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Översiktsplan

Den nya byggnaden spelar en aktiv roll i stadsplanen för västra Lund och 
i projektet att förbinda östra och västra Lund på ett kreativt och effektivt 
sätt.

I norr formar byggnaden två sidor av en ny allmän plats, i linje med de 
andra torg som föreslås i stadsplanen. 

I söder arrangeras byggnaden kring gårdsrum av liknande skala som de i 
bostadskvarteren i norra delen av stadsplanen. Denna konfiguration erbju-
der ett visst avstånd mellan byggnaden och det allmänna stråk som löper 
längs med tomten, samtidigt som aktiviteterna i stadshuset synliggörs för 
förbipasserande.

Det nya stadshuset tar plats i västra Lunds stadssiluett av varierande 
höjder och stilar. 

Situationsplan, 1:a våningen   1:500

Fasad av stadshus och omgivning    1:1000

Fasad väster, etapp 1 och 2   1:200

 Stadshus, Lund

Entré till stadshuset på 
markplanet nedanför

Möjlig entré på markplanet 
nedanför i etapp 2 och 
expansionstya

Etapp 2

Etapp 1
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Det nya torget, uppvärmt av sol från söder och väster och upplivad av en fontän, erbjuder ett passande läge 
för stadshuset och en central plats i området. 

En hög envåningspaviljong sträcker sig utmed östra sidan av torget och rymmer ett kafé och en generös
entré till stadshuset. Paviljongens tak utformas som ett brett stenbelagt torg som förbinder den nya bron 
med torget nedanför via en bred trappa och en hiss. 
Vi föreslår att den nya bron planteras så att den är trevlig att både cykla över och vistas på. I denna anda 
förflyttar sig cyklisterna ner till torget via en spiralformad ramp inuti en planterad gård i paviljongen. 

Grönskan som karaktäriserar västra Lund får sträcka ut sig längs med 
bron till östra Lund. Den strama arkitekturen som präglar östra Lund 
förs över till västra Lund.

Det nya stadshuset är en byggnad som adresserar dagens aktuella frågor med en fasad som erbjuder passiv klimatkontroll och en modul som 
tillåter flexibla kontorslösningar. Men den är också en del av Lunds stadsmönster. Liksom byggnaderna i östra stationsområdet är fasaden en 
konstruktion av olika delar, taklinjen är modulerad med en vindsvåning och det viktiga mötet mellan bron och byggnaden betonas här med en 
klocka.

Perspektiv över det nya torget 

Sektion genom ny bro 1:1000

Brädgården
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Fasaden är uppbyggd av djupa fenor av lokalt danskt tegel och horisontella 
band av infärgad betong i matchande färg. 

Fasadens djup varieras beroende på väderstreck och erbjuder olika  grader av 
solavskärmning, akustisk kontroll och i norr en ”representationsfasad”.

Materialkänsla

Tegelprov

Panorama fotopunkt 6

Panorama fotopunkt 6, Perspektiv etapp 1

Panorama fotopunkt 6, Perspektiv etapp 1 och 2
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Entréplan med markplanering, etapp 1, 1:200
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Landskapsskiss Föreslagen silverbjörk – vild trädgård längs 
med järnväg

Vi föreslår en planterad bro över järnvägen 
liksom New Yorks ’highline’

New York ’highline’ på bron, i staden, en 
trevlig plats att vistas på
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Buller från järnvägen

Bländande lågt stående morgonsol 

Bekymmer med hög 

inomhustemperatur på sommaren 

p g a tidig morgonsol 

Treskiktsvägg som akustisk barriär

Bibehåll naturlig ventilation

Undvik breda vertikala fenor som 

blockerar lågt stående vintersol

Förse med persienner i 

luftspalten för användning vid 

behov, för att undvika bländning 

och för hög inomhustemperatur.
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Gemensamma och publika utrymmen

Miljöförvaltningen
Gemensamma och publika utrymmen

Handel- och serviceverksamhet

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen

Socialförvaltningen
Serviceförvaltningen

Socialförvaltningen
[Möblerad typplan 1:100]

Socialförvaltningen

NORR

Naturlig korsventilation i de 

öppna kontorslandskapen

Naturlig ventilation 

via inglasad akustisk 

luftspalt

Kontorsrummen

förses med naturlig 

ventilation direkt 

genom fasad 

Möblerad typplan 1:100

1  Toaletter/ Kapprum/ Städ

2  Mötesrum

3  Installationsschakt

4  Arkiv med arbetsplats

5  Kopiering / skrivare

6  Närförråd
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Om de centrala delarna rumsavdelas, förses 

de med frisk luft under golvet. Tilluften tas in 

via ventilationstrummor från fasaden. Toaletter 

och pentry förses med frånluftsdon. ÖSTER

VÄSTER

SÖDER
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Bländande vintersol

Värdefull passiv solvärme 

Problem med hög inomhustem-

peratur under sommaren när 

solen står högt 

Stäng ute högt stående 

sommarsol med utskjutande tak

Förse med invändiga persienner 

för att stänga ute bländade 

vintersol

Loggia

Bländande lågt stående sol

Värdefull passiv solvärme under vintern 

och medelsäsongen

Tidvis hög inomhustemperatur p g a högt 

stående sommarsol

Förse med invändiga persienner för att 

undvika bländande sol samt för att fånga 

värdefull passiv solvärme under vintern 

och medelsäsongen

Förse med enstaka utvändiga persien-

ner för att stänga ute tidvis högt stående 

stark sommarsol

Utskjutande tak hjälper inte här

Inget direkt solljus

Inga bekymmer med bländande sol

Liten passiv soluppvärmning

Solavskärmning inte tillämplig här

Begränsa glasytor för att förhindra värmeförlust

Rörlig persienn

Isolerad fasad
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Interiörperspektiv av kontorslandskap

Sektion genom byggnad och torg 1:200

Idéskiss Idéskiss

Entrépaviljongen spänner 
över befintlig ledning

Kabel nedanför 

KällareCykelparkering


