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Situationsplan | 1:500

De tre etapperna planeras med sexvå-
ningsfasad mot järnvägen i öster där 
deras geometri och silhuett kommer att 
matcha de vackra fasaderna i stensta-
den på järnvägens östra sida. Samtidigt 
kommer de att fungera som ett högt 
bullerskydd mot bullret från järnvägen. 
Alla etapper öppnas och skaleras ner mot 
parken, så att upplevelsen för fotgängaren 
på stigen i Bjeredsparken blir en rad gav-
lar med gröna gårdsrum både i och runt 
byggnaderna – en variation som passar 
fotgängarens tempo.

Brotorget

MÄNSKLIG SKALA

Clemenstorget - 
öppen del

Petriplatsen
Domkyrkan/
Liberiet

Det nya torget färdigställs redan under etapp 1 
och är avsett att passa en mänsklig skala. Skalan 
matchar andra bra stadsrum i Lund.

Etappindelning Fristående hus Gröna fickor Ryggrad Trafik

Byggområdet delas upp – nya 
etapper läggs till i söder. Torget 
mot norr står klart redan under 
etapp ett.

Parkrummet får flyta in mellan 
husen på samma sätt som de 
halvöppna bostadskvarteren norr 
om Bjeredsparken.

En antal torgrum skärs in i byggnaderna 
för att skapa rekreativa fickor i förläng-
ning av parken. Som fotgängare kommer 
man inte att mötas av en massiv, sluten 
vägg utan istället av ett antal gavlar.

Bygget binds samman av en 
ryggrad på bottenvåningen mot 
järnvägen.



Fasad mot norr | 1:200 Fasad mot söder | 1:200
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– Ett omfamnande stadshus i Kristallen

Öppet hus handlar om det informella mötet. Om att bjudas in och 
känna sig välkommen – oavsett vem man är och när man kom-
mer. Ett sådant öppet hus är det nya stadshuset i Kristallen.

Stadshuset är mer än en kontorsbyggnad. Det är ett demo-
kratiskt hus som avspeglar den svenska samhällssynen och 
signalerar öppenhet genom att låta människor mötas i en 
platt, icke-hierarkisk struktur. Just i de informella mötena 
finns värdefull synergi. Arkitektur skapar beteende och navet 
för stadshuset är därför de människor som ska leva med och i 
förvaltningsbyggnaden långt in i framtiden.

Stadshusets bärande idé är att skapa visuell kontakt mellan 
de olika förvaltningarna och därmed engagera medarbetarna 
i varandras sätt att arbeta, strukturera sig och kommunicera. 
Samtidigt rivs eventuella barriärer mellan förvaltningarna och 
det skapas utrymme för bred interaktion. Förvaltningsbygg-
nadens hjärta är det centrala rummet där en stor skulptural 
trappa vindlar upp genom hela byggnaden. Trappan skapar fy-
sisk och visuell kontakt mellan byggnadens våningsplan – och 
mellan dess användare. Trappan fungerar alltså inte enbart 
som en ingång utan även som en plattform för byggnadens 
iakttagande, interagerande och kommunicerande sociala liv.

Stadshuset öppnar sig mot torget som färdigställs redan under 
etapp 1 för att skapa liv och möjligheter att uppehålla sig i om-
rådet. Från torget inbjuder stora glasfasader medborgarna till 
stadshuset. Det höga entréplanet erbjuder fri sikt upp genom 
byggnaden och gör det lätt för besökarna att hitta rätt. Tre små 
torg skär in i huskroppen – ett för bron och människor i rörelse, 
ett för lunch med utsikt över Bjeredsparken och slutligen ett 
för vistelse och ankomst. Dessa tre inskärningar skapar ljus 
och luft – och stöder det öppna uttrycket i och runt byggnaden.

Ett dubbeluppdrag

Det intressanta och utmanande med uppdraget är att det inte bara ska uppföras bygg-

nader med bra arbetsplatser och medborgarfunktioner utan det handlar i lika hög grad 

om att infoga ett nytt, relativt kompakt bygge i en befintlig och fin miljö.

Detta förslag fokuserar på att skapa synergi mellan områdets kommande logistik, exis-

terande och kommande offentliga stadsrum, byggnadernas inre offentliga områden och 

byggnadens helhetsuttryck. Det har varit avgörande att det kommande bygget – under 

såväl de enskilda etapperna som färdigbyggt – framstår som lätt och upplevelserikt 

trots den relativt höga bebyggelseprocenten. Huvudgreppet är enkelt genom att bygg-

nadsvolymerna placeras efter storlek i förhållande till byggområdets geometri.

Trafiklösningar avsedda för människor 

Vi föreslår att ankomsten via Skyttelbron blir mindre linjär än i lokalprogrammet och 

integreras i byggnadsutformningen på samma sätt som de föreslagna nya torgen.

Den nya förvaltningsbyggnaden placeras i slutet av bron eftersom vi ser fördelar i att 

skapa ett nytt torg i västra Lund som därmed redan under första etappen avslutas med 

ett offentligt rum med bra proportioner i en mänsklig skala. På så vis lägger sig bron som 

den existerande järnvägsbron och avslutas av en byggnad som förmedlar övergången 

mellan uppe och nere. Den nya byggnaden skyddar platsen mot buller från järnvägen och 

skapar samtidigt en stark front mot spårgraven och ankomsten till Lund C. 

Bron landar på ett mindre torg som leder fotgängare och cyklister runt huset på ramper. 

Fotgängarna erbjuds ett varierande gångstigssystem där man byter riktning på samma sätt 

som i medeltida städers vindlande gatusystem. Därmed undviker man för långa siktlinjer 

som en fotgängare kan uppleva som oändliga.

Det mjuka, naturligt slingrande gångstigssystemet ger samtidigt en tillräckligt lång cykel-

ramp för att föra ner cyklisterna till torgets nivå längs Vävaregatan. Därmed slipper man 

cykeltrafik diagonalt över torget, och torgets kvalitet som ett torg att uppehålla sig på 

uppgraderas både söderut och västerut.

Tre etapper säkerställer en flexibel och ekonomisk lösning

Att definiera de tre etapperna som självständiga enheter är en viktig del av stads-

byggnadsstrategin. Den första etappen byggs längst norrut och nya etapper läggs till i 

söder som självständiga byggnader i ett grönt parklandskap. Därmed kommer kvarteret 

Kristallen att fortsätta uttrycket norr om byggområdet där bostadsområdena står med 

en öppen sida och parkens gröna landskap flyter in mellan byggnaderna. Samtidigt 

gör man det möjligt att inkludera andra arkitekter och andra byggnadsutformningar i 

framtiden utan att helhetsuttrycket är beroende av en speciell arkitektur.

De tre etapperna binds samman i en ryggrad på bottenvåningen längs järnvägen. 

Sammanbyggnaden av etapperna kan göras till låga kostnader eftersom det bara är 

södergavlarna på bottenvåningen som byggs till. På så vis störs de existerande delarna 

av bygget på minsta möjliga sätt och kan fungera självständigt under tillbyggnadsperio-

den. Om man senare önskar sammanhängande funktioner mellan de tre etapperna kan 

det vid behov etableras lätta övertäckta broförbindelser.

Bra grannar – fasader och skala integreras i omgivningarna

De tre etapperna planeras med sexvåningsfasad mot järnvägen i öster där deras geo-

metri och silhuett kommer att matcha de vackra fasaderna i stenstaden på järnvägens 

östra sida. Samtidigt kommer de att fungera som ett högt bullerskydd mot bullret från 

järnvägen. På förvaltningsbyggnadens norra del skärs gaveln ner till fyra våningar för 

att tillmötesgå framtida bostads- och kontorsbyggnation. En stor inskärning i bygg-

nadsvolymen låter solen tränga ända ner till torget och gör samtidigt att den lilla skalan 

mot Bjeredsparken tillgodoses. 

Alla etapper öppnas och skaleras ner mot parken, så att upplevelsen för fotgängaren 

på stigen i Bjeredsparken blir en rad gavlar med gröna gårdsrum både i och runt bygg-

naderna – en variation som passar fotgängarens tempo.

Fasadernas detaljering för in en mellanskala i bygget och uppfyller dessutom förvänt-

ningarna på minsta möjliga energiförbrukning och största möjliga insläpp av solljus. 

Detaljeringsgraden skapar en sammanhängande stadssilhuett på båda sidor om järn-

vägen, där byggnaderna kommer att samspela med de vackra, detaljrika husen längs 

Brädgården. Tillsammans kommer byggnaderna i området att göra ett starkt intryck vid 

ankomsten till Lund C.

Trappan skapar interaktion och visuell kontakt

I modern verksamhet är det avgörande att man kan lära av varandra. Därför utgår för-

slaget från hur människor rör sig, hur de möts och hur man får dem att interagera.

Den bärande idén är att skapa visuell kontakt mellan våningsplanen, så att medarbetarna 

får ett intryck av de andra förvaltningarna och en inblick i hur de arbetar, strukturerar sig 

och kommunicerar. Samtidigt rivs eventuella barriärer mellan de olika förvaltningarna.

En stor skulptural spiraltrappa blir stadshusets hjärta och kommer att fungera som en 

plattform för det iakttagande, kommunicerande och sociala livet. Trappan skapar därmed 

inte bara en förbindelse mellan våningsplanen utan är även avsedd att fungera som både 

uppehållsplats och en plats för rörelse. Medarbetare från olika förvaltningar möts och 

pratar med varandra i små grupper medan andra hälsar på sin väg uppåt eller nedåt. Den 

optimala gånglinjen på trappan, den som ger den bästa gångrytmen, förskjuts från mitten 

in mot centret, så att man får extra bredd att uppehålla sig på i mitten. Utformningen 

dirigerar och separerar därmed rörelse och vistelse på trappan.

Trappan går från entréplan och ända upp till taket. På vägen förmedlar den en öppen 

och synlig förbindelse mellan alla nivåer och förenar stadshuset. Atrier skär in växelvis 

från väster och söder och in runt trappan, så att varje våningsplan har sin egen identi-

tet, dagsljusupplevelse och utsikt.

Alla stadshusets användare möts i det centrala rummet kring trappan. Den tydliga avsik-

ten att använda trappan beror på att den öppna trappan förenar våningsplanen medan en 

hiss skiljer dem åt. Trappan fyller alltså en viktig funktion som informell mötesplats för när 

man rör sig i en trappa går man långsammare och pratar mer med varandra!

Effektiva och flexibla stadslandskap 

Från trappan träder man in centralt på varje våningsplan och där möts man av ett 

stadslandskap i olika skalor. Alla våningsplan har en huvudstruktur i form av ett Y med 

tre fasta kärnor som inrymmer förvaltningsbyggnadens praktiska funktioner. Runt 

kärnorna kan de olika förvaltningarna möblera som de vill med fikaplatser, mötesrum, 

öppna kontor och cellkontor. Oavsett i vilken omfattning man väljer öppna storrums-

kontor eller slutna cellkontor kommer trappan och atrierna fortfarande att utgöra 

centrala element som ger byggnaden dess identitet och kommunikationsrum.

Byggnaden inrymmer ett stort antal ombyggnadsmöjligheter. Flexibiliteten är integrerad 

i byggnadens konstruktion genom att den byggs upp av bjälklag i efterspänd betong 

som har låg höjd och därmed ger kontoren bra rumshöjd. Fasad- och pelarmodulen 

följer kontorens moduler med lätta mellanväggar som fritt kan flyttas, så att varje vå-

ningsplan kan möbleras efter individuella behov.

Trappans centrala placering gör det lätt att orientera sig och får medarbetarna att 

trivas. Samtidigt skapar den centrala kärnan korta och effektiva gånglinjer som frigör 

byggnadens ändar för genomgående trafik. I Y:ets tre ändpunkter placeras de flesta av 

de öppna kontoren för att ge arbetsplatserna bästa möjlighet till lugn och fördjupning 

medan cellkontoren placeras in mot byggnadens mitt.

Stadshusets tre torg ger direkt solljus i det mesta av byggnaden trots dess kompakta 

karaktär. Om man i framtiden vill ändra strategi och bygga uteslutande cellkontor erbju-

der byggnaden stor flexibilitet utan att bli ett stadshus med oändligt långa och tråkiga 

korridorer.

Ramar som möjliggör bred interaktion

På de platser där byggnadens våningsplan är förskjutna i förhållande till varandra 

skapas det flera speciella utrymmen. På de nedersta två våningarna går det södra atriet 

runt huvudtrappan, på nästa två våningar går istället det västra atriet runt trappan och 

på de två översta våningarna är det återigen det södra atriet som går runt trappan. 

Eftersom våningsplanen är förskjutna i förhållande till varandra skjuter en del av varje 

våningsplan ut i det höga centrala rummet. De sticker ut som öppna små torg varifrån 

medarbetarna kan överblicka de andra våningarna och det stora gemensamma utrym-

met kring trappan. Men det är precis lika viktigt att dessa förskjutningar ger stadens 

medborgare möjlighet att blicka upp genom byggnaden och få en känsla av livet som 

försiggår här. Våningsplanen kopplas alltså samman både vertikalt och horisontellt av 

visuella förbindelser. Våningsplanen får in dagsljus via den droppformade takljuskupo-

len i atriet och från foajéns höga rum. 

De små torgen blir förvaltningarnas speciella kommunikationsområden. De utnyttjas 

flexibelt för arbetsplatser eller tvärfackliga workshopar om man behöver möblera på ett 

nytt sätt i byggnaden, kanske för föreläsningar eller seminarier som förenar avdelning-

arna. Torgen kan också möbleras som fika- eller väntplatser där medarbetarna träffas 

över en kopp kaffe, uppehåller sig före ett möte eller tittar ner på medborgarna som 

uppehåller sig i foajén.

För ett öppet hus – allmänheten bjuds in

Lunds invånare anländer till stadshuset på entréplanet som vänder direkt och urbant 

västerut mot torget och Bjeredsparken. Torgets beläggning fortsätter in i foajéns höga 

rum och tillsammans med den transparenta glasfasaden skapar den en känsla av att 

ute och inne smälter samman. På så vis blir foajén en offentlig förlängning av torgrum-

met inne i byggnaden.

Medborgarna förs in från receptionen på vänster hand till atriet där det finns utställningsyta, 

lekhörna och väntplats. Utställningsområdet syns från torget och till julen är det möjligt att 

ställa in en vacker julgran i det höga rummet och kanske ha en julfest för medarbetarna 

eller medborgarna. På båda sidor om atriet finns det mötesrum och konferenslokaler som 

är lätta att nå för besökarna.

Som besökare till exempelvis serviceförvaltningen hämtas man i foajén varifrån man 

redan har visuell kontakt med destinationen via den stora trappan. Man förs från foajén 

uppför trappan förbi serviceförvaltningen på andra och tredje våningen. På fjärde 

våningen stiger man av trappan och befinner sig mitt i byggnaden med mötesrum och 

fikaplatser rakt fram och miljö- och serviceförvaltningarna på vänster respektive höger 

sida. Informella möten kan äga rum i den dubbelhöga zonen mot söder med utsikt över 

parken. Härifrån kan man se upp till stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen 

uppe under taket. 

Tre små torg skär in i byggnadskroppen. Ett torg för bron och människor i rörelse, 
ett för lunch med utsikt över Bjeredsparken 
och slutligen ett för vistelse och ankomst.

Byggnaden skaleras ner mot grannarna i 
norr och Bjeredsparken i söder.

Byggnaden tillmötesgår grannarnas mindre 
skala och släpper in ljus på torget.



Även om det inte krävs en kalkyl i samband med inlämning av tävlingsförslaget, anser vi 

att byggherren lika väl kan få del av den kalkyl vi har utarbetat för att säkra upp att vårt 

förslag är genomförbart. Denna kostnadsbedömning innehåller en rad osäkerhetermen 

vi har även ett antal sätt att justera kostnaden både uppåt och nedåt; bl a materialval, 

konstruktionsprinciper och mycket annat. Det är viktigt för oss att byggherren kan få 

det vi visar i våra ritningar, vilket är orsaken till att vi tidigt i skisstadiet utarbetar dessa 

kostnadsbedömningar.

KAPITEL SIDA
1 MARKARBETEN GRUND 2 - - 3 171 000
2 UTVÄNDIG MARK 3 - - 322 440
4 GOLV PÅ MARK 4 1 447 026 1 602,26 401 243
5 STOMMAR 5 102 000 960,00 2 858 300
7 YTTERVÄGGAR 6 419 712 1 754,06 71 148
8 INNERVÄGGAR 7 - 8 978 328 3 165,38 12 153 557
9 BJÄLKLAG 9 - 12 3 157 503 8 305,85 17 838 626
10 TRAPPLÖP 13 1 594 000 172,70 -
11 YTTERTAK 14 133 113 629,00 3 537 504
15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER 15 - - 36 782 259
16 SNICKERIER 16 412 850 422,66 -
18 INREDNINGAR 17 - 18 797 983 362,02 300 000
21 HISS 19 - - 2 400 000
22 UE 20 - - 79 424 070

============ ======== ============
9 042 514 SEK 17 373,93 tim 159 260 146 SEK

Materialkostnad 9 042 514
Arbetslön 17 373,93 tim x 170,00 SEK 2 953 568
Underentreprenader 159 260 146 171 256 229 SEK

DIREKTA KOSTNADER,  ARBETSLÖN 76,00 % 2 244 712
INDIREKTA KOSTNADER, ARBETSLÖN 181,00 % 5 345 959
Omkostnadspålägg arbete 257,00 % 7 590 670
Omkostnadspålägg UE 6,00 % 9 555 609 17 146 279 SEK
Diverse oförutsett 15,00 % 28 260 376 SEK

TOTALSUMMA EXKL. MOMS 216 662 884 SEK

Fasad mot väster | 1:200

BB

Takterrass

BB

Andra  våningen | 1:200
Femte våningen | 1:200

Andra våningen Antal arbetsplatser m² m² per arbetsplats
Socialförvaltningen
Generella arbetsplatser 99 1241 m² 12,5 m²
öppna ²m9,9²m78494rotnok

²m1,51²m55705rotnokllec
²m053tedna

summa ²m2951AOL
²m2571ATB

Femte våningen Antal arbetsplatser m² m² per arbetsplats
Stadsbyggnadskontor
Generella arbetsplatser 85 1201 m² 14,1 m²
öppna ²m2,11²m17424rotnok

²m0,71²m03734rotnokllec
²m324tgirvö

summa ²m4261AOL
²m6081ATB
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Matsalen är placerad längst söderut. Det tillhörande köket med dess kontor är placerat 

längs östfasaden och här sker varuleveranserna. Matsalen får direkt solljus till lunch 

från såväl fasad som takljuskupoler och ovanpå matsalen ligger det en solig takterrass 

med utsikt över Bjeredsparken. Här kan medarbetarna äta lunch under sommarhalvåret.

Ett miljöriktigt hus av hög internationell standard

Vår målsättning är att rita en byggnad som inte bara uppfyller gällande energikrav. 

Genom att inkludera den senaste tekniken och de nyaste materialen sätter vi även nya 

standarder som förutom att skapa en energieffektiv byggnad även skapar ramarna för 

ett hälsosamt inomhusklimat med massor av ljus och plats för liv. En byggnad som med 

andra ord anpassar sig efter de människor som ska använda det – och inte tvärtom 

Miljöriktiga lösningar har varit en genomgående designparameter under hela skisspro-

cessen. Kristallen inrymmer ett antal innovativa grepp som gör byggnaden till en av 

de mest miljöriktiga i världen – lösningarna är synliga och kommer därför att få den att 

utstråla att det är en miljöriktig byggnad byggd för 2000-talet.

Byggnaden är kompakt och har därmed en liten yta. Det betyder att byggnaden blir 

termiskt stabil och att det bara krävs mycket lite energi för att kyla ner eller värma upp 

den. Konstruktionen består av tunga material som stöder den termiska stabiliteten och 

som skapar ett bra inomhusklimat samtidigt som man sparar energi.

Byggnaden är naturligt ventilerad överallt där det är möjligt. Det sugs in frisk luft genom 

fasadens öppningsbara partier medan atriet och tre schakt ser till att den förbrukade 

luften släpps ut. Mot järnvägen integreras ett antal mindre schakt i fasaden. De förses 

med frisk luft från taket, så att det blir naturlig ventilation i den östra fasaden. 

Det används termoaktiva bjälklag i hela byggnaden, vilket betyder att den värms upp 

och kyls ned med samma system. Förutom att skapa ett stabilt termiskt inomhusklimat 

möjliggör bjälklagen även den önskade flexibiliteten vid inredning av rummen över tid. 

De termoaktiva bjälklagen värms upp med jordvärme och värmepump och vid behov 

kyls de av med grundvattenkylning – två välkända och mycket miljövänliga metoder 

som ger ett mycket lågt totalt energibehov i byggnaden. Termoaktiva material kan även 

implementeras i kontorens mellanväggar och därmed bidra ytterligare till en stabilise-

ring av inomhusklimatet och en minskning av energibehovet.

Slutligen är det möjligt att integrera solceller på taket och delar av fasaden. Det skulle 

inte bara ge en miljövinst till utan även ge byggnaden ett positivt signalvärde. Om eko-

nomin tillåter det finns det möjligheter till fler signalvärden och miljövinster, såsom:

Självrensande fasader: Självrensande ytor innebär mycket mer än bara mindre underhåll, 

de renar också luften kring byggnaderna. Byggnader med så kallade fotokatalytiska 

fasader kan bryta ner avgaser från bilar och andra föroreningar och ger därmed en upp till 

80 % förbättrad luftkvalitet. Arkitektur som förutom att ha bättre drift och underhåll även 

bidrar till sina omgivningar.

Genomskinlig isolering: Genom att arbeta med världens lättaste och bäst isolerande 

material, aerogel, som även kallas frusen rök, kan tjocka väggar omvandlas till tunna, 

lysande ytor. Aerogel har tidigare använts som isoleringsmaterial inom rymdfarten, men 

tack vare innovationer som nyligen gjorts inom tillverkningen har det blivit ekonomiskt 

möjligt att integrera det i byggnadsfasader.

Levande byggnader: Tvärfackliga samarbeten mellan arkitekter, biologer, ornitologer, 

entomologer, plantskolor och gröna taktillverkare ger arkitekturen helt nya dimensioner. 

Framtidens gröna byggnader kan förutom att minska utsläppet av koldioxid även utfor-

mas för att ge helt nya upplevelser för sinnena som exempelvis dofter, djurliv, växlande 

årstider och kan medverka till större biologisk mångfald.

Dynamiska material: Vår tids utmaningar när det gäller energiförbrukning kan lösas ge-

nom att vi tänker på våra byggnader som dynamiska och inte som statiska, vilket är fallet 

idag. Material som ändrar aggregationstillstånd kan lagra och frigöra värme vid bestämda 

temperaturer. Istället för att ständigt använda energi för att värma upp eller kyla ned våra 

byggnader kan vi arbeta på ett intelligentare sätt med inomhusklimatet. Användningen av 

dynamiska material kan minska energiförbrukningen med upp till 15 %.

Osynlig solavskärmning: Yttre lameller som solavskärmning hör till det förflutna inom 

byggbranschen. Samarbete mellan arkitekter och teknikföretag har lett till en mikroperfo-

rerad solavskärmning som kan integreras både billigt och underhållsfritt i vanliga två- eller 

treglasfönster utan att ljuskvaliteten försämras.

Varierande fasader ger maximalt dagsljus och minimalt värmeinsläpp

Fasaderna utformas så att större sammanhängande glasytor begränsas till speciella rum 

där det behövs utomhuskontakt och utsikt, det vill säga de nedersta våningarna som får in 

minst solljus, foajén mot väster och atriet mot söder. 

Fasadernas utformning varierar efter väderstrecken. Mot solsidorna begränsas fönste-

randelen och glasfasaderna vinklas mot norr, nordöst eller nordväst och därmed bort från 

det direkta solljuset. Därmed undviker man solavskärmning och medarbetarna kan njuta 

av utsikten hela dagen. Principen är att en brant vinkel mellan glasytan och solljusets in-

fallsvinkel minimerar insläppet av värme utan att insläppet av dagsljus minskar nämnvärt.

De slutna ytorna i fasaden är väl isolerade och medverkar därmed till stabilisering av den 

termiska inomhusmiljön. Den sneda delen av fasaden ut mot torget består även av ett 

antal identiska element som med en sluten del mot solriktningen förhindrar insläpp av 

direkt solljus. Denna självskuggande princip innebär att byggnaden inte behöver packas 

in i solavskärmning utan ger däremot ett öppet och tillmötesgående intryck året runt.

På taket planteras kärleksört som gör att regnvattnet fördröjs på sin väg till kloakerna 

vid kraftiga regn. Det betyder att avrinningen av regnvattnet sker på tomten och belas-

tar inte systemen.

Nordiska kvalitetsmaterial säkerställer ett långtidshållbart bygge 

Planen är att uppföra byggnaden i ljusa, nordiska kvalitetsmaterial som garanterar lång 

hållbarhet både inne och ute. Utgångspunkten är områdets färgprogram, materialen 

kommer att ligga i den ljusa färgskalan som harmonierar med de gula tegelbyggna-

derna från 1950-talet på den andra sidan av Bjeredsparken. Fasaderna är inte bärande 

och byggs upp av rumshöga fasadelement som ger fria händer att klä dem med sten, 

tegel, stål eller vad man bestämmer sig för i ett framtida samarbete. Entréplanet har en 

glasfasad som ger önskad öppenhet och möjlighet att få butiker ut mot torget om man 

önskar det i framtiden. Torget beläggs med natursten som fortsätter in i foajén, så att 

känslan av torget förstärks och följer med in i byggnaden.

Övriga golv är slitstarka och kan vara trägolv som behandlats med vitpigmentering. 

Tillsammans med den stora spiraltrappan av trä ingår golven alltså som ett förenande, 

varmt element i byggnaden. Väggarna är enhetliga, vita och behandlade med akustikputs 

som ger en behaglig, dämpad ljudnivå. Den vita färgen reflekterar ljuset och ger en maxi-

mal dagsljusnivå. Taken är också akustikdämpande och i de gemensamma utrymmena 

finns speciella grafiska tryck som ger byggnaden en helt egen identitet – och som ger 

besökarna en upplevelse upp genom atrierna från foajéområdena. Mot mittpunkterna har 

kontoren både interiörfasader och skjutdörrar i glas som låter solljuset tränga långt in i 

byggnaden samtidigt som de signalerar viktiga värden såsom öppenhet och transparens.  

Princip för grader av aktivitet 
och fördjupning

Stadshusets hjärta Visuell kontakt

Maximal ro och fördjupning >> 
Öppna kontor

Mindre trafik >> 
Cellkontor

Maximal kommunikation och flöde >> 
Mötesrum och fikaplatser

En stor skulptural spiraltrappa blir stadshu-
sets hjärta och kommer att fungera som en 
plattform för det iakttagande, kommunice-
rande och sociala livet.

Det skapas visuell kontakt för med-
borgarna och medarbetarna och 
mellan de olika förvaltningarna, vilket 
möjliggör bred interaktion.

På varma dagar kan medarbetarna äta lunch ute i solen 
på den privata terrassen på andra våningen.
Byggnaden skärs av mot torget, så att solen når in på 
det under största delen av dagen.
På sommaren ser den sneda fasaden mot torget till att 
solen når ner redan vid lunchtid.

Sol

Soluppgång
kl. 10:00

Kl. 11:30-15:00

Kl. 12/14:00
Solnedgång

Förlängning av torg

Torgets beläggning fortsätter 
in i stadshusets foajé som blir 
en förlängning av torgrummet 
inomhus.

Säkerhetsgräns

Huvudtrappan ligger synlig i anknytning till 
foajéområdena, men bakom en lätt glas-
vägg så att säkerhetsgränsen bevaras.

Huvudtrappa

Innan säkerhetsgräns

Foajé

Efter säkerhetsgräns



Socialförvaltningen

Tillagningskök Mötesrum Gång- och cykelbro

Socialförvaltningen

Serviceförvaltningen Miljöförvaltningen

Stadsbyggnadskontor

Tekniska förvaltningen 

Bilparkering

Fasad mot öster | 1:200

BB BB BBBB

storrumskontor

k rna

storrumskontor

Tredje våningen | 1:200 Tredje våningen | 1:200 Fjärde våningen | 1:200

Sektion BB  | 1:200

Tredje våningen Antal arbetsplatser m² m² per arbetsplats
Socialförvaltningen
Generella arbetsplatser 99 1210 m² 12,2 m²
öppna ²m2,8²m01405rotnok

²m3,61²m10894rotnokllec
²m693tgirvö

summa ²m7061AOL
²m2971ATB

Fjärde våningen Antal arbetsplatser m² m² per arbetsplats
Serviceförvaltningen och Miljöförvaltningen
75 Generella arbetsplatser 75 1111 m² 14,8 m²
öppna ²m3,31²m77463rotnok

²m3,61²m53693rotnokllec
²m224tgirvö

summa ²m4351AOL
²m3371ATB

Lunds invånare anländer till stadshuset på entréplanet som vänder 
direkt och urbant västerut mot torget och Bjeredsparken. Torgets 
beläggning fortsätter in i foajéns höga rum och tillsammans med 
den transparenta glasfasaden skapar den en känsla av att ute och 
inne smälter samman. På så vis blir foajén en offentlig förlängning 
av torgrummet inne i byggnaden.

Från trappan träder man in centralt på varje våningsplan och där 
möts man av ett stadslandskap i olika skalor. Alla våningsplan har 
en huvudstruktur i form av ett Y med tre fasta kärnor som inrym-
mer förvaltningsbyggnadens praktiska funktioner. Runt kärnorna 
kan de olika förvaltningarna möblera som de vill med fikaplatser, 
mötesrum, öppna kontor och cellkontor. Oavsett i vilken omfattning 
man väljer öppna storrumskontor eller slutna cellkontor kommer 
trappan och atrierna fortfarande att utgöra centrala element som 
ger byggnaden dess identitet och kommunikationsrum.

Tredje våningen Antal arbetsplatser m² m² per arbetsplats
Socialförvaltningen
Generella arbetsplatser 99 1138 m² 11,5 m²
öppna ²m3,01²m82717rotnok

²m1,41²m01492rotnokllec
²m215tgirvö

summa ²m0561AOL
²m2971ATB
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Utsnit A | 1:100
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Socialförvaltningen

S kerhetsgr ns

Socialförvaltningen

Serviceförvaltningen

Stadsbyggnadskontor

Tekniska förvaltningen 

Bilparkering

Uppehållsrum för parke-
ringsvakter
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teknikcentral

teknikcentral

ut
ry
m
ni
ng

sv
äg

BBBB

storrumskontor

storrumskontor

kärna

Översta våningen | 1:200 Källarvåningen | 1:200

Sektion AA  | 1:200 | 1:200

Översta våningen Antal arbetsplatser m² m² per arbetsplats
Tekniska förvaltningen
Generella arbetsplatser 65 869 m² 13,4 m²
öppna ²m4,7²m66263rotnok

²m8,02²m30692rotnokllec
²m423tgirvö

summa ²m3911AOL
²m2931ATB

Källarvåningen ²mgnirekrap
²m689107gnirekraplib
²m031521gnirekraplekyc
²m552vikra
²m421gnindälkmo
²m062kinket

summa ²m5572AOL
²m6503ATB

SUMMA Antal arbetsplatser m² m² per arbetsplats
²m234272negninåvnettoB

Andra våningen Översta våningen
Generella arbetsplatser                               423 5632 m² 13,3 m²
öppna kontor
cellkontor ²m8,61²m4253012

²m5191tgirvö
summa ²m2899AOL

²m003appartlartnec
²m16511ATB

Källarvåningen 70 pl. 3056 m²
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En stor skulptural spiraltrappa blir stadshusets hjärta och kommer 
att fungera som en plattform för det iakttagande, kommunicerande 
och sociala livet. Trappan skapar därmed inte bara en förbindelse 
mellan våningsplanen utan är även avsedd att fungera som både 
uppehållsplats och en plats för rörelse.

Fasadutsnitt | 1:100Fasadutsnitt AA | 1:100

Österfasad Normalfasad Sluttande tak mot torg

Schakt för naturlig ventilation

Välisolerade fasaddelar Glas med öppningsbara partierÖppningsbart parti för frisk luft

Glas med öppningsbara partier Slutna partier mot himlen och mot väGlas

Öppningsbart parti 
för naturlig venti-
lation i det solida 
fasadelementet

Slutet fasadelement 
klätt med natursten, 
tegel eller tunnplåt

Akustiskt undertak

Efterspänt bjälklag

Termoaktivt bjälklag

Trägolv

Glas

Fasad i natursten Fasad i tegel Fasad i tunnplåt

Öppningsbart parti för 
naturlig ventilation i det 

solida fasadelementet 

Fasadmodulen
upprepas



Tillsammans kommer byggnaderna i området att 
göra ett starkt intryck vid ankomsten till Lund C.

På förvaltningsbyggnadens norra del skärs gaveln ner till 
fyra våningar för att tillmötesgå framtida bostads- och 
kontorsbyggnation. En stor inskärning i byggnadsvolymen 
låter solen tränga ända ner till torget och gör samtidigt att 
den lilla skalan mot Bjeredsparken tillgodoses.

Grundvatten

termoaktiva bjälklag – 
högtemperatur kylning

Solavskärmning: Möjlighet 
att utnyttja passiv 
solvärme på vintern och 
effektiv solavskärmning på 
sommaren mot söder,
öster och väster.

ventilations-aggregatventilations-aggregat

mekaniskt ventileratmekaniskt ventilerat

utsugning – fläkt
– värmeåtervinning genom värme-
pump till de termoaktiva bjälklagen

Den dominerande 
vindriktningen i Lund är 
västanvinden. Vinden 
pressar ner luften i kana-
lerna.
På vindstilla dagar kom-
penseras det med motor 
vid kanalmynningarna.

Luftkanaler i fasad

Frånluftskärnorna mitt i kontorsom-
rådena står i allmänhet för utsugnin-
gen av frånluften.
Utsugning genom atrietak används 
som kompletterande frånluftsmöj-
lighet under sommarhalvåret när 
man inte vill återvinna värmen från 
ventilationen.

energi

Jordlager läggs. Beroende på 
markförhållandena anläggs 
antingen akviferanläggning, 
borrhålslager eller energibrunnar.

värmepumpar

varmt tappvatten

termoaktiva bjälklag
lågtemperatur värme och 

högtemperatur kylning

utrymning från andra 
våningen mot väster

utrymning från 
trappa mot väster

Trapprum

Trapprum

Trapprum

utrymning från 

utrymningsväg
till västerfasad

Utrymning från övre våning-
splan genom källare

utrymning
utrymning

utrymning

utrymning

ETAPP 3

LOA 3000m²
BTA 3500m²

TOTALYTA EXKLUSIVE KÄL-
LARE

LOA 19982m²
BTA 23261m²

ETAPP 2

LOA 7000m²
BTA 8200m²

ETAPP 1

LOA 9982m²
BTA 11561m²

ANDRA VÅNINGEN
LOA 1592m²
BTA 1752m²

BOTTENVÅNINGEN

LOA 2432m²
BTA 2786m²

TREDJE VÅNINGEN

LOA 1607m²
BTA 1792m²

FJÄRDE VÅNINGEN

LOA 1534m²
BTA 1733m²

FEMTE VÅNINGEN

LOA 1624m²
BTA 1806m²

SJÄTTE VÅNINGEN

LOA 1193m²
BTA 1392m²
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äster

Tekniska förvaltningen

Stadsbyggnadskontor

Miljöförvaltningen

Serviceförvaltningen

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

Gemensamma utrymmen

UTRYMNINGSVÄGAR

Andra våningen

Bottenvåningen

Källarvåningen

VentilationsprincipKylning Uppvärmning


