Science Center Lund
Motto: VetenskapsLUNDen
1. Gestaltning – Arkitektoniskt huvudgrepp
Ett projekt som Lund Science Center bör vara förankrat både i tradition och
i innovation. Tradition, för att ta med sig det bästa av stadskultur och den
byggkonst som markerar en viktig punkt i landskapet. Innovation, för att bidra
till nytänkande i förhållande till bärkraftig arkitektur som har ett framtidsinriktat
innehåll. Projektet ska stå fram som ett fyrtorn för samhällets betydning,
forskning, ekologiska bärkraft och miljövänlighet. Samtidigt ska det vara ett
framtidsinriktat och robust anlägg där arbete, kultur, näringsliv, forskning och
besök flätas samman med omkringliggande stad på ett funktionellt och vackert
sätt.
”Vetenskapslunden” ska bli ett högeffektivt, trevligt och innovativt besökscenter,
arbetsplats och mötesplats. En plats där kompetensutveckling och förmedling
ska bidra till att detta blir den mest kreativa samlingspunkten för forskning i
hela Skandinavien.
Vetenskapslunden i samspel med Science Village Lund kommer att bli ett socialt
och urbant centrum. Det starkt växande området, tätheten mellan institutioner
och närheten till kollektivtrafik kommer att göra området till en varierande
mötesplats för alla och den kommer att förena lokala, nationella och globala
värden.

Material och konstruktion
När man ankommer till Vetenskapslunden blir man genast inspirerad då man
genom fasaden kan få en smakbit av vad insidan bjuder på. Man känner sig
inviterad tack vare den övertäckta entrésituationen skapar en mjuk övergång
mellan inne och ute.
Byggnadens transparenta fasad ger ett välkomnande uttryck då man redan
utifrån kan ana vilket liv som gömmer sig på insidan. På grund av den lätta
strukturen och glasfasaden kommer ljuset inifrån sprida sig mot uteområdet på
kvällstid. Detta inviterar till en aktiv och säker uteplats även på kvällen. Ljuset som
strömmar ut från insidan kommer att fungera som ett riktningsmärke i området
även på kvällen. Transparensen skapar en glimt av insidan men reflekterar också
grönområdet och skapar samspel mellan kultur och natur.
I hela byggnaden är det lagt stor vikt på användandet av lokala material. Trä
används som i fasaderna för att understryka det projektets fokus på samspelet
mellan naturen och det stora klimatfokuset i hela projektet. På den översta takytan
är solceller placerade, dessa tillsammans med vindkraftverk på det övriga taket
kommer att utgöra grunden för lokal elproduktion till byggnaden.

Projektet tar utgångspunkt i 5 strategier
Klar arkitektonisk identitet – Vetenskapslunden blir ett nytt landmärke både
i området och i resten av Sverige. Enkelheten i volymerna är förankrade i
landskapet runt omkring och är med till att förstärka karaktären och den övriga
bebyggelsen i området. Fasadens nordiska lätthet med ett skal av glas och ett
bokomliggande uttryck i trä ger en organisk och klar identitet. Vi har valt att
placera projektet på en ö, detta för att skapa en distans till omkringliggande
byggningsmassa, samtidigt som det öppnar upp sinnet när man förflyttar
sig över till ett annat territorium. Medans byggnaden framstår som något lätt
och okonstlat kommer ön att framstå närmast som den nordiska urskogen.
Arkitekturen representerar något tekniskt och muralt, medans ön representerar
den organiska biologiska mångfalden och de 4 årstiderna.
En framtidsrättad miljöprofil – Det är upplagt för en genomgående, nytänkande
och innovation miljöprofil på alla delar och faser av projektet. Miljöstrategin är
förankrat både i lokala och globala betingelser och har en livscykel med fokus
på återvinning och återanvändning.

Effektiv plan, struktur och infrastruktur – Klara och logiska rörelselinjer för alla
olika användare i byggnaden. Det ska dessutom användas effektiv teknologi
och kompakt, platssparande design. Rummen ska vara arealeffektiva med en
rationell planlösning.
Ett flexibelt och robust anlägg – Projektet har en robust huvudkonstruktion, som
en konstruktiv ryggrad som ger en grundstruktur som enkelt kan anpassas efter
nya behov.
Rationell byggnad och en ekonomisk genomförbarhet – En rationell och
logisk byggnadsstruktur ger en förutsägbar byggprocess. Vi har företagit en
rad val som är rationella och miljövänliga och samtidigt mycket fördelaktiga
ekonomiskt sett. Genom en dialog inom gruppen har vi bland annat kommit
fram till en lösning med hög precision, minst möjligt spill, fördelaktiga
dimensioner och tidssparande byggstrategi.
Projektet söker efter att maximera kvalitet och värden från ett helhetligt
perspektiv. Vetenskapslunden är fundamenterat på de nordiska värden där
humanism, hantverk, förenkling, respekt för omgivningarna, platsens egenart
och där betydandet av den globala miljö och kretsloppet är bärpelare.
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Visualisering från Pikogatan
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2. Sammanhang – Ett helhetligt anlägg
Helhet – Projektet är förankrat både i arkitektur och i natur. Hela
centret med dess uteareal är placerat på en ö inne i kontexten. Detta
vill bidra till att de besökande kommer att ändra agerande och bli
mer uppmärksamma när de kommer in på ön. Tomten får en tydlig
uppdelning med arkitektur på den ena sidan och natur på den andra.
Mellan dessa zoner går Grönstråket sammanflätat med gångfartsgatan.
Detta leder till att man hela tiden kommer att uppleva att man förflyttar
sig runt i det gröna. I tillägg är det tillrättalagt med hårt underlag
på gångfartsgatan så att beredskapstjänsten har en bra tillgång till
anlägget. Ankomsten till ”ön” ligger i syd, i starten av det diagonala
grönstråket. Grönstråket bidrar till och förstärker tomtens ingång och
exponerar bygget från Rydbergs Torg. Själva tomten är organiserad
med ett bygg som är omgivet av naturelement, vegetationszoner och
vatten. Det är möjligt att cirkulera mellan de olika elementen; urskogen,
byggnaden och de omkringliggande naturliga elementen.
Ankomst – Ankomsten till Lund Science Center följer i huvudsak samma
urbana ordning som i regleringen. Huvudankomsten är mot synd med
ingång till centret. Det etableras sekundära ingångar för de som arbetar
i centret. Den tekniska driftankomsten är skärmad från publik i nordöst
där all varuleverans är placerad. Hela ön är tänkt som bilfri och det är
tillrättalagt för cykelparkering i direkt förbindelse mot huvudingången.
Utomhus – Platsrummet i urskogen kommer kunna fungera som en scen

som kan användas vid olika arrangemang. Det kommer då att vara
möjligt för byggnadskroppen att fungera som en stor amfiteater där
publiken kan använda sig av taket. Grönstråket mellan urskogen och
byggnaden kommer att vara huvudcirkulationen genom kvarteret. Det
gröna kommer att prägla en sammanknytning till resten av Science
Village.
På sydvästsidan av bygget är det organiserat olika typer av
landskapsbearbetning med differentierad terrängbearbetning och
vegetation. I tillägg öppnas det för att man kan gå över till ön från väst
och syd mellan byggnaderna. Det hårda underlaget är en kombination
av betong, granit och armerat gräs. I urskogen föreslås en rik
planteringsstrategi som kan blomstra och vara frodig till alla årstider,
samt fungera som rekreationsområde för besökarna.
Siktlinjer och riktningar – Byggets placering i nordöst av tomten skapar
en naturlig baksida mot P-anlägget och öppnar i stället upp sig mot
parken och exponeras med klara siktlinjer till Rydbergs Torg.

kontextuell

konceptuell

vetenskapsLUNDen

Höjder och volym – Volymuppbyggandet prioriterar gynnande
solförhållanden och utsikt på samma gång som det skapar ett varierande
fasaduttryck och möjliggör en utomhus temautställning på olika nivåer i
bygget.
Sol och Vind – Projektet är placerat med en diagonal orientering
över torget i en sydvästriktning. Denna orientering ger optimala
solförhållanden på takterrasser och de andra utomhusytorna.
Byggnadens orientering minskar vindriktningen i området och skapar ett
varmt och varierat utrymme
Personltrafik – Projektet skapar ett område som är lätt att orientera
sig i och med goda lösningar för alla trafikgrupper till och från alla
resemedel. Trafik leds enkelt i området på ett översiktligt sätt. Projektets
klara byggnadsstruktur och infrastruktur ger bra rörelsemönster för
alla användare. Vattenelementen i projektet skapar en barriär till
omgivningarna och samtidigt en värdighet över tomten.
Belysning – Ljusdesignen bidrar till att förstärka en trygg och behaglig
stämning med underbelysning av naturelementen. Tillsammans med
belysning av platsens golv och vattenelement kommer naturen att skapa
ett varierande färgspel.
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3. Funktion – (lokalprogrammet)
Du ser science center Lund redan när du går av spårvagnen. Byggnaden ligger
i änden av Norra parken och med sin ljusa, lätta karaktär utgör den fonden för
parkens grönska. När du har gått över Mesongatan kan du redan höra vattnet
som omger Science center. Vattnet skapar en fridfull, glittrande och kluckande
inramning till Science center-ön. Då du kommer över bron kan du välja om du
vill gå direkt in i byggnaden, i den stora, ljusa entréhallen, eller om du vill börja
ditt vetenskapsäventyr utomhus, i någon av de lekvänliga zonerna som inbjuder
till interaktion och lärande. Om du kommit på din cykel kan du cykla hela vägen
fram till huvudentrén där du kan parkera, skyddat under tak, i en integrerad del
av byggnaden, innan du kastar dig ut i utforskandet av en värld av utställningar,
information och vetenskap.
Utställning och förmedling
Hela byggnaden fungerar som ett sammanhang av flexibla utställningsytor,
ute och inne. Ytorna kan enkelt delas upp och sektioneras på flera olika sätt.
På samma sätt kan delar stängas efter behov. Våningarna och områdena i
byggnaden har olika storlekar och rumsligheter som skapar ett spännande
och varierat flow genom byggnaden där glidande övergångar, transparens
och kontakt till uteområden och naturen ingår som en integrerad del av
förmedlingskonceptet i byggnaden.

Disposition
Lunds nya science center är utformat ut från en överordnad princip om att
skapa en robust byggnad med en stor flexibilitet, öppenhet och ärlighet för
den konstruktion och materialitet som byggnaden består av. Byggnaden kan
enkelt ändras och demonteras och anpassas till nya användningsområden – ett
cirkulärt byggeri i ordets rätta bemärkning.
Byggnaden är disponerad i 5 våningar som gradvist trappar in mot nordväst
och därmed anpassar sin skala efter de människor som rör sig i grönstråket. Med
sin nedtrappade skala bjuder byggnaden in och upp det gröna på byggnadens
terrasserade takytor. Grönskan på byggnadens takytor, tillsammans med de
utställningsytorna utomhus, både på takterrasser och i markplan, är med till att
sy ihop natur, forskning och förmedling samt luckra upp gränserna mellan inne
och ute.
Samtidigt som byggnaden har sin terrassering och nedskalering markerar den
sig i gatunivå mot Pikogatan. Mot sydöst tangerar byggnaden Mesongatan
och kulminerar i en tydlig i mötekommande huvudentré in till byggnaden, rakt
i axeln från Norra parken, där de flesta besökare kommer att ankomma till det
nya science center. Huvudentrén är markerad som ett riktmärke i förlängning av
parken och kan tydligt ses från spårvägens hållplats.

Huvudentrén till det nya science center är placerad rakt under det stora
auditorium och accentueras med amfiuppbyggnadens undersida som skapar en
ökad takhöjd och ett ljust och öppet entrétorg med kombinerad biljettförsäljning/
information och science shop samt en öppen plats för diverse utställningsoch informationsprojekt. Entrén flyter ihop med centrets loungeområde
och blir kopplingen till restaurangen. Restaurangen ligger mot syd och kan
förlängas ut i det gröna stråket med en uteservering som erbjuder både sol
och, i sommarmånaderna, vandrande lövskugga. Restaurangen har även sin
egen entré och är tillgänglig direkt från stråket. Hela byggnadens entréplan är
utformat som öppen och inkluderande. Byggnadens pixlade geometri gör att det
skapas plats till mindre rumsligheter längs fasaden.
Bakom restaurangen, och i anslutning till den, och entréområdet, ligger XS-hallen.
Den spänner över två våningar med en takhöjd på 8 meter. Med denna placering
i byggnaden kan detta härliga rum användas till många olika syften. Utöver
utställningar kan rummet också fungera, tillsammans med restaurangen, till stora
arrangemang. XS-hallen ligger bredvid verkstaden och lastzonen och kan enkelt
stängas av när utställningar ska sättas upp och tas ned.

Byggnadens huvudflow och ”ryggrad” utgörs av en markant dubbel spiraltrappa
som förbinder de fem våningarna. Transporten genom huset blir till en
särskild upplevelse och det är stora möjligheter för helt unika utställnings- och
förmedlingsmöjligheter runt trappan.
På plan 2 ligger Fenomentorget och grupprum samt kontor, orienterade mot
norr. Det stora auditorium, placerat över huvudentrén, öppnar sig med en stor
glasfasad mot Norra parken som utgör en fantastisk bakgrund till föreläsningar,
presentationer och koncerter i auditoriet. Auditoriet kan självklart också bländas
av om man önskar styra diskretionen eller ljusförhållandena.
Från plan 2 är det är det visuell kontakt ned i XS-hallen och det är även möjlighet
till integration med uteområdena på hela takytan längs sydfasaden. Här kan
ytorna också användas till utställningar och koppla, och förmedla, övergångarna
mellan ute och inne.
Plan 3 har även stora uteareal kopplat till sig och här hittar vi Science Gallery 1 &
2 och även på detta plan finns kontor, orienterade mot norr.
På plan 4 finns Science Gallery 3 & 4 och på plan 5 hittar vi ESS- och MAX IVutställningen som kan besökas utan att passera de övriga utställningarna.
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4. Genomførbarhet

5. Hållbarhet

6. Utveklingsbarhet

Byggmetoder samt materialval och hänsyn till drift och underhåll med tid är värderat
för att uppnå gynnsamma livscykelkostnader. I tillägg till byggnadens rationella strukturering av rum och kommunikationsådror är bygget väl ägnat för prefabricering av
olika delar. Detta vill rationalisera byggprocessens genomförbarhet och vara ekonomiskt
gynnsamt. Det är delvis återkommande rum element som kommer att kunna standardiseras och prefabriceras. Byggets konstruktioner och ytmaterial är präglat av noggrannhet. Val av goda, robusta, slitstarka material som patineras fint under tid ger en lång
levnadstid till bygget. Det är dessutom upplagt för enkel drift och underhåll med lätt
tillgång till alla fasader.

Konceptet består av robusta och flexibla lösningar med hög leveranssäkerhet, lång
levnadstid och låga klimatutsläpp. LCA- och LCC analyser används under planläggning
och projektering för att säkerhetsställa bärkraftiga lösningar med hänsyn till materialval
och tekniska lösningar.
En grundläggande princip är att arbeta med passiva tilltag som reducerar byggnadskroppens energibehov och fotavtryck, nyttjande av solvärme, avskärmning, materialval
och användning av exponerade materials egenskaper för att bidra till att balansera
temperatur och fuktighet i lokalerna. Det arbetas målinriktat för att säkra ett bra inneklimat. Alla tekniska anlägg kommer att styras efter behov och anpassas efter reella behov
för temperatur, luftmängd och belysning. Vidare måste det användas tekniska verktyg
med hög verkningsgrad, lågt energibehov och bärkraftigt resursanvändande.

Generalitet/Flexibilitet/Elasticitet
Projektet är planlagt i ett långsiktigt perspektiv i förhållande till både mänskliga och
ekonomiska resurser. Arkitekturen, ekonomin och målsättningen är förankrat i att skapa
de optimala ramarna för en modern och flexibel plats, där utformningen är till glädje för
både förbipasserande, anställda och besökare.

Kompakt
Bygget är planlagt arealeffektivt och kompakt. Byggnaden har en väldigt bra bruttonettofaktor med kompakt kärna, effektiv planlösning och enkel infrastruktur.
• Effektiv vertikalkommunikation till de olika etagerna
• Dubbelt trapphus som säkerhetsställer två trappor på samma areal som motsvarar
en trapp
• Förenklade tekniska system som ger lägre arealbehov

Projektets flexibilitet – Projektet har också förmågan att möta växlande funktionella
behov genom att det företas enkla byggnadsmässiga och tekniska modifikationer som
kan ske angående underhåll av bygget. Bärande konstruktioner är lagt i ett robust och
enkelt gridsystem och gör det enkelt att ändra på planlösningen vid behov. Det är inte
planlagt tekniska installationer i lättväggar mellan mindre areal.

Byggbarhetsstrategi:
Tillgänglighet för kranar och stillas från ”ön”, Fasadsystem innehåller alla ytterväggskikt och är utvecklat för utvändig montering med kranar, noggrann planering
av sambruk av stillas i mer utfodrande områdena av fasaden, vid speciella övergångar
kommer säkringar att användas, det etableras bygghissar i fasader utan trappning,
produktion anpassas efter det lokala klimatet.
Konstruktionsprincipen utgår från en massiv central kärna som används i samspel med
pelare. Detta system kan anpassas till flera byggsystem och material. Kärnan blir en
platsstöpt konstruktion. Pelarna utföres fyrkantiga i limträ. ”Hulldekkeelement” används
eftersom det ger stor frihet till placering av pelare, spännvidder och utkragningar.

Ytsammanställning
BYA
BTA
LOA
BIA
Entréyta (Ca 350 m2)
Restaurang med lounge (Ca 400 m2)
ESS- och MAX IV-utställning (Ca 500 m2)
Auditorium (Ca 300 m2)
Grupprum (Ca 165 m2)
Science Gallery (Ca 1 600 m2)
XS-hall (Ca 600 m2)
Fenomentorget (Ca 550 m2)
Kontor (Ca 400 m2)
Verkstad (Ca 200 m2)
Förråd (Sammanlagt ca 275 m2)
Övriga utrymmen (Ca 100 - 150 m2)
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Material
Det har lagds vikt på att använda en enkel materialpalett med slitstarka material som
är lätta att göra rent och att underhålla. Vi vet att materialet står för 50% av byggets
klimatutsläpp i en livscykel på 60 år. Därför har vi:
• Väldigt bra brutto/netto faktor som ger ökad arealeffektivitet och mindre resursbruk
• Fasaden byggs i moduler som utnyttjar de dimensioner som råglaset har på fabriken. Detta ger reducerade avfallsmängder
• Förenklade tekniska installationer såsom:
• Vakuumtoaletter med hälften så stora rördimensioner till avloppsrör, det ger 40%
reduktion av materialbruk.
• Naturlig och hybrid ventilation ger 70-80% reduktion av ventilationskanaler.
• Förenklat värmesystem ger upp till 50% reduktion i röranlägget för kranvatten och
rumsuppvärmning, se beskrivning i energikapitlet under ”värmedistribution”

Tvärsektion1:200

Projektets generalitet - Byggnaden är projekterad så att den enkelt kan möta växlande
funktionella behöv utan att behöva förändra egenskaper. Då rum och tekniska lösningar
generellt har en stor grad av standardisering med enkla geometrier så kan ändrade
funktionsbehov ske inom projektets utformning. Kombinationen av rum som kan öppnas
och stängas och slås ihop ger en generell struktur som tar vara på många olika behov.

Projektets elasticitet – utvidgande av bygget – En framtida utvidgning av bygget eller
anlägget kan göras på flera sätt. Men den enkla rumsfördelningen samt byggets enkla
geometriska form kommer det kunna växa både i höjden och i bredden. Det kan också
etableras enkla paviljonger på tomtens sydvästra hörn, utan att påverka konceptets
robusthet.

Längdsektion 1:200
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