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BAKGRUND

Lunds kommun inbjöd i juni 2009 till projekttäv-
ling i enlighet med LOU i samråd med Sveriges 
Arkitekter. 

Tävlingens syfte var att få fram ett förslag till 
utformning av en byggnad med stor dignitet, hög 
arkitektonisk klass på ett kostnadseffektivt vis, 
där fem av kommunens förvaltningar kan sam-
lokaliseras och utgöra ett serviceinriktat centrum 
för medborgarna. Tävlingen syftar också till 
att lösa utformningen av en strategiskt belägen 
����������	
�����
	�����������������
���	����
fots, per cykel, bil eller tåg i anslutning till bygg-
naden i förhållande till frågor som stadens entré 
och kopplingen mellan centrala och västra Lund. 
Syftet var också att handla upp en arkitekt för 
projekteringen av en första etapp.
  
MÅLBILD

En ny förvaltningsbyggnad i kvarteret Kristallen 
är viktig för Lunds stadsutveckling. Byggnaden 
�������		����������������������������������
blir en viktig del i strävan att länka över centrum 
till västra Lund och göra hela stationsområdet till 
ett levande och attraktivt område.

Förvaltningsbyggnaden ska ge helt nya utveck-
lingsförutsättningar för en modern, effektiv och 
framtidsorienterad organisation och verksamhet. 
Därför ska funktioner i berörda förvaltningar, 
som är ledningskritiska i ett kommungemensamt 
perspektiv samlas för att stärka den gemensam-
ma utvecklingen.

Kommunens varumärke ska genomsyra bygg-
naden och dess utformning. Viktiga kärnvärden 
är öppenhet och tillgänglighet för medborgare, 
hållbarhet och kreativitet. Lunds kommun ska 
uppfattas som en attraktiv arbetsplats.

Hållbarhet ur ekologiska, sociala, ekonomiska 
och tekniska aspekter ska styra utformningen av 
byggnaden. Det innebär optimal energieffekti-
vitet. Lösningar som är långsiktigt hållbara ur 
miljö- och hälsoaspekter ska väljas. Flexibilitet, 
generalitet och uthyrbarhet i delar är prioriterade 
egenskaper.

Gemensamma funktioner ska dimensioneras uti-
från samnyttjande, effektivitet, medborgarservice 
och verksamhetsutveckling.

FAKTA OM TÄVLINGEN

Tävlingsuppgift
Tävlingsuppgiften var att föreslå en utformning 
av en ny förvaltningsbyggnad och ett anslu-
tande torg enligt de förutsättningar som angavs 
i programmet.

Förvaltningsbyggnaden
Förvaltningsbyggnaden ska gestaltas och plane-
ras med hänsyn till platsen och sitt symboliska 
värde, som är öppenhet och tillgänglighet.

Byggnaden ska ges en egen identitet och karak-
täriseras av hög arkitektonisk kvalitet. Samban-
den mellan byggnaden och dess omgivning ska 
utformas naturliga och funktionella. En såväl 
visuell som fysisk kontakt mellan förvaltnings-
byggnaden och dess omgivning är viktig för att 

Tävlingsområde
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byggnaden ska uppfattas som välkomnande och 
inbjudande.

Förvaltningsbyggnaden ska kunna byggas ut 
etappvis. Den första etappen ska fungera själv-
ständigt i förhållande till kommande etapper, 
vilka inte är beslutade.

Byggnaden ska kunna byggas ut med en andra 
etapp, vilken tillsammans med första etappen ska 
bilda en helhet. Utbyggnaden ska ske med om-
sorg om varje etapps gestaltning och addering av 
etapper ska kunna göras till låga kostnader.

Förvaltningsbyggnaden ska utformas med hög 
��������	�	�������	������������	�
��	��	��������
god arbetsmiljö. Byggnaden ska ha en huvud-
entré och en sidoentré, för möjlighet till uthyr-
ning av del av byggnaden. Förvaltningsbyggna-
den ska utformas för låg energiförbrukning av 
Green building-karaktär.

Brotorget
I anslutning till byggnaden föreslås ett nytt torg, 
Brotorget, med angöring till stationen och entré 
till byggnaden. Torget ska utgöra entré till för-
���	����
�������������������		�������������-
����
	���	�����������������
��	�������	�������-
rongerna. Torgytan ska ta hand om gång- och 
�����������
�����	����������	����
����������

��	����
	�	����������

������������!�"�-
gets utformning ska inbjuda till vistelse genom 
till exempel sittplatser och konst. På torget ska 
��	�����
����	
�����������������������������-
kering för rörelsehindrade. Skyttelbrons an-
slutningar med trappor och hiss för gående och 
ramper för cyklister ska gestaltas.

Deltagande arkitektkontor
����
�����������������		�����	���������-
ringsförfarande bjudit in följande fem arkitekt-
kontor att delta i tävlingen:

#� �����$�%����	�������	��	��������
����&'
#� (���)�&*+�����
������	
���	�����/13�&*+�

����/13�&'
#� "���4��		��&����	��	

#� 4/5&'�&���	��	���&'���
������	������6������

5��
7)���
���$�8�	
�1��	��&���	��	��	��&'�
���8���
	����$�;�
	����&���	��	��	��&'

#� ����
	��
���$���&���	��	���&*+

Inlämnade förslag
Inom utsatt tid, den 4 november 2009, hade 
följande förslag lämnats och godkänts för be-
dömning:

#� 4=�����
#� 8�������
#� +	�������

#� >���	���

#� >
	���	�����
	

Jury
Den jury som hade till uppgift att bedöma för-
slagen bestod av:

#� 5��73����&�������?�����������	��
#� 3����6���@�?�
	��
�������
�����	��
#� '���	�&��

�?�
	��
����	��	
#� C��7/���5��������?�
�����������	��
#� 5��7����
	���+����?���
	����	
����
#� 8�	
�6�������?�����������
#� &����
�&������?�����������
#� &����������?�����	��	�8+&?��	
�������

Sveriges Arkitekter
#� &���'���
=�?�����
���
����	��	��&J*8+&?�

utsedd av Sveriges Arkitekter

5����
���������������5��73����&�������!

5����
�
����	��������������
����

�?�����	��	�
+&J*8+&�+������
�&���	��	��!

JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER
TÄVLINGEN

5���������������
���������
��	�������
��	����
bedömt förslagen utifrån de kriterier som utan 
inbördes ordning eller viktning legat till grund 
för tävlingen samt utifrån de krav och önskemål 
som ställts i programmet:

#�&���	��	��
����
	��	����
#�4���	��
#�M	��������
�����	
#�N�����������	
#�6��������	

5�����������

�	����	�	�����
������
���������
�		����	����
���	���
�
������������	���������-
programmet efter underlag från Sydark – Kon-

	�����?�8����Q����������
���������������	���
underlag från Britt Steiner, Projektledare kom-
�����	��	*
	���������Q�����������������?�
efter underlag från VVS-gruppen, Lund och tra-
��������?���	�����������������M����������R��
	?�
planarkitekt, Lunds kommun.

5������������������
��	���������	����
���������
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tillgänglighetsaspekt för funktionsnedsatta.
5�����������
	�	�����		�����������
��������-
gripit de komplicerade förutsättningarna i täv-
lingsuppgiften på olika sätt och i varierande grad 
svarar mot de intentioner och den målbild som 
funnits.

Huvudgreppen med att placera in byggnaden på 
	�	�����������
������	����������Q����
��		���	��
byggnaden, inklusive kommande etapper, vara 
en enhet, en volym som upptar större delen av 
tävlingsområdet. Fjädern, Murgröna och Öst
möter väst är exempel på detta. Det andra sättet 
att gestalta förvaltningsbyggnaden är som se-
parata volymer sammanbundna med olika typer 
����������������������
�������Q�Stad i Hus och 
Öppet hus.

Etappindelningen löses således med att man an-
tingen låter etapp 1 växa till en större volym allt 
eftersom eller att eventuella kommande etapper 
dockas på. I ett fall, Öppet hus, föreslås även 
�		��	����X����(������	����
��������*������
andra arkitekter för ytterligare variation.
8����������
����������	������������	�����
tredje etapp med att föreslå den som en till-
byggnad på taket. 

Förslagen har på olika sätt förhållit sig till Bje-
redsparken som i väster gränsar till tävlingsom-
rådet. Förslaget Fjäderns veckade fasad bildar 
gröna, bearbetade vistelseytor som tydligt an-
sluter till parkrummet. Stad i hus och Öst möter 
väst har även de rumsbildningar mot parken 
men här är de inte lika omhändertagna medan 
Murgröna och Öppet hus låter parken och 
byggnaden vara separerade från varandra.

Tävlingstomtens södra del känns inte fullt ut 
gestaltad i något av förslagen. Sambandet och 
����������	��������
���������������������-
kelparkering har möjligheter att utvecklas mer 
till en del av parken och stationsområdet.

Husets fasader får olika uttryck i de fem försla-
gen: Öst möter väst och Murgröna har bägge 
dubbla skalfasader med en inre byggnad omslu-
ten av ett yttre skikt, ett raster i tegel. I Murgrö-
nas fall har det yttre rastret en fördubblad skala 
i fråga om höjd och bredd på muröppningar. 
Stad i hus arbetar med fönster som utskurna 
hål i fasadytan där fönstret och den föreslagna 
stenfasaden ligger helt i liv med en slät yta som 
resultat.

Öppet hus har en metod, ett system för sitt fa-

saduttryck där olika fasadmaterial kan komma 
ifråga utan att man tar ställning för något.

I Fjädern är hälften av fasaderna, de som vetter 
mot väst, i glas eller glaslameller med variation i 
putsytor och glas mot järnvägen. 

I utformningen av Brotorget föreslår Fjädern en 
��������������	���	�������������?�����7*��-
kelbana och vistelseytor bildar en enhet.
Murgröna och Stad i hus låter sina torg öppna 
sig åt öster och järnvägen medan de mot väster 
smalnar av eller delar av. Murgröna med sin 
svängda byggnadsvolym och Stad i hus med en 
föreslagen träddunge. 

Öppet hus och Öst möter väst låter sina torg 
öppna sig mot parken västerut och skapar mer 
slutenhet mot järnvägen.

Brorampens möte med torget hanteras olika: 
Murgröna och Öppet hus låter rampen bli en in-
tegrerad del av bygganden medan Fjäderns ramp 
är en del av själva torget.

Öst möter väst har i sitt förslag skapat en egen 
volym av broramp, cykelväg och ett upphöjt torg 
som bildar tak till entrén till förvaltningsbyggna-
den.

Öppet hus väljer att helt frikoppla brorampen 
från byggnad och torg och låter den vara en del 
av järnvägens och spårområdets funktion. 
Den rekommenderade lutningen på cykelrampen 
var från Lunds kommun 4 procent. 

Förslagsställarna har i sina förslag en variation 
på lutningar mellan 4 procent, Fjädern, och 6 
procent, Stad i hus och Öppet hus!�5�������
	�-
terar att vid branta lutningar och skarpa svängar 
����	���
�
������	�����������
��	���������
rampen. 

Den inre miljön i förslagen har bearbetats på 
�����
�		���������������	����������
�������������-
teten mellan arbetsplatser i öppet landskap och i 
cellkontor.

Öppet hus har en lösning där kontorsplanen 
fungerar bra för båda varianterna av arbetsplatser 
och den föreslagna planlösningen ger ett ljust, 
����	�����������	���	�!�Z����������
���������
i Fjädern och Stad i hus�������=�����	���	��������-
bel användning medan det i Murgröna och Öst 
möter väst har lösningar som inte är lika använd-
bara för olika typer av arbetsplatser. 
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5���������
	�����	����
�������	��������
-
kemålet om öppenhet och tillgänglighet 
för besökande och kan konstatera att alla 
förslag behöver vidareutveckla entrésitua-
tionen för att ytterligare göra den tydlig 
och välkomnande. Det kan handla om läge 
på entrén, våningshöjd i bottenplanet, dörr-
partiets och vindfångens utformning. En 
ytterligare aspekt är att parkeringsplatser 
�����������������
�������
�����X[���	���
från huvudentrén.

Samma bearbetning bör göras i alla förslag 
när det gäller utformningen av byggnadens 
möte med perrongen och järnvägsområdet. 
Funktioner som inlastning, vändplatser för 
större fordon, cykelparkeringar och access 
till perrongen bör i alla förslag utvecklas 
för att uppnå önskade kvaliteter.

JURYNS BESLUT

Efter avslutad bedömning har juryn utsett 
förslag FJÄDERN till vinnare av tävlingen 
och rekommenderar förslaget för fortsatt 
bearbetning och genomförande.

Förslaget presenterar en unik byggnad med 
kreativa och kompetenta lösningar för plat-
sen, programmet och innehållet.  Väl gestal-
tad är Fjädern en byggnad som kombinerar 

����������������������������	��������
-
bar funktion. Det nya Brotorget blir med sin 
formmässigt säkra utformning en multifunk-
tionell plats med stark identitet. Fjädern visar 
�����		������	
������������������������
stor dignitet för både medborgare och med-
arbetare.

JURYN VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL ALLA TÄVLINGSDELTAGARE. 

Lund 2009-12-11

Jan-Inge Ahlfridh Mats Helmfrid

Inga Hallén Anders Almgren

Bengt Aronsson Ari Leinonen

Per-Olof Järvegren Ann Bergsjö

Jan-Christer Sandh
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INDIVIDUELLA OMDÖMEN
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FÖRSTA PRIS

FJÄDERN
Förslagsställare: Christensen & co arkitekter as, Köpenhamn. Genom Michael Christensen, arkitekt MAA, Håkan 
Sandhagen, arkitekt MAA, SAR/MSA, Andreas Michelsen, arkitekt 
MAA, RIBA, Anne Clausen, arkitekt MAA, Birgir Örn Jonsson, 
arkitektpraktikant, Gitte Höjrup, arkitekt MAA, Jesper Kusk Pedersen, 
arkitekt MAA, Mikkel Hermann Sörensen, arkitekt.

Förslaget Fjädern presenterar en unik byggnad med kreativa och 
kompetenta lösningar för platsen, programmet och innehållet. 
En elegant och skulptural byggnad som kombinerar öppenhet mot 
parken med mer massivitet mot öst som möter stenstaden på andra 
sidan järnvägen. 

Byggnadsvolymen skalas skickligt ned med olika förskjutningar 
både i höjd och i fasad som ger ett dynamiskt spel i ljus och skug-
��!�8�	��������������������	�������
����
�	���
�����
��������		�
ge byggnaden olika karaktär beroende av årstid och tid på dygnet.
Byggnaden har olika gestalt mot park och järnväg som konse-
kvent har genomförts både interiört och exteriört. Byggnadens 
inre funktion går att läsa av i den yttre formen. 

Det nya torget är integrerat med byggnaden. Brorampen blir i för-
slaget en del av torgytan och höjdskillnaden mellan bro och park 
���������
	�
��������	�����	���������	
���������������!�"���	���
förlängs in i entréhallen och förtydligar kontakten med staden och 
byggnaden.

Det centrala huvudtrapphuset möter besökarna och är lättillgäng-
ligt, tydligt, synligt och lätt orienterbart så väl i entrérummet som 
på kontorsplanen. Etapp 3

Etapp 2

Etapp 1
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Trappa och
hiss

Cykelparkering

Cykelparkering

Personalentré och 
cykelparkering 
under torgetBROTORGET

JÄRN
VÄG

ENDaghem

BJEREDSPARKEN

Takterrass

Takterrass

Sockerkokaregatan

Bruksgatan

Utegård

Grönt tak (sedum)

SKYTTELBR
Huvud-
entrén

Ramp lutning 4%

Nerfart till 
parkeringsgarage

Varumottagning

Cykelparkering 
för personal

Hela bottenvåningen är både överskådligt och öppet. Galleriet 
som veckar sig igenom byggnaden och öppnar sig mot parken och 
i byggnadens fulla höjd, bidrar till att skapa en översikt och sam-
band för besökare och arbetande i byggnaden. De publika delarna 
är öppna och tillgängliga med en tydlig disk där information kan 
hämtas på många sätt.

Som besökare kan du bli bjuden till de större konferensrummen 
och den interna restaurangen högst upp i huset. Det är spännande 
�������������	
��	����������	�
���	
������������	���!�6�������
�
terrassen och en spektakulär utsikt över Lund.

Tack vare trappornas placering är kommunikationsvägarna på 
��	�
���������	���������!�\�	�����
�	���������������	��
7
stråk, som utvidgar sig och skapar mötesplatser. Arbetsplatserna 
�����������
����������������
����	����������	������
	�����������7
tet och bra interaktion i det gemensamma öppna galleriet. 
4������	�
�����������
��	��������	���������
	����������!

Byggnaden har en självständig första etapp men fulländas med 
eventuella kommande etapper. 

5�������������������		����
����	��	������
��		�����������������7
nat vad gäller entrén som kan accentueras än mer för att motsvara 
den generösa öppna och välkomnande entréhallen.  

I samråd mellan förslagsställaren och Lunds kommun kommer 
förslaget även att vidare bearbetas med avseende på ytterligare 
cykelparkering, parkering för handikappade och kontakt med 
den nya perrongen.

Fjädern har full potential att bli en byggnad av stor dignitet och 
�����������������
������
���������	�������	!

Interiör entréhall

Situationsplan
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B-B

B-B

A-A

A-A

ram
p lutning 4%

sittplatser

    taxi                taxi              handikapp P                  handikapp P

cykelparkering

(cykelparkering för
personal under torget)

nerfart till parkeringsgarage

F J Ä D E R N

Typiskt kontorsplan Plan våning 7

Entréplan

Vy från parken
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Fasad mot väst

Fasad mot öst

Vy över det genomgående galleriet längs parken

Entréfasad

Sektion
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MURGRÖNA
Förslagsställare: Lund & Valentin arkitekter genom Bo Karlberg, arkitekt SAR/MSA, Jan Izikowitz arkitekt 
SAR/MSA, Lennart Heikenberg, arkitekt SIR/MSA, Magnus 
Almung, arkitekt MSA, Anders Fäger, arkitekt.
VVS teknik: Vcon Göteborg genom Niclas Andersson.

Ett förslag med anslående grepp med en elegant svängd nord-
fasad som med sin form bildar ett tydligt torgrum som mot 
��
	���
�����
���������		�
���	��������
!��������
�	�
�������
kontakten med centrala Lund och gör tillsammans med den före-

������	�������
��������		�	���	������	������!

Förslaget fokuserar på att lösa byggnadens volym och cykelramp 
i fasad mot Brotorget. Byggnadens huvudnummer är norrfasaden 
mot Brotorget med sin svepande rörelse som integrerar cykel-
������!�4�
���������������������������������	�������	�@���7
vet är väl undanskymt under rampen, vänd åt nordost. Form-
språket i byggnadens svängda och eleganta norrfasad fortsätter 
inte i byggnaden i stort och trots att skalan är låg känns ändå en 
monumentalitet i de monotona fasadlösningarna mot järnvägen 
och framför allt mot parken.

\�������
�������������������
��
	���		��������		����������
������
husen i norr för att få plats. Skalan på den föreslagna byggnaden Etapp 3

Etapp 2

Etapp 1
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CYKEL OCH GÅNG-RAMP

KONFERENSRUM

gör att det om de planerade etapperna utförs blir fasaden mot 
järnvägen alltför tung.

I entréhallen är receptionen tydligt placerad men hissar och trap-
��������!�8�=������
���������	������������	�����������
�����
���
�	������������
���������	������=�
������!�Z�������
7
nalrestaurangen ligger på bottenvåningen vid ljusgården utan 
naturlig möjlighet att skiljas av från publika delar.

Arbetsplatserna känns väl statiska där de föreslagna stråken går 
i korridorer med långa rader av cellkontor. Den mittre delen av 
cellkontoren blir utan direkt dagsljus. Korridorer på två sidor 
�����	���������������
�
��
	������!�8�����	���������������
kontoren är långa, smala och svårmöblerade. Kontorsplanen 
skulle kunna lösas upp till öppnare lösningar med färre antal 
cellkontor.
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�
bara redovisat en sittgrupp i anslutning till en öppen kontorsmo-
dul.

Byggnaden kan klara sig med sin första etapp men tycks kräva 
en andra etapp för att fullföljas fullt ut. Den tredje etappen med 
en påbyggnad på taket känns inte övertygande med de kon-
sekvenser det skulle innebära för det dagliga arbetet, som ska 
fungera under byggnationens gång.

Situationsplan

Sektion och fasadutsnitt mot entrén Sektion och fasadutsnitt mot väster

Sektion kontorsplan Typplan

Modellbilder

13400

700 350 1550 450 3100 1800

28
00

37
00

1900 3550

LANDSKAP / CELLKONTOR / STORRUM KORRIDOR

GOLV MED TEXTIL MATTA, LJUDABSORBERANDE

FRILAGD BETONGYTA,
TUNG STOMME

RADIATOR

EL-KANALISATION

LUFTBUREN VÄRME / KYLA
PENDLAT LJUDABSORBERANDE
UNDERTAK, SOM ÖAR

STORRUM / CELLKONTOR

MELLANVÄGGAR

GLAS MELLAN KONTOR

VÄNDIG SOLAVSKÄRMNING

UTOMHUS
INOMHUS /
LJUSGÅRD

INSTALLATIONER



14
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Fasad mot väster
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STAD I HUS
Förslagsställare: FOJAB Arkitekter, Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitektkontor samt Malmström & 
Edström Arkitektkontor genom Greger Dahlström, arkitekt SAR/MSA, Mats White, arkitekt SAR/MSA, Christer 
Malmström, arkitekt SAR/MSA. Lena Ekenberg, arkitekt SAR/MSA, Nils-Erik Landén, arkitekt SAR/MSA, Per-Aage 
Nilsson, arkitekt SAR/MSA, Niklas Sonestad, arkitekt SAR/MSA. Lars-Aage Nilsson (visualisering), Ville Hising 
�������	�
������������������������������	��	����������������
Montelin, arkitekt SAR/MSA, Martin Montelin, arkitekt SAR/MSA, 
Lotten Palmgren, arkitekt SAR/MSA.
Landskap: 02LANDSKAP: Ulrika Gunnman, arkitekt A/MSA, 
Sabina Richter, landskapsarkitekt LAR/MSA, Johanna Zetterlund, 
landskapsarkitekt MSA.
Konstruktion: Tyréns Malmö, Christian Lassen
Brandskydd: FSD Malmö, Rickard Nilsson
Energi/miljö: BDAB Göteborg, Göran Åhslund

Ett förslag som arbetat med ett skarpskurna volymer som gestalt-
ningselement. Volymen har dragits isär och bildat ett mellanrum 
i form av en ljusgård.

De olika byggnadsvolymerna och etapperna kan varieras och 
ändras utan att förslagets koncept förvanskas. Ett kompetent och 
välarbetat förslag med välbyggda och beprövade lösningar. Torg-
ytan känns generös och öppen och binder samman stadens östra 
och västra delar. Etapp 2

Etapp 1
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från Skyttelbrons förutsättningar och är oberoende av huset.

Entrén vänder sig åt nordost och den nya perrongen och annon-
serar sig mot de centrala delarna av Lund. Lobbyns reception är 
välplacerad med olika typer av mötesrum i omedelbar närhet. 
Den samlande genomgående ljusgården underlättar intern inter-
aktion mellan avdelningar och våningsplan. 

Hiss och trappa ligger på olika ställen vilket försvårar oriente-
ringen. Trappan är tydligast synligt från entrén. Att hissen är 
svårare att se från ingången kan verka mindre tillgängligt. 

Längs byggnadens huvudaxel, som löper ett plan över entrén, 
���
�������	�������
	���������������������������������!����	����
������������������!�

%����������	���������	������������������	����X����(������	���
plan 2 vid restaurangen som byggnaderna sammanbinds. Det kan 
bli en svårighet att planen då inte är sammanbundna i markplan 
även om det ur ett stadsbyggnadsperspektiv kan vara positivt 
med en utvändig passagemöjlighet mellan byggnaderna.

\����
	����	�
������������������������
���
������?�������
kontor in mot ljusgården med tysta rum och mötesrum i de 
inre delarna. Gemensamma funktioner är grupperade i mind-
re enheter med passagemöjligheter emellan vilket ger många 
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möjligheter att röra sig genom planet, men riskerar också skapa 
störningar. Vissa arbetsplatser måste passeras helt nära för att nå 
toaletter med mera. 

Byggnaden är relativt djup och några arbetsplatser ligger en bit 
in med begränsad tillgång till dagsljus. Byggnadens olika etap-
����
��������������	������
�������	�
���������
�����������7
de för att få en gemensam förvaltningsbyggnad. 

Förslagets styrka är också dess svaghet. Byggnaden känns för 
generell och kan inhysa vilken kontorsverksamhet som helst.

Den föreslagna tredje etappens läge som redan från början ska 
markeras med en träddunge känns inte helt självklar och skapar 
ett trängre torgrum och skymmer entréfunktionen.

Kontorsplan

Atriet
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ÖPPET HUS
Förslagsställare: ��!������"#$��%����������"��'��
���%�!�*�������	��	�������+��+�1��!�*�������	��	��
�����3���������������	��	�����������4����������5��%�*
����	��	���������67�������8%������������	��	������
�������'6����%#6����	��	�������������9$��*����	��	������������'����*��%*�����������	��	���������������

�-
noni, arkitekt trainee.
Text och layout:�+��*�!������#���5����	�����������		��;�8%����������	��	�������������*����3�%�������
kommunikationsmedarbetare.
Översättning: Översaetterhuset.
Ingenjörer, COWI A/S:
Konstruktioner: Peter Bjersing, Peter Hamilton Bernth.
Energi och inneklimat: Maja Nörgaard, Niels Varming.
Projektledning: Jens Thamdrup
Teknisk och administrativ rådgivning: Marina Fritsche
Kalkyl: Mikael Andersson

;���������������������
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�
placering uppskjuten mot norr kräver minst en andra etapp för 
att byggnadsmassan ska balanseras på platsen. Eftersom bygg-
naden pressas mot norr så vänder sig torgytan endast åt nordväst 
med ett gaturum som länk mellan öst och väst. 

Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3
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rörelse längs den västra och norra fasaden. Den spektakulära 
entrén som bjuder in och lockar in i entrérummet vänder sig åt 
nordväst och Bjeredsparken. 

Entréplanet känns lättorienterat med samtliga publika funktioner 
på bottenvåningen. Ett rymligt entrérum, öppnar sig uppåt, ska-
par inblick upp genom byggnaden och visuell koppling och när-
het även om man inte kan nå dessa delar som besökare.

En av förslagets stora fördelar är det skulpturala, centrala trapp-
huset som kombinerar en välgestaltad form med god funktion. 
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en spännande och intresseväckande dynamik. 

Arbetsplatserna är variationsrika och ytorna effektivt nyttjade. 
\����
	���������	����������
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-

Interiörperspektiv

Vy från torget

Interiörperspektiv Vy mot entrén
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gården vilket ger bra ljusförhållande och intressanta utblickar. 
Z����������
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upphov till funderingar om hur dagsljuset och utblickarna upp-
levs genom den speciella fasaden. 

I de inre delarna ligger mötesrum, förråd, trappor med mera. Va-
riationsrika rum med olika funktion skapas på planen där lugna 
ändar lämpar sig för öppna kontor.

Kopplingen mellan etapp ett och två känns oklar och inte tydligt 
redovisad. Etapperna skulle kunna bindas ihop för att skapa en 
enhetlig byggnad. Fasaderna är avancerat utformade och kräver 
precision i utförande för att fungera tekniskt fulländat.

Entréfasad

Fasad mot väster

Fasad mot söder

oaj

Fasad mot norr | 1:200

Fasad mot öster | 1:200

Fasad mot öster

Sektion
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ÖST MÖTER VÄST
Förslagsställare: Tony Fretton Architects. Medarbetare: Arup, Schönherr Landskab K/S.

Förslagets styrka är det tillskapade nya stadsrummet i två plan 
som löser nivåskillnaderna och kontakten mellan öst och väst 
med en adderad byggnadsvolym med ett övre och nedre torg. 
Torgen har potential att utvecklas med publika funktioner. Från 
den övre torgytan får man en utsikt över och en kontakt med 

	����!�C�������������	�
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��	���	����
��������
����	��?����
vattenfontän som besökare från Bjeredsparken möts av.

Den generösa trappan från det övre torget har möjlighet att bli 
en mötesplats och vistelseplats med sitt läge mot väster. Entrén, 
som ligger under den uppbyggda nivån, är dock dold för besöka-
ren som kommer över bron. 

Byggnadens blir i sin fulla utsträckning med de eventuella kom-
mande etapperna en stor huskropp som kommer att dominera 
platsen på ett mindre välgestaltat sätt.

Förslaget har en publikt placerad personalrestaurang, med sepa- Etapp 2

Etapp 1
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kunna fungera bättre om den var publik och inte intern. Place-
ringen bjuder in till en öppen, publik verksamhet.

Arbetsplatserna är inte så tydligt redovisade men bedöms vara 
väl spatiösa och skulle behöva studeras ytterligare för att bli mer 
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����������	������
	�����		���������
�
-
����������������
���������������
�����	��		=���������!�\��
��
	������	
���	
����������	����������
�������
����������	�����
�����������
�=�
���������	�������!�]	��������������	������
����	
���	
��������	������	��	����������������������
����������!

Förslaget som helhet rimmar inte med Lunds målbild vad gäller 
öppenhet, tillgänglighet och kreativitet.

Fasad

Detalj fasadenKontorsrum
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