Lund Science Center

Vision

Vetenskap och natur i synergi

Förmågan att skapa, representerar en grundläggande
förändring i hur människor interagerar med vår planets liv.
Bland annat med hjälp av nya verktyg på Max IV och ESS kan
biologisk och kemisk tillverkning så småningom vara med
till att utveckla alternativ byggnadsteknik. Byggnader som
exempelvis ”odlas fram” av syntetiskt trä eller korall.
Skalan av de potentiella förändringarna är svår att föreställa
sig. Historiskt, har vi redan sett tre stora förvandlingar;
utnyttjandet av fossila bränslen, globaliseringen av världens
ekosystem och domesticering av grödor och djur.
Tekniker som har medfört välstånd och framsteg, men även
skadliga biverkningar.
Vi vill att besökare ska förstå, att naturen är hjärtat av allt liv.
Att naturen är byggsten för de modifierade och tillverkade
processer, som Lund visar ny väg för. Museerupplevelsen
intar hela platsen – gränsen mellan ute och inne suddas ut
när naturen sträcker sig in och intar bygganden.
Museets olika våningsplan, har det centrala atriet som deras
‘hjulnav’. Våningsplanen är museets byggstenar, alla med
deras egen identitet. Byggandsstrukturen möjliggör en
serie externa terrasser runt byggnaden, som fungerar som

förlängning av museet, med interaktiva installationer för
besökarna.
Vårt förslag tar utgångspunkt i naturen. Det är en påminnelse
om att vi måste ta lärdom från det förflutna och respektera
vår jord och dess ekosystem. Att vi skall utnyttja potentialen
och minimera faran.
Vi ser bottenvåningen som ett stort Vetenskapstorg.
- En dynamisk samlingsplats i Lund Science, där man kan
dela, lära, inspirera eller inspireras.
Byggnaden omfamnar önskemålet om ett grönt stråk genom
staden. Foajén är tänkt som en förlängning av landskapet,
med en dynamisk fasad som kan ändras efter årstidens
behov. Med en ”öppen-dörr”- politik är det här en plats för
alla.
Landskapet flyter genom bottenvåningen och skapar

mötesplats för besökare. Utrymmet kan stängas efter behov
och ger möjlighet till ett mer intimt rum, till föreläsningar
och olika evenemang.
Besökare förs upp genom byggnaden genom en rutt som
uppmanar till vidare upptäcktsfärd, med oväntade utblickar
till gallerier och det gröna landskapet utanför.
Byggnaden har också utformats för att möjliggöra potentiell
kvällsaktivitet. Bottenvåningen kan användas oberoende
av resten av museet och - taket XS Hallen med sin
multifunktionella intilliggande takterrass kan användas för
kvällsevenemang.

Vindarnas Park

Kunskapsparken

Extruderade möjligheter

Hela platsens upphöjs vertikalt och anpassar sig till framtida
planerade byggnader i masterplanområdet.

Grönska gröper ut

Vetenskapscentret låter det gröna stråket föras genom
området. En grön promenad, som är minst 12 meter bred,
möjliggör en livlig kontinuerlig flora och fauna som förbinder
Kunskapsparken och Vindarnas Park.

Norra parken

Aktiva vetenskapsterrasser

Byggandens takterrasser ger en aktiv och lekfull miljö. De
fungerar som en förlängning av utställningsområdena, där
olika vetenskapliga experiment kan hända. Det är också en
plats där olika evenemang kan äga rum.

Landskap för alla

Den gröna korridoren som förbinder Vindarnas Park och
Kunskapsparken skär sig igenom Science Centerområdet.
Vattenreservoaren är med till att skapa olika landskasmässiga
scenarier genom året. Ett grönskande rum för lokalsamhället,
besökare och förbipasserande.

Vetanskaps-lab

Varje utställningsvolym har en unik fasad. Byggnaden
uppfattas som ett vetenskapslaboratorium som utforskar
olika naturfenomen genom olika material – och med
fasader som reagerar på vind, sol och vatten. Det skapar
miljömedvetenhet, utbildar och uppmanar till lek.

Suddig gräns mellan inne och ute

En lätt genomtränglig entréplats förbinder den norra delen
av parken visuellt, och utgör den viktigaste ankomstpunkten
till Science Center. Grönska tillåts komma in i byggnaden
och museets inre får lov att inta rummet utanför. Museum
restaurangens placering möjliggör uteserveringen på den
västliga terrassen.

Bra mikroklimat

Byggnadens position och volym, skapar ett bra mikroklimat
på platsen. Flera trevliga terrasser vetter mot söder och halvt
övertäckta utrymmen skapar ly och lä för dominerande vind
och regn i området.
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Situationsplan
Skala 1:500

Landskapskoncept

Fasadkoncept

Ett sammanhängande landskap
Natur förmedlar vetenskap

Vid första mötet är det utom tvivel att denna plats handlar
om vetenskap, lek och experiment. Här används naturen
till att kommunicera vetenskapliga väderfenomen så som
vatten, dimma, fukt och temperatur, på ett nytänkande,
lekfullt, inspirerande och lärande sätt.

Stadsrummet är ett sammanhängande grönblått landskap,
som har fyra särskilda områden: Vindskogen, Dimkärret,
dammen och ljusplatsen, där vegetation och material på sitt
eget sätt förmedlar naturens processer 3) Centralt på platsen
skapas tre sammanhängande gröna nedsänkta områden
för att hantera upp till 900 m3 regnvatten. Olika arter av
barrträd och lövträd varieras för att ge platsen ett varierande
och spännande uttryck året om, samtidigt som träden ger lä
som skapar ett behagligt mikroklimat på platsen.

Gröna och blå lösningar

Centralt på platsen skapas tre sammanhängande gröna
nedsänkta områden för att hantera 900 m3 regnvatten.
Den största av nedsänkningarna fungerar även som
event space. Ytterkanten av området markeras med
trädvolymer. Olika arter av barrträd och lövträd ger
platsen en mångfald och ett intressant uttryck året runt,
samtidigt som vinden filtreras och det skapas därmed
ett behagligt mikroklimat på platsen.

Innovativa fasader som reagerar på naturen

Varje utställningsvolym har en unik fasad, som relaterar sig till universella ämnen: vind, sol, regn och grönska. Dessa
fasader förändras efter dygnets timmar, säsong och väderförhållande. Vindfasaden placeras på det mest blåsiga
hörnet mot väst. Den gröna fasaden förlänger norra parken och bekämpar föroreningarna från parkeringshuset.
Reflektionsfasaden utökar barnens universum i fenomengalleriet. XS hall indikerar när det regnar. Den centrala
solfasaden över atriet lyser upp på natten och dämpar ljus under dagen.

Regnfasad

Regnaktiverat
betongmönster
visar förandringar
i vädret.

Vindfasad

Kinetisk
aluminiumplåt
ändrar position
efter vinden.

Solfasad

Aluminiums-slöja
dämpar ljuset på
dagen och lyser
upp på natten.

Reflektionsfasad

Spegelfasad
förlänger
takterrassens
lekplats och rum.

Grön fasad

Vertikal grön fasad
förändras över tid.

Lärofasad

Grafisk betong
med magnetiskt
vågmönster.
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Bottenvåning

Organisation

Skala 1:200

XS-hall
Fenomentorget
Science Gallery

XS-hall

Grupprum

Fenomentorget

KontorGallery
Science

8 tematiska
utställningar

Grupprum
Entréyta
Kontor

Verkstad

Entréyta

Förråd / Övriga utrymmen

Verkstad

ESS MAX
IV utrymmen
utställning
Förråd
/ Övriga
ESS
MAX IV utställning
Restaurang
Restaurang

Auditorium

4 tematiska
utställningar

Auditorium

Program

Flexibelt utställningsrum

Byggandens hjärta

Logistisk ryggrad - Sekundära funktioner

De viktigaste offentliga funktionerna, som restaurang,
auditorium och foajé är placerade på bottenvåningen.
Utställningsområdena är placerade på plan 1 och upp.

A-A

A-A

Atriumet och dess centrala placering förbinder byggnadens
alla olika program och funktioner. Det har direkt förbindelse
till olika utställningsområden och utomhusterrasser på olika
plan.

Vetenskapsgalleriets rum kan ändra dess utsträckning över
tid. Fyra ursprungliga tematiska utställningar kan indelas till
åtta olika teman eller fler.

Personalområdet fungerar som den logistiska ryggraden,
som med sin tilbakahållna placering distribuerar alla
leveranser utan att avbryta besökarnas upplevelse i mitten.

ESS and MAX IV

XS Hall

XS Hall
ESS and MAX IV

Otydliga gränser

Ändring över tid

Tidslinje

Ytsammanställning

Volymen på bottenvåningen kan öppnas för att generera
olika flöden i mitten av museet. Auditoriet kan interagera
med resten av byggnaden, som förbindelsen till
vetenskapsgallerierna på övre plan. Restaurangutrymmet
kan bli utställningsområde och vice versa.

Sektion A-A

Skala 1:200

9pm

• Kvälls events

7pm

•Kvälls-museumsturer
• Gästföreläsare

• Slappa i parken

1pm

• Lunch

• Vetenskap show
12pm
• Debatt

• Kaffe-Snacks

• Seminarie

9am

• BREAKFAST PRIVATE VIEW

7am

Bottevåning
Plan 00 / entresoll
Plan 01
Plan 01 / entresoll
Plan 02
Sammanlagt
Lund Science Center

3pm

11am

Utställningsområdena XS Hall och ESS-MAX IV kan byta
position i byggnaden, och härmed skapa nya relationer
mellan besökare, allteftersom Science Village skiftar karaktär.

• Skolankomst

• Frukost/Privata View

BYA

BTA
2415
890.4
1747.2
130.4
1156
6339

2415

Bottevåning
‐ Ingång med Lounge och Shop
‐Restaurang
‐Auditorium
‐ESS & MAX IV Galleriet
‐Förvaringsskåp
‐Toalett
‐Workshops
‐Lastning
‐ Teknik
‐ Förråd
Plan 00 / entresoll
‐ Grupprum
‐Auditoriet
‐ Lounge
‐ Kontor
‐Toalett och Skafferi
‐ Teknikutrymmen
Plan 01
‐Vetenskaps Galleriet
‐ Teknik
‐ Förråd
Plan 02
‐XS Galleriet
‐Fenomentorget
‐ Grupprum
‐Teknik
Sammanlagt

LOA
1527.8
442.8
338.4
203
393.3

150.3

664.7
100.8
149
135.9
279

1454.4
1454.4

1015.2
458.1
516.6
40.5
4662.1

BIA
507.6

LOA + BIA
2035.4

43.2
65.7
144
71.1
183.6
116.1

780.8

9
107.1
130.5

1584.9

90
40.5
33.3

1048.5

33.3
787.5

5449.6
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Plan 01

Plan 02

Skala 1:200

Scale 1:200

Circulation

Level 02

Level 01

Level 0.5

Level 00

Vertikalt Cirkulationsdiagram

Flödet i byggnaden är en tydlig, och dynamisk rörelse
centrerad från atriumets ‘hjulnav’.
Resan startar från basen av centret vid auditoriets – förbi
“livets träd” och vidare upp genom vetenskapscentret.
Sekvensen av olika volymer, orienterar besökaren genom
utställningområdena på ett naturligt sätt.

Auditorium

Plan 00 Entresol
Skala 1:200

Sydfasad
Skala 1:200

Auditorium - Öppet läge

Auditoriet är hjärtat av vår design. Det är ett intimt utrymme
som efterliknar The Royal Institutions föreläsningsteater där
Michael Faraday och hans samtidiga levererade sina nya
upptäckter. Det är öppet till foajén och är en plats som ger
utrymme till at att vila sig, reflektera eller lyssna.

Auditorium - Stängt läge

Auditoriet är placerad på en roterande skiva, så att den kan
rotera och stänga av foajén, när den behöver fungera som ett
formellt evenemangsutrymme. Auditoriet är ett dubbelhöjt
rum och publiken kan också lyssna på föreläsningar från
galleriet ovan.
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Takplan
Skala 1:200

Hållbarhet

Sommar

Teknisk beskrivning
och hållbarhet

Vinter
Hållbar innovativ design:

Hållbar innovativ design:

Summer Sun

01

Manövrerbara paneler för passiv konvektionsnedkylning.

01

Återanvändning av konvektionsrörelse.

02

Överhängande volymer reducerar solupptagning

02

03

Solskydd och högprestandafasad med ceramisk
behandling som reducerar värmeupptagning.

Passivsolenergidesign maximerar naturligt dagsljus
från låga vinklar vintertid.

03

04

Naturligt ventilation.

Regnvattensuppsamling på taket och filterering för
WCspolning och bevattning av landskap.

05

Solceller för att uppta energi.

Winter Sun

03

04

Varmluft fån atriet används för att värma upp
intilliggande rum.

05

ôverflödig solenergi lagras i sommarmånaderna och
används vintertid.

03
05

05

Biodiversity

01
01

02

04

Västfasad

04

02

Heat
Absorption

Skala 1:200

Greywater
Treatment

Naturlig bevattning

Grön solavskärmning
Högpresterande
fönster

Energiuppbevaring
Fotovoltaik

Nedkylning
av grundvatten

Rainwater
Collection

Heat
Radiation

Hjälp mot
översvämning

Återanvänding av
spillvatten
Uppsamling av
regnvatten
Dagsljus

Nedkylning
av grundvatten

Uppvärmning av
grundvatten

Använding av
lagrad energi
Reducering av
värmespill

De tekniska aspekterna av förslaget är utformade i harmoni
med den arkitektoniska visionen och de lokala vetenskapliga
relationerna, för att betona deras lokala anknytning.
Den föreslagna konstruktiva lösningen utnyttjar en
kombination av olika material internt och externt för att
uppmärksamma konstruktionen som en identifierbar
komponent av arkitekturen i sig, och lyfta fram mångfalden
och potentiella användningsområden för tillgängliga material.
Byggnaden har i huvudsak ett enkelt stomlinjesystem som
möjliggör en hållbar och kostnadseffektiv stomme.
Integrerade tekniska lösningar har sökts mellan alla
discipliner för att säkerställa en optimal konfiguration
i linje med tävlingens vision. Lokala byggnadsmetoder
kombineras med de senaste material- och hybridteknikerna
för att på lämpligt sätt optimera sina styrkor i det globala
systemet. Till exempel föreslås träkonstruktioner för de
översta takstrukturerna och vissa golv där vibrationskrav
är mindre kritiska. Koldioxidberäkningar har understött
denna utvärdering av de bästa materialen för varje syfte.
Strukturella delar ska också designas för demonterbarhet
och anta en cirkulär ekonomisk tankegång, vilket möjliggör
återuppbyggnaden av byggnadens komponenter vid slutet
av deras livslängd i nya byggtyper, såsom skolor, andra
offentliga byggnader eller någon annan konstruktion.
Energikrav använder kombinerade metoder, inklusive
geotermisk, solceller och naturlig ventilation för både värma
och kyla byggnaden. De tydliga takytorna är optimerade
för solpanelens energiproduktion och tillräckliga för
byggnadens behov av el. Byggavfall, där det är oundvikligt,
eftersträvas att återanvändas.

Vindstudie

Ur vindstudien kan växter och annan vindavskärmning ges
en placering som minskar vindhastigheter i kritiska områden
såsom entrépartier och sittgrupper. Omkringliggande
bebyggelse i kombination med växtlighet ger möjligheter att
ge viktiga områden en hög vindkomfort. Vi formar en backe
mot västra delen av området och på så sätt kan vi skapa ett
bra mikoklima.

Årligt antal soltimmar

Analysen visar årligt antal soltimmar vid byggnaden. Utifrån
analysen kan man placera sittgrupper, cykelparkeringar och
växter på ett optimalt sätt. Det är även ett stöd för placering
av solavskärmning för bästa ljuskomfort. Byggnadens
varierande geometri och intilliggande park ger möjlighet att
tillgodose både behov av skugga och solljus.

Årlig solinstrålning [kWh/m2]

Analysen visar mängden solenergi som träffar byggnadens
olika ytor. Den används bland annat för att optimera
placering av solpaneler, solavskärmning och växtlighet kring
byggnaden. Byggnadens övre tak är effektivaste placeringen
av solpaneler.

Bärande struktur

En spännande arkitektur har åstadkommits med en strukturell
enkelhet. I detta har en bärande struktur åstadkommits där
varje byggdel optimerats för en hållbar byggteknik, med
hänsyn till krav på öppna ytor, rimliga vibrationskrav, god
akustik och brandmotstånd.
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