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Lund Science Center blir en katalysator för det framväxande Science Village och en betydande regional målpunkt. Genom att främja
nya skärningspunkter för boende och besökare, experter och lekmän, tillsammans med MAX IV och European Spallation Source, syftar
centret till att utbilda och fånga människors intresse för vetenskap. Science Center blir en viktig plattform för analytiskt och kritiskt
tänkande, där globala utmaningar synliggörs och bemöts.

Designen är, för att använda vetenskapliga termer, en formel av välbalanserade, innovativa, och berörande ingredienser. Mot denna

bakgrund utmanar Lund Science Center gränserna mellan den byggda miljön och de möjligheter som finns inom vetenskapens sfär.

Som stjärnor i galaxen
där upplevelsen kretsar i
omlopp runt sfären.

Genom eleganta och generösa gester föreslås oväntade lösningar att uppleva vetenskapliga fenomen på och nya sätt att tillgängliggöra
kunskap såväl inne som ute.
Arkitekturens DNA

Samtidigt som Science Centers arkitektur samspelar i skala med den omgivande bebyggelsen och landskapet finns ett eget tydligt
DNA. En strikt rationell låda vilar över en böljande grön slänt. I hjärtat av byggnaden finns svävar en sfär som omgärdas av centrets egen
omloppsbana, en huvudtrappa som tar besökarna från våning till våning och skapar en upplevelserik färd genom utställningarna.

Formen syftar till att attrahera och bjuda in från olika håll. Gåendes från Rydbergs torg uppenbarar sig den svävande lådan ovanför

boulevarden och drar besökarnas blick mot byggnaden. Den gröna korridoren som sträcker sig från torget till Vindarnas park leder
besökarna från spårvagnshållplatsen till centret.

Lund Science Centers gestalt upplevs som en inbjudande, tillåtande och öppen miljö som lever dygnet runt och attraherar flertalet

målgrupper. Interaktionen mellan exteriör och interiör stödjer och förstärker denna upplevelse.

Formeln

Den gröna kopplingen

Byggnadsvolymen

Platsanpassning

Kollektivtrafik

mellan landskap och byggnad; Kemi tar sig i uttryck genom den

Den gröna korridoren sträcker sig från Vindarnas park i nordväst till

Den kompakta byggnaden respekterar maximal våningshöjd och

Husvolymens översta våningar är förskjutna bakåt och neråt för att

Gående kommer främst nå tomten från Rydbergs Torg. Bilar förväntas

synliggörs i byggnadens strukturella lösning. De olika ingredienserna

delar den i två delar.

baksidan mot parkeringshuset i nordöst.

gående från spårvagnshållplatsen.

Mesongatan där trafikflödet är lägre sker angöring för buss och annan

arkitektoniska karaktären i form, material och upplevelse; Fysik
bildar en formel där arkitektur och vetenskap går hand i hand för att
förstärka besökarens upplevelse och uppmuntra interaktion i de olika
utställningarna.

Rydbergs torg i sydöst. Den gröna kopplingen skär genom tomten och

omfattar 3 våningar med 6000 m2. Dess framsida vätter mot söder och

förstärka den visuella kopplingen till den gröna korridoren och välkomna

anlända från motorvägen i norr och leds till parkeringshuset. På

Microklimat

Science Center omfamnar solen och skyddar entréplatsen från västliga
vindar tack vare volymens form och välplacerad vegetation.

Helhet

Landskap och byggnad är i konstant synergi. Gröna fickor ansluter sig
till landskap och byggnad och bildar ett skyddat entrétorg.
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indelningarna av vetenskap. Biologi representeras genom förhållandet

logistik.
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Konceptet för byggnaden tar sin utgångspunkt i de tre klassiska

Ankomstvy när du anländer till platsen från Rydbergs Torg. Den
inbjudande entrén öppnar upp sig och visar sig hela vägen från
spårvagnshållplatsen.

Landskapets biologi

Landskapet runt det nya Science Center gestaltas som en
viktig del av byggnadens helhet och skapar en grön koppling

hela vägen från Vindarnas park till Kunskapsparken. Utemiljön
är välprogrammerad med utbildande och interaktiva element
som uppmuntrar till lek och lärande. Gestaltningen syftar även
till att skapa ett uterum för tillfälliga evenemang med koppling
till Science centers verksamhet.

Halva tomten ges en intensiv och tät grön atmosfär tack

vare en kontinuerlig ekofauna zon som säkerställer att biologisk

mångfald över tid. Gångvägar i olika storlekar erbjuder olika

möjligheter att upptäcka Science Centers utemiljö eller bara att
ta sig från A till Ö på ett upplevelserikt sätt.

En 8 meter bred hårdgjord gångfartsgata passerar genom

tomten och fungerar som en serviceväg. Där gångfartsgatan

eller andra gångvägar korsar den gröna korridoren höjs eller

sänks naturen. Elefantrist skyddar vegetationen men möjliggör
samtidigt att vägen korsas.

Små kullar och kluster av träd bidrar till att skapa ett behagligt

mikroklimat och skyddar mot nordvästliga vindar samtidigt som
det sydliga läget ger maximalt solljus. Dessa gröna fickor är

uterum där människor kan promenera eller stanna, lära sig eller
leka. Lekfulla interaktiva element som visar på vetenskapliga

fenomen är placerade i landskapet; tippbara himmelsspeglar,
trampoliner i olika storlekar, bubbelformade hoppkuddar liksom
en stålstruktur som både agerar skulptur och klätterställning.
Landskapet

och

vegetationen

imiterar

det

mjuka

jordbrukslandskapet som är karaktäristiskt för områdena

runtomkring Lund. Gestaltningen syftar till att få in naturen i
en urban kontext och skapa en kontrast mot byggnadens
rationella struktur. De gröna områdena är därför böljande i sin
karaktär med ängar av blommor, halm och gräs.

Framför entrén finns stenbelagd zon som både markerar

byggnadens början liksom förlänger gränsen mellan ute och

inne. En stor vattenspegel är placerad mellan den stenbelagda
zonen och ekofauna zonen. Vattenspegeln förändras över tid
och berättar om olika vetenskapliga fenomen som gejsrar
och vortex.

Den kommer även bidra till hanteringen av

dagvatten. Liksom all vegetation kommer vattnet förstärkas
med årstidernas skiftningar. Lekfulla element som små stenar
uppmuntrar besökare till att interagera med vattenspegeln.
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Lekområden är utformade för att stimulera
barn både fysiskt och mentalt.

Vind är tänkt som en designfunktion: ett spel
av vardagliga naturfenom

Dammar och strömmar skapar en ständigt
föränderlig miljö.

Variation i typologin bidrar till att främja ett
hälsosamt och mångsidigt landskap.
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Gröna fickor

Strukturens fysik

Science Center utgör strukturen en grundläggande ingrediens
i byggnadens formel för att kunna svara mot behovet av

flexibilitet och kostnadseffektivitet. Resultatet är en kompakt
byggnad om tre våningar som är designade utifrån modulära
principer med prefabricerade byggnadselement.

Konstruktionen är enkel, ekonomisk och lätt beståendes

av grundläggning och kärnor i betong samt bjälklag av betong-

och stålkomposit. Detta säkertäller att byggnaden håller sig
inom den önskade budgeten.
Balkar

utförs

prefabrikation

och

som

stålkomposit

underlättar

vilket

uppförandet

Platsbyggda bjälklag gjuts på korrigerade ståldäck.

möjliggör

på

plats.

Prefabricerade fackverk utförs i transporterbara segment

och bultas ihop på plats. Fackverken möjliggör att byggnaden
kan skjuta ut över hörnen vilket skapar en svävande effekt.

Fackkverken stöds av strävpelare som in sin tur landar på
pelare eller konsolar ut från kärnorna.

De strukturella principerna möjliggör att husvolymen kan

dras in och skapa ett överhäng på bottenvåningen.

Planetariet konstrueras som ett självbärande skal i stål och

hängs upp i en krökt vridstyvd balk.

Strukturen möjliggör även en ytterligare expansion

innanför byggnadsskalet med en extra mezzaninvåning samt
utomhusterass.

Byggnadens serviceryggrad

Effektivitet och upplevelse kombineras i Science Center
där programmet har studerats noggrant. En ryggrad av

servicefunktioner samlas längs med den nordöstra delen
av centret och ger varje våning förvaringsutrymme och
hissförbindelse.
Flow

Flödet genom byggnaden sker främst genom spiraltrappan
och den intilliggande kärnan; båda placerade inuti atriet.

Utrymningsvägar ligger strategiskt placerade i båda utkanter
av byggnaden.

Självständiga program

Auditoriet, XS-hallen och Mark IV Ess-utställningen är placerade
för att kunna besökas fristående från entrén men samtidigt bli
del av ett besök som omfattar alla utställningarna.
Permanent / semi-permanent program

Fenomentorget tar besökare från bottenvåningen till översta
planet. Huvudtrappan som omsluter planetariet möjliggör

interaktion med sfären där projektioner och informationstavlor

Aerialperspektiv från Pikogatan framhäver de generösa och

placeras. Längs med sfären får man information om

lekfulla publika platserna framför Science Center. Byggnaden

solsystemet och galaxerna. När man når trappans slut har man

placerar sig på den nordöstra sidan av siten för att framhäva den

nått planetariets entré och den pedagogiska rundturen har

gröna korridoren och skapa en inbjudande entréplats.

förberett besökaren inför planetariet.
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Platsgjuten betong (eller stål) pelare och

armerade betongkärnor ovanpå betongplatta.

Platsgjuten armerad betongbjälklag är gjuten
ovanpå pelarna och betongkärnorna.

Fackverkskonstruktion med stålbalkar med lång
spännvidd öppnar upp fria utställningshallar.

Cirkulär stålbalk bär klotets vikt med hjälp av
stålvajrar. Platsgjuten betongplatta gjuts på.

Platsgjuten betongplatta gjuts på
stålkonstruktionen.
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Konstruktion

Entrévy. Besökaren möts utav den till synes svävande sfären som
både attraherar och triggar igång nyfikenheten till besöket.

Hållbarhet - Arkitekturens kemi

Aktivt taklandskap

Stormvattenshantering

Materialitet

att minimera både miljö och ekonomisk resursförbrukning.

regnvegetation

Vi ser en byggnad som utnyttjar tekniska system på plats för

Vi inkluderar materialens livscykel för att få tillgång till

består av tre huvudmaterial: trä, betong och aluminium.

som är avsedd för återanvändning. Genom att göra det

tillfälle för urban utvinning och insamlade betong-, trä- och

all relevant information om en produkt eller komponent
är det möjligt att ansluta informationen från alla material

och byggnadselement och därmed signalera våra sociala
och miljömässigt hållbara ambitioner. Science centret

Rivning utav andra befintliga byggnader kan skapa ett
aluminiumelement återvinns och återintroduceras som

möbler och markbeläggning på offentliga platser som gör
dagens avfall till morgondagens tillgångar.

Vårt mål är att ha låg eller icke existerande strömförbrukning
och en lång livslängd.Solceller placeras på takytor för

att tillgodose byggnadens behov av el och varmvatten.
Utöver detta mildrar passiv solavskärmning och grönt tak
värmeöverföring från utsidan.

Genom att öka gröna och genomträngliga ytor, etablera
och

gröna

tak

samt

implementera

vattenhanteringssystem kan vi sakta ner stormvattnet och

avlasta avloppssystem medan vi avlägsnar föroreningar från
ytvattnet. Ett vattenledningssystem samlar regnvattnet. Vattnet
renas genom en biologisk process som kallas för en «levande
maskin». Det renade vattnet används sedan för spolning av

Konsten och vetenskapen om matlagning

av matlagning involverar kemi, matematik

The Planetarium

tänkt som ett ‘laboratorium’; Här kan

tillfredsställa både ögat och smaklökarna.

gestaltad som en svävande sfär som utmanar

Lund

Science

Centers

Restaurang

är

besökare fördjupa sig i sitt lärande och
stimulera sitt intresse för kemi och nordisk
matlagningskonst. Matlagning är både en

konst och en vetenskap. De tekniska delarna

och fysik; den konstnärliga innebär att

Besökare får lära sig hur man uppskattar

båda aspekterna: lunchpausen erbjuder en
möjlighet till att lära.

I

byggnadens

hjärta

finns

planetariet,

både fantasi och konstruktion. Förutom att

husera planetariet utgör dess form en ikonisk
kvalitet och dess omloppsbanor i form av
huvudtrappan möjliggör kopplingar till de
kringliggande utställningarna.

Underdelen av sfären kommer utföras

wc och för bevattning av byggnadens gröna utrymmen och

genom en halvsfärisk yta i akryl där en dold

terrasser. På detta sätt värdesätter vi områdets resurser och

projektor kan visa olika interaktiva scenarier.

minimerar vårt ekologiska fotavtryck.

Överdelen kommer istället uppfattas

Sfären

Planetarium

Info graphic

som en solid yta för projektioner och andra
tillfälliga bilder.

Science Gallery

Fonomentorget
Auditorium, Restaurang

Lärande

Matlagning

Entré, MAX IV ESS, XS-Hallen

Äta
Beskökarens lärande resa

Yttre projektioner

Uställningarna är sammanbunda som planeter i galaxen där
upplevelsen kretsar i omlopp runt sfären

Sektion AA 1:200
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Materialens livscykel
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Plan 2 1:200

Program egenskaper

Teknik

Fenomentorget

Fenomentorget är centrets permanenta utställning och

är därför närvarande på alla våningsplanen. Utställningen
börjar vid entrén för att ta sig vidare till första och andra
våningen där utställningens huvudsakliga installationer

återfinns samt ingången till planetariet. . Rummens takhöjd
varierar mellan 3.5 m till 8m, vilket skapar en flexibel

utställningsmiljö för kuratorer att spela med efter olika typer
av event och utställningar. Ett horisontellt fönster öppnar

upp längs med hela den norra fasaden i utställningshallarna.
Detta ger ett indirekt och mjukt ljus som uppfyller de

Science Galleri

önskade ljusförhållandena. Detta gör det också möjligt att

Fenomentorget

öppna upp för en takterrass som är sammankopplat till
mezaninvåningen.

Science Gallery

Rumskaraktären i Science Gallery präglas av total öppenhet
och flexibilitet för att kunna dela in utställningsrummen i
ett till sju olika teman. Greppet syftar till att skapa ideala
utställningsrum där klimatet kan kontrolleras och alla

rumsindelande väggar är flyttbara. Tanken är att både kunna
dela upp utställningarna eller skapa ett kontinuerligt flöde
igenom.

Restaurang
Auditorium

Rumsliga Design möjligheter

Eftersom den bärande strukturen är limiterad till väldigt

få väggar går utställningsytorna över en fri spännvidd på

över 20 meter, vilket möjliggör olika utställningsscenarier
och påverkar besökarens rörelsemönster. Den rumsliga

utformningen hjälper besökarna att orientera sig, samtidigt
som den höjer besökarens förmåga att medvetet tänka på
vad som visas.

Den aktiva slänten

Slänten är utformad som en länk och förlängning av

interiör och exteriör. Det upplyfta landskapet skapar också
en tydlig entré till bottenvåningen. Slänten definierar

den aktivaste delen av Science Centers utemiljö tack

vare kopplingen till restaurangen, utställningarna och
landskapet.

Från slänten reser sig upphöjda plattformar vilka uppmuntrar

besökarna till att interagera med olika vetenskapliga fenomen
samtidigt som man åtnjuter en promenad i grönska.

XS - hallen

Hallen har dubbeltakhöjd vilket möjliggör att utställningselement

Entré

som slingrar sig längs med rummets väggar kan besökare

XS-Hallen

upptill 7,5 meter höga tar plats i rummet. Tack vare en gångväg

MAX IV ESS

uppleva utställningen från flera synvinklar.

Kontor

Hallen är placerad nära entrén för att kunna öppna upp

rummet vid stora evenemang. Vid behov kan denna koppling
även förstärkas desto mer och öppnas upp ända ut till det
gröna entrétorget.

Det finns även en nära koppling till förråd och verkstad vilket
underlättar eventuell transformation av rummet. Vridbara

solskydd i trä kontrollerar det naturliga ljuset i rummet och
bidrar till en behaglig inomhusmiljö.

ang

Areal
Bottenvåning

Första våningen
Andra våningen
Mezzanine

Vy uppe i toppen av Fenomentorget visar de generösa och unika

Totalt

utställningsrummen. Det stora takfönstret öppnar upp sig mot stjärnhimmeln

BTA

2413

1282

2154

236

6085

LOA

2341

1251

2073

203

5868

BIA

227

–

–

–

227

BYA

2868

–

–

–

2868

Projektioner av planeter

Projektioner av film och animationer

Projektioner av information

Sektion BB 1:200
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och ger en pedagogisk förståelse till planetariumet inuti sfären.
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Axonometri Diagram

