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Kort om tävlingen

Lund har en lång historia med sin medeltida stadskärna och anrika 
universitet. Det är en attraktiv bostads-, verksamhets- och studieort med 
stark tillväxt. Staden har ett levande stadsliv och korta avstånd där allt nås 
med cykel, och det finns goda förbindelser med resten av den expansiva 
Öresundsregionen. 

Centralt i Lund står Stadshallen, ritad och uppförd på 1960-talet av en av 
Sveriges mest kända arkitekter, Klas Anshelm. Anläggningen består av två 
byggnader varav den ena utgörs av det smala kontorshuset i öster. Efter 50 
år är byggnaderna i behov av renovering och uppdatering till moderna behov, 
vilket samtidigt ger kommunen möjlighet att utveckla och anpassa lokalerna 
för framtiden. Sedan hösten 2016 har ett visionsarbete om Stadshallens 
framtida användning pågått. Ambitionen är att utveckla Stadshallen så 
att lokalerna kan användas och utnyttjas bättre, och samtidigt behålla de 
arkitektoniska värdena. Som en del av kommunens mål om att sätta Sveriges 
enda stadshall på kartan, utlystes en allmän tävling under hösten 2018. 
Arkitekttävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter. 

Uppgiften för tävlingen var att föreslå en gestaltning som kan bevara och 
stärka nuvarande kvaliteter och göra Stadshallen mer öppen och tillgänglig 
mot omgivande stad. Den befintliga arkitekturens ikonstatus skulle 
översättas till nya behov, samtidigt som anläggningens kulturhistoriska 
värden inte gick förlorade. 

Vinnande förslags bärande arkitektoniska idé ska efter avslutad tävling 
utvecklas vidare i nära dialog med beställare och entreprenör. Idén ska 
även ligga till grund för ett designkoncept, eller en manual, som kan vara 
vägledande i ett längre förvaltningsperspektiv.
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Bedömningskriterier

Bedömningsgruppen har granskat och bedömt 
förslagen utifrån de kriterier som utan inbördes 
ordning eller viktning legat till grund för tävlingen 
samt utifrån de krav och önskemål som ställdes i 
programmet: 

Gestaltning
• Hur väl förslaget präglas av en tydlig vision och 

idé.

• Hur väl förslaget bidrar till att stärka Stadshallen 
som profilbyggnad samtidigt som befintliga 
arkitektoniska och kulturhistoria kvaliteter 
bevaras.

• Hur väl förslaget gör Stadshallen mer öppen och 
tillgänglig mot omgivande stad.

Funktion 
• Hur väl förslaget placerar in program och 

funktioner för att uppfylla målbilden för det 
framtida Stadshallen.

• Hur väl förslaget skapar god orienterbarhet, 
överblick samt goda kopplingar mellan olika 
program och rumsligheter.

Genomförbarhet 
• Hur väl förslaget bedöms kunna genomföras inom 

angivna ekonomiska ramar.

• Hur väl tekniska lösningar och en modern 
byggnads behov bedöms kunna tillgodoses.

• Hur väl kulturhistorisk hänsyn har tagits i 
förslaget.

Utvecklingsbarhet 
• Hur robust den grundläggande idén är.

• Hur väl förslagets koncept tål att vidare bearbetas.

• Hur väl förslagets koncept bedöms kunna hålla 
över tid.

Genomförande av tävlingen

Inlämnade förslag
Tävlingen var öppen för alla, oavsett nationalitet. Tävlingsspråket var svenska. 
Tävlingen startade i december 2018 och avslutades den 28 februari 2019 (sista dag 
för inlämning). 60 tävlingsbidrag lämnades in varav 59 godkändes för bedömning. 
Det förslag som inte godkändes innehöll endast en namnsedel.

Jury och sakkunniga  
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

• Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd, kommunstyrelsen, Lunds kommun 

• Anders Almgren (S), oppositionsråd, kommunstyrelsen, Lunds kommun

• Malin Sjögren, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun

• Annika Eklund, kulturchef, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun

• Gunilla Hansson, byggprojektledare, serviceförvaltingen, Lunds kommun

• Sven Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie

• Elizabeth Hatz, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 

• Jonas Lindvall, arkitekt SIR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Projektledare för tävlingen var Gunilla Hansson. Programmet togs fram av arkitekt 
SAR/MSA Gunilla Kronvall i samråd med Sveriges Arkitekter. Processledare för 
juryarbetet har varit arkitekt SAR/MSA Julia Hertzman, Sveriges Arkitekter. 
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Bedömningsprocess

En allmän projekttävling är en egen form av process där ett koncentrerat arbete 
ger stor kunskap om projektet under processens gång. Genom programskrivning, 
juryarbete och framtagande av olika utredningar är det möjligt att lära sig mycket 
om platsens förutsättningar och verksamhetens behov. De många förslagen i en 
allmän tävling ger bredd i perspektiven och fungerar ofta som ett stöd för juryn när 
det kommer till generella slutsatser. Personer med olika kompetens och erfarenhet 
får under bedömningsarbetet möjlighet att utbyta erfarenheter och lära sig av 
varandras kunskap, vilket inte sällan ger nya insikter. I juryn för Stadshallen 
fanns expertkompetens inom stadsbyggnad, arkitektur, inredningsarkitektur och 
kulturmiljö. 

Till juryn knöts dessutom ett antal sakkunniga och referensgrupper. De sakkunniga 
hade expertis inom kulturmiljö, kalkyl, installationer, konstruktion, brand och 
tillgänglighet. Vidare har även en operatörsgrupp bidragit med värdefull input.

Förutom sakkunniga och verksamhetsansvariga ingick två politiker i juryn. För 
att skapa en gemensam plattform, och en beslutsför grupp, lades särskild tonvikt 
i juryarbetet på en pedagogisk och lärande process, med utrymme att stanna 
upp och föra dialog kring olika frågor. Tillsammans bidrog jurymedlemmarna 
med ovärderlig kunskap om den befintliga byggnadens förutsättningar, med 
utgångspunkt från både stadens och olika verksamheters behov.

Juryn har under bedömningstiden, utöver individuellt arbete för inläsning av 
tävlingsbidragen, haft fyra heldagsmöten för sitt bedömningsarbete. Arbetet har 
skett i etapper och under processens gång genomgått ett antal faser. Genomgång 
av samtliga bidrag och urval i flera steg, har följts av de externa sakkunniga och 
referensgruppernas granskning av nio utvalda förslag. Med succesivt ökande 
kännedom, om både den befintliga anläggningen och de olika bidragen, har 

slutligen fördjupade diskussioner lett fram till beslut om vinnare. 
Bedömningskriterierna har legat till grund för alla steg i 

processen. 

Juryarbetet hölls i Stadshallen och under varje möte 
gjordes rundvandringar i, och omkring huset, i samlad 
grupp. Det var avgörande för juryn att få en gemensam 
bild av både byggnad och sammanhang. 

Förslagen  
har funnits 

tillgängliga på 
arkitekt.se sedan  

27 mars 2019
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Syftet med en projekttävling är att få fram det bästa 
förslaget och en vinnare som fortsatt ska utveckla 
projektet. Juryn ska hitta det tävlingsbidrag som svarar 
bäst mot programmets krav och kriterier och som 
bedöms ha bäst förutsättningar att utvecklas vidare. 
Inget förslag är färdigt och jurygruppen har ett stort 
ansvar i att se potentialen i det inlämnande materialet 
och att beskriva hur det vinnande bidraget ska bearbetas 
i nästa steg. 

Genom den samlade bredden i tävlingsförslagen har 
många kloka tankar kunnat fångas upp vilket bidrar 
till att Stadshallen har goda förutsättningar att bli 
det vardagsrum, i en unik och värdefull miljö, som 
programmet efterfrågat.

Tävlingen för Stadshallen är ovanlig i sitt slag då 
den utgår ifrån en befintlig byggnad. Förutom en 
uppsättning inbyggda förutsättningar, har byggnaden 
som bekant höga kulturvärden. Utöver att uppfylla 
programkraven, behövde förslagsställarna därmed 
relatera till Anselms konsekvent genomförda 
arkitektoniska förhållningssätt. Hans idéer genomsyrar 
såväl platsen som enskilda detaljer, och kommer 
till utryck i utformningen av allt från övergripande 
stadsrum till minsta skruvhuvud.

I den första genomläsningen noterades att vissa förslag 
innehåller relativt okänsliga ingrepp i den ursprungliga 
arkitekturen. Det gäller bland annat yttre tillägg som 
byggnaden inte bedöms tåla. Eftersom inget av dessa 
tävlingsbidrag övertygade arkitektoniskt, kunde de 
tidigt läggas åt sidan.

De flesta förslag är istället relativt väl förankrade i 
stadsrummet utan stora förändringar av exteriören, 
som dramatiskt skulle förändra det nuvarande 
arkitektoniska formspråket. Även taklandskapets 

karaktäristiska volymer och material är mer eller 
mindre oförändrade i det inlämnade materialet. 

Interiört däremot finns stora skillnader mellan de 
inlämnade tävlingsbidragen. Entréplanet är generellt det 
som är mest förändrat, medan den övre foajén på plan 
ett lämnas mer orörd. De nya öppningar och entréer som 
föreslås, skulle påverka originalbyggnaden i varierande 
grad, beroende på omfattningen av ingreppen. Samman-
taget bedömdes alla förslag som återstod i juryarbetes 
senare skede, vara i huvudsak förenliga med byggnadens 
kulturmiljövärden och Anselms förhållningssätt till 
arkitektur.

Med utgångspunkt från den breda palett som 
sammantaget redovisas i förslagen, kunde jury- 
samtalen fokusera på vilka grepp som skulle gagna 
Stadshallen mest. Utifrån både stadens och de olika 
verksamheternas behov, identifierades de åtgärder 
som skulle uppnå störst effekt utan att inverka alltför 

Juryns generella bedömning

Stadens bästa genväg   

Tranquilo

Frisk vind i stadshallen
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mycket på den befintliga arkitekturen. I takt med 
att juryn trängde djupare in i tävlingsbidragen blev 
gruppen enig om att Stadshallens entréplan är den del 
av anläggningen som behöver mest genomgripande 
förändringar för att uppnå programmets intentioner. 

Vidare identifierades behovet av en fysisk länk till 
det angränsande kontorshuset som också är en del av 
Stadshallen. Vissa förslag bygger ihop husen med en 
överbyggnad medan andra kopplar samman dem med 
gångbroar. De förslagsställare som inte alls utnyttjar 
potentialen i att länka samman husen bedömdes missa 
viktiga programförutsättningar. Däri låg behovet av 
att utnyttja alla disponibla utrymmen effektivt, och 
samtidigt skapa förutsättningar för att flera olika 
evenemang och verksamheter ska kunna vara igång 
samtidigt. Just möjligheten att samutnyttja ytor och att 
skärma av verksamheter från varandra, varierar kraftig 
från förslag till förslag. 

När det gäller tävlingsbidragens förhållningssätt till 
stadsrummen runtom anläggningen skiljer de sig åt i 
visad förståelse för de olika platsernas förutsättningar 
och potential. Vissa förslag är väl förankrade i 
sammanhanget, medan andra saknar naturlig koppling 
till stadens publika rum. Här övertygade de förslag 
som på ett trovärdigt sätt tog fasta på kopplingen 
till Stortorget, Botulfsplatsen och Skomakargatan. 
Inget förslag utom Stadshallen as city tog tillvara på 
möjligheten att annonsera Stadshallens publika innehåll 
i det skyltläge där den nuvarande Pressbyråbutiken 
ligger. 

Programmet pekade, lite försiktigt, på möjligheten att 
utveckla de två garageplanen till andra användnings-
områden. Denna förutsättning utnyttjas på olika sätt 
och i olika omfattning i tävlingsbidragen. Även i detta 
avseende baserades bedömningen till stor del på 
resonemang om vad bedömdes ge mest nytta i relation 
till omfattningen av ingreppen.

Stadshallen har ett mycket komplicerat och genom-
arbetat tekniskt originalsystem som integrerats på 
ett ovanligt sätt i byggnadens bärande strukturer, 
vilket skapar speciella förutsättningar för projektet. 
För att i detta skede inte begränsa de tävlande alltför 
mycket beskrevs dessa förutsättningar dock inte i 
tävlingsprogrammet. Juryn har därför inte lagt störst 
vikt vid de konstruktiva aspekterna i sin bedömning av 
genomförbarhet.

I underlaget framgick däremot placering av befintliga  
teknikutrymmen. Bristen på hänsyn till dessa är genom-
gående i de flesta förslag vilket har påverkat bedöm-
ningen. Det skulle kräva stora projekteringsinsatser, 
alternativt kompromisser med de arkitektoniska grund-
tankarna, att genomföra en del av de idéer som fördes 
fram. Särskilt de som bygger på att göra plats för, och 
införa, helt nya system för exempelvis ventilation eller 
annan teknik.  

Flera av de föreslagna lösningarna i tävlingsbidragen 
förutsätter att byggnaden sprinklas vid brand. Det 
skulle medföra oönskade konsekvenser för till exempel 
möjligheten att låna in vissa konstverk, eller ha 
konserter med påkostade instrument.

Jurygruppen konstaterade sammantaget att det finns 
stor variation bland förslagen samtidigt som det går att 
gruppera dem på olika sätt. De olika grepp som beskrivs 
nedan utgör ett av flera möjliga sätt att kategorisera 
tävlingsbidragen som är generellt flerbottnade och 
komplexa. Den valda indelningen syftar främst till att 
synliggöra fler förslag än de som prisbelönas.

Lunds nye levende mødested

Nyckeln till Lund
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Teman

Entré mot Stortorget

Många förslag bygger in det befintliga skärmtaket och 
skapar ett inglasat entrérum. Andra kopplar även på en 
trappa från Stortorget som leder besökarna direkt till 
andra våningen. 

En par tävlingsbidrag bygger på att scenen, som på 
senare år tillkommit på ovanpå skärmtaket, ska behållas 
och permanentas genom att byggas in. På så sätt skapas 
ett tvåvånigt entrémotiv mot torget.

Nya trappor från entréplanet

Det finns ett antal förslag som tar bort de karaktäris-
tiska Anselmska trapporna från entréplan upp till 
foajén. I ett par tävlingsbidrag tas endast den ena 
trappan bort. Några förslag redovisar en ny central 
spiraltrappa, andra en anslående och bred ny trappa 
som centralmotiv.

Ändrad användning i källarplanen

Ett flertal förslag tar bort garaget i de båda 
källarplanen. Här föreslås istället ett antal olika 
funktioner som bibliotek, garagebar, ytterligare en 
sessionssal eller amfiteater i ett eller två plan. 

Överbyggnad över Vårfrugatan

De flesta tävlingsbidrag skapar en koppling till den 
angränsande kontorsbyggnaden på andra sidan 
Vårfrugatan. Några förslagsställare går så långt som att 
bygga in gatan helt, medan merparten nöjer sig med att 
ansluta med en eller flera gångbroar.

Nya rum

Spännvidd

Kulturet

Lunda vardagsrum
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Juryns beslut
Efter avslutad bedömning har juryn 
utsett The Stage is set till vinnande 
förslag i projekttävlingen om 
Stadshallen i Lund. En prissumma om 
355 000 SEK utges i första pris. Juryn 
rekommenderar förslaget för fortsatt 
bearbetning och genomförande. 

Andra pris delas mellan tre 
förslagsställare. En prissumma om 
115 000 SEK utges i andra pris till 
respektive pristagare. 

Hela förslaget går att ladda hem 
från arkitekt.se/tavling

Juryn vill tacka alla tävlingsdeltagare, inte minst 
alla dem som det inte varit möjligt att belöna med 
en prissumma. Det stora engagemang och arbete 
som lagts ner av de tävlande arkitekterna har 
tillsammans utgjort ett betydelsefullt underlag för 

jurygruppens diskussioner och samtal. Det har berikat 
bedömningsprocessen och gjort den lärorik för samtliga 
inblandade. Tillsammans utgör förslagen ett brett 
kunskapsunderlag för utvecklingen av Stadshallen. 

THE STAGE IS  SET

1

2
3

4

5

7
8

9

10
6

In fo

Foa jé

Loka l

Loka l

Res taurang

Bar /
ka f fe

VÄRDE:  Saknar arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde 

RENSA:  Garagefunktionen TILLFÖRA:  En ny flexibel scen på plan 1. Scenen kan frikopplas från stadshallsbyggnaden och nås 

via den servande byggnaden. Backstageytor. Teknikutrymmen. Lager. 

VÄRDE:  Saknar arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde 

RENSA:  Garagefunktionen TILLFÖRA:  Garderob/toaletter. Koppling till den nya scenens övre plan. Koppling till restaurang 

mot Botulfsgatan. Kök. Varutransporthiss. Omklädning/backstageytor

VÄRDE:  Anshelms huvudentré, de svängda väggformerna från sal och ramp, öppenhet mellan gator 

och lokaler. Den vägledande belysningen. Rörelsemönstret mellan gata och övre foajé. 

RENSA/ÅTERSTÄLLA:  Scenpåbyggnad på entrétak. Tillbyggd reception. Garagenedfart. Avdelande 

vägg mellan lokaler. Toalett och garderob. 
FÖRSTÄRKT VÄRDE:  Läsbarhet av frilagda scenvolymer genom en öppna rumssamband. Öppenhet 

längs med gränden. TILLFÖRA:  Ny reception. Trappor till garderob på plan 2. Koppling mellan olika nivåer. Nya publika 

entréer. Sceningång. Varutransporthiss. Ny publik hiss. 

PLAN 1  -  NY SCEN

PLAN 2  -  FACILITETER

PLAN 3  -  STADENS GOLV

skala 1:400 (A1)

1 .  Kök
2 .  Server ings lucka3 .  In lastn ing4 .  Ny  publ ik  h iss / t rappa5 .  Teknik6 .  L i l la  Guggenheim7.  Scen ingång8 .  Varuhiss  och  personhiss

9 .  Mi l jörum10.  Utrymningstrappa11 .  Pop-up-event

1 .  Chambre  separée2 .  Extra  matsa l3 .  Förvar ing4 .  WC/HWC5.  Teknik6 .  B iy ta/ förråd7 .  Ba lkong/scenrum8.  Paus
9 .  Cater ing10 .  Uppackning11 .  Transporth iss12 .  Omklädning  orkester

Stadsha l len  -  en  l judupp leve lse .  Re ferensb i lder  v i sar  o l i ka  sä t t  a t t  på  e t t  

l ek fu l l t  sä t t  få  männ iskor  a t t  in teragera  med l jud ,  samt  sä t t  a t t  skapa 

medvetenhet  om en  p la ts  i  s taden .

1 .  Lager/ förråd2 .  Teknik3 .  Publ ik  WC/HWC4.  Backstage5 .  Varuhiss  och  personhiss

Kreat i va
garaget

Ny  scen

Garderob

Kök

1
2

3

4

5

5

5

5

6

7

8

9

11

10

12

12

1

1
2

2

2

4

5

3

2

1

PLANER 1-6 

The stage is set – meaning conditions have been made 

right for something to happen or that something is 

likely to happen. 
Vi skapar förutsättningarna för att Stadshallen ska bli den 

demokratiska mötesplats och vardagsrum som staden 

önskar sig. 
• Vi öppnar upp byggnaden, den nya publika 

bottenvåningen blir en offentlig interiör och en del 

av den omgivande staden. • Vi väver samman insida med utsida och 
förstärker och förbinder de omgivande stads- och 

gaturummen. 
• Vi professionaliserar Stadshallen så att den 

fungerar för både besökare och artister. 
• Vi gör tillägg och åtgärder som stärker Anshelms 

byggnad och värde. Med dessa åtgärder menar vi att byggnaden blir den 

sociala motorn - huset står nu redo att ta emot Lundabor 

och besökare för evenemang och vardag. 

Vi väver samman insida med utsida och 
förstärker och förbinder fyra stadsrum: - Vi flyttar ut utomhusescenen till Stortor-

get och gör den till en öppen scen för alla att 
använda, som dessutom kan fungera som en 
möbel i staden, en sittyta, mötesplats, träff-
punkt, solig plats att hänga, men också som 
en scen för olika arrangemang, öppen för alla 
att ta del av – en scen för alla!  Formen minner 
om Anshelms salformer och binder samman 
byggnaden med torget. Vi stärker på så sätt 
Stortorget med sin långa historia av att vara 
en given mittpunkt i Lund och en demokratisk 
mötesplats.

- Idag ger garaget bilplatser åt närliggande 
fastighetsägare. Vi anser att för att stärka 
Stadshallen och dess funktionalitet fullt ut, 
står garaget i vägen. I det längre perspektivet 
bör bilparkeringen i huset avvecklas och istäl-
let utnyttjas för andra funktioner. Försvinner 
parkeringsnedfarten öppnas nya möjligheter 
för denna plats att förändras från en baksida 
till en framsida - Skomakartorget. Vi föreslår en 
lekplats för barn och vuxna med akustiska och 
musikaliska förtecken, som kan ge platsen en 
helt ny karaktär och medvetandegöra den hos 
Lundaborna. 

 - Vårfrugränden har en inneboende poten-
tial att bli ett begrepp i alla Lundabors med-
vetande. När kontorsbyggnaden blir den serv-
ande byggnaden till Stadshallens scener och 
tillställningar får rummet en ny dimension och 
väcks till liv genom att den publika delen av 
Stadshallen får nå ut till gränden och de nya 
glasade förbindelsegångarna.  - Botulfsgatan och hörnan mot Botulfsplatsen 

är en plats full av aktivitet, en koppling in i Stad-
shallen och en restaurang och uteservering mot 
gatan stödjer och berikar stadslivet. 

“Byggnaden som   social motor”

..som ett skådespel i gaturummet

en öppen scen för alla

STADEN I  HUSET -  HUSET I  STADEN

1

2

34

ENTRÉ

ENTRÉ

ENTRÉ BUTIK

BUTIK

SCEN- 
INGÅNG

ENTRÉ

LEK

SCEN

NYTT  TAK

RESTAURANG

UTESERVERING

INFO

KAFFE/BAR

STORTORGET

1.  STORTORGET -  ÖPPEN SCEN 
• En scen som aktiverar hela Stortorget
• Fungerar som sittmöbel och mötesplats
• Trädrad längs torgets västra sida ramar in 

likt Anshelms ursprungliga idé• Placemaking  

2.  SKOMAKARTORGET• Ny lekplats för stora och små med akustiska 
förtecken• Baksida blir framsida• Ny entré 

3.  VÅRFRUGRÄNDEN• Installationer definierar rummet 
• Bar och café aktiverar• Kontakt till scenen under gränden 

• Förbindelsegångarna exponerar livet  
innanför• Sceningång

4.  BOTULFSHÖRNAN/BOTULFSGATAN
• Ny entré till Stadshallen ger ny dynamik åt  

hörnan vid Botulfsplatsen• Restaurangplacering i hörnet med uteservering 
aktiverar både gatu- och torgrummet

LASTPLATS

11

11

11

SERVANDE BYGGNADEN

Tack till alla tävlingsdeltagare!

Juryns omdöme                >>>
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FÖRSLAGSSTÄLLARE

White arkitekter genom 
arkitekt SAR/MSA 
Rebecka Wijk, arkitekter 
MSA Oskar Nordström, 
Anna von Gegerfelt och 
Erik Järinge

VINNARE
The stage is set

The stage is set aktiverar Stadshallen i sin helhet och 
låter byggnadsensemblen bli just den nod och samlings-
plats för kultur som programmet efterfrågar. Med ett 
konsekvent genomfört grepp skapas en generös palett 
av robusta lösningar som tillåter både anpassning och 
framtida utveckling.

Vy mot Stortorget

Tävlingsbidraget redovisar relativt 
långtgående ingrepp i Stadshallen. 
Samtidigt beskriver det pedago-
giskt presenterade förslaget tydligt 
att omfattningen av förändringarna 
kan regleras i kommande process. 
Även en möjlig etappindelning 
avseende ändrad användning av 
nuvarande garage och butiksytor 
redovisas. Som medskick till nästa 
skede summeras juryns förslag till 

justeringar i slutet av omdömet.
Det som utmärker förslaget är 

just det generösa helhetsgreppet, 
som skapar en levande och an-
vändbar anläggning, som till stor 
del vänder sig utåt och därigenom 
berikar de omkringliggande stads-
rummen. The stage is set tar tillvara 
Stadshallen unika potential att vara 
ett robust kulturhus som rymmer 
många olika funktioner.

Klas Anselms vinnande täv-
lingsförslag Lundatorg hyllades för 
sitt tilltag att skapa nya stadsrum 
i centrala Lund. Med Stadshallen 
och den intilliggande kontorsbygg-
naden återskapades en medeltida 
gränd och en ny liten triangu-
lär platsbildning tillkom bakom 
rådhuset. Idag har dessa stadsrum 
fortfarande stora kvaliteter med 
tilltalande proportioner och ett 
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vindskyddat mikroklimat. Men 
för att de ska bjuda in till varaktig 
vistelse bör intilliggande fasader 
ha en mer publik och inbjudande 
karaktär. The stage is set bjuder 
generöst in sina besökare, och ska-
par samtidigt en levande fond till 
gatulivet utanför. 

Antikvariskt har förslaget både 
sina styrkor och svagheter, i likhet 
med alla andra inlämnade förslag. 
The stage i set föreslår inte beva-
rande i minsta detalj, utan intro-
ducerar ett visst mått av moderni-
sering inom det respektfullas ram 
och nya funktioner tillförs på ett 
sätt som bevarar grundtankarna i 
den Anshelmska byggnaden. 

Hänsyn till byggnadens origi-
nalmaterial och detaljer framgår 
i respekten för exteriörens form-
språk samt utformningen av den 
övre foajén där mycket av dagens 
utseende bevaras. Här kommer 

siktlinjer längs fasaden, den rums-
liga indelningen med krökta väggar 
och den generösa kontakten med 
omgivande stadsrum att finnas 
kvar och delvis förstärkas. Nya 
öppningar till byggnadens centrala 
nav kommer att kräva ingrepp i 
stommar och bjälklag, vilket dock 
är nödvändigt för att ta byggnaden 
in i det tjugoförsta århundradet. 
Rätt utförda kan förändringarna 
göras på ett sätt som låter besö-
kare och brukare känna igen sig i 
interiören, även om projektet blir 
tekniskt utmanande. Åtskilliga av 
de mest karaktärsfulla detaljerna, 
som till exempel Anshelms spe-
cialritade belysningsarmaturer, 
kommer att kunna bevaras i den 
moderniserade byggnaden.

Förslaget ligger även i linje med 
Anshelms originalidé om tydligt 
styrda rörelsemönster i anlägg-
ningen, men skapar genom tre nya 

öppningar till det stora entréplanet 
helt andra flöden än idag. Både nya 
entréer och ett påtagligt öppnare 
markplan ger The stage is set helt 
nya flöden, i och kring, Stadshallen. 
Den förlängning av torgets golv in i 
hallen, som var Anselms ursprung-
liga idé, genomförs här i modern 
tappning. Lösningen lovar en 
genomströmning av människor och 
ljus och skapar visuella samband 
med diagonala siktlinjer. Dessa 
förändringar skulle förändra bygg-
naden på ett positivt och genomgri-
pande sätt.

Entrén mot Botulfsplatsen i 
söder skapar en koppling snett 
genom huset till Stortorget i väster, 
och levandegör en idag otillgänglig 
sydvänd fasad. Genom förändring-
ar i Stadshallens nordöstra hörn, 
med ny entré, fönster ned till golv 
och flödande samband invändigt, 
skapas förutsättningar för nya 

Entréplanet
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vistelseytor i nordväst. Den triang-
ulära plats som Anselm skapade 
bakom rådhuset nås av morgon- 
och förmiddagssol, har fina pro-
portioner och ett vindskyddat läge. 
Här förändras karaktären radikalt, 
istället för en otrygg baksida med 
slutna fasader som domineras av 
garagenedfarten, etableras det nya 
Skomakartorget med övertygande 
samband mellan byggnadens in- 
och utsida. 

The stage is set skapar också 
ett trovärdigt gatuliv längs Vår-
frugatan. Förslaget ansluter till 
kontorsbyggnaden med två glasade 
kopplingar. Här placeras föredöm-
ligt back stage i nära anslutning till 
konsertsalen. Både läget för, och 
utformningen av, anslutningarna 
behöver däremot studeras vidare. 
Den glasade karaktären är både 
obearbetad till uttrycket och orea-
listiskt redovisad.

Förslaget tar fasta på program-
mets öppning för att föreslå ändrad 

användning i källarplanen och 
visar på möjligheten att ordna en 
källarscen med dubbelhöjd i ett 
konstruktivt väl valt läge rakt un-
der gränden. Källarplanen utnytt-
jas för Stadshallens verksamhet 
och likaså kontorshuset. 

Ett konsertbesök i Stadshallen 
på 60-talet gjordes ofta med taxi 
och tack vare det stora skärmtaket 
kunde besökarna komma in torr-
skodda. En väl tilltagen garderob 
gav plats för skor och hatt innan 
publiken i sina finskor kunde gå 
upp längs de svängda trapporna till 
foajé och konsertsalar. The stage is 
set skapar ett mottagande av besö-
kare som bättre motsvarar dagens 
behov. Med en ny centralt placerad 
informationsdisk samlas besökare 
som kommer från olika riktningar. 
För att göra plats för den, och för 
bättre flöden i entréplan flyttas 
garderobs- och wc-paketet till den 
omarbetade underjordiska delen av 
Stadshallen. Här skapas även en ny 

scen i form av en användbar black 
box. De föreslagna krökta dubbel-
trapporna ned till det övre garage-
planet blir en påtaglig förändring. 
Även om trapporna är en förutsätt-
ning för det nya rörelsemönstret i 
byggnaden har de inte fått en helt 
övertygande utformning eller place-
ring, och behöver därför utvecklas 
vidare i kommande process.

På foajéplanet en trappa upp 
föreslås mindre ändringar. Här 
skapas med små medel goda 
förutsättningar för både de som 
arbetar i byggnaden och besökare. 
Genom nya glasdörrar förstärks de 
befintliga långa siktlinjerna längs 
fasaderna. Förslaget redovisar en 
varsam hantering av konsertsalen, 
samtidigt som sessionssalen före-
slås få helt nya gradänger. Det om-
bytta skulle vara mer naturligt då 
sessionssalen är välbevarad, medan 
den större salen är mer sliten och 
behöver fler platser. Belysningsidé-
erna som vill framhäva salarnas 

Entréplanet
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form utåt, likt de ursprungliga, är 
välkomna men måste hållas nära 
Anshelms enkla och långlivade 
utförande.

Genomförandet av samtliga 
förslag, även det vinnande, skulle 
medföra behov av att hitta nya 
vägar för delar av tekniska instal-
lationer vilket kommer att påverka 
interiörernas originalytor. Att 
ingrepp görs på ett genomtänkt 
och strategiskt sätt blir därför 
centralt utifrån både bevarande 

och budget. The stage is set har god 
potential att genomföras, då de 
brand- och installationstekniska 
lösningar som redovisas, passar 
byggnaden och de olika verksam-
heterna.        

Sammantaget visar disposi-
tionen av ytor och funktioner i 
förslaget på stor förståelse för hur 
den typ av verksamhet som staden 
vill fylla Stadshallen med faktiskt 
fungerar. Olika verksamheter kan 
avgränsas från varandra på ett 

enkelt och naturligt sätt, vilket är 
avgörande för en levande och funk-
tionell anläggning. Även om det 
finns delar i förslaget som behöver 
bearbetas, är det som helhet ett 
utvecklingsbart och väl fungerande 
koncept. 

Sektion

Planer

Planer
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Vy från Botulfplatsen

I fortsatt process behöver följande  
frågor studeras vidare:

Förslaget visar på en omfattande ombyggnad 
av Stadshallen som skulle medföra rivningar 
och omdaningar, både i källarplan, markplan, 
foajéplan och skärmbyggnad. Ändringarna i 
markplan är mest motiverade och viktiga för 
att möta programkravet att skapa ett öppet och 
användbart hus. Övriga rivningar och föränd-
ringar bör genomgå en noggrann bedömning 
och avvägning i relation till bevarande, nytta 
och funktion.
 Håltagningar i väggar och bjälklag av betong 
kommer att medföra strukturella avvägningar 
där befintliga konstruktioner som ska bevaras 
måste förstärkas vilket i sin tur kan medföra 
konsekvenser för uttrycket. Önskemål om pla-
cering och storlek på håltagningar, bör därför 
prövas mot de konstruktiva förutsättningarna i 
varje enskilt fall. 

Förbindelserna mellan huvudbyggnaden och 
kontorsbyggnaden kan skapa tekniskt avance-
rade lösningar vid mötet med respektive hus-
kropp, vilket kan påverka både utseende och 

budget. I fortsatt arbete bör såväl placering som 
utformning studeras vidare utifrån logistiska, 
konstruktiva och antikvariska överväganden. 
Här krävs omfattande bearbetning för ett ut-
tryck med övertygande utformning och detal-
jering. Läget för kopplingen över Vårfrugatan 
bör även förskjutas längre norrut för att under-
lätta flödet till den stora Anshelmsalen. Juryn 
bedömer att det kan räcka med en förbindelse 
istället för två.

Den nya entrén mot Botulfsplatsen bör ut-
rustas med någon form av vindfång. Trappan 
innanför denna entré måste kompletteras med 
ramp för att lösa tillgängligheten på ett natur-
ligt och inkluderande sätt. Även den föreslagna 
entrén mot norr, till kaféet, bör få någon form 
av sluss eller vindfång. Kommunikation mel-
lan kök i källarplan och restaurangen är inte 
redovisad. Det föreslagna underjordiska köket 
behöver dock bearbetas och eventuellt flyttas, 
då det bedöms ha för låg takhöjd för att rymma 
ventilationsinstallationer. 

Ytan väster om entrén mot Botulfsplatsen 
skulle även kunna omgestaltas för att skapa en 
öppnare fasad mot söder med fri siktlinje. In-
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Övre källarplanet

lastning och serveringslucka bör kunna flyttas. 
Restaurangen skulle till exempel kunna få sina 
leveranser via Vårfrugatan. Det är inte redovi-
sat hur markanslutningen hanteras i det västra 
hörnet av restaurangen: kontakten här är önsk-
värd för det fina läget med kvällssol, men mötet 
med trottoarnivåerna måste tas om hand.

De nya trapporna från entréplanet och ner 
i huset bör bearbetas vidare. Risken är att de 
styckar upp ytan som så väl behövs i markplan. 
De båda trapploppen är breda med en smal 
passage emellan. Passagen är opraktiskt och 
hindrar de generösa flöde som förslaget i övrigt 
präglas av, samtidigt som stor yta tas i anspråk 
för hela trappaketet. En enda trappa längs 
rampväggen, med ett läge något längre norr-
ut skulle antagligen fungera bättre, även för 
cirkulationen i källarplanet. Det är även viktigt 
att klara överhörningsproblematiken mellan 
planen eftersom förslaget innehåller en ny scen 
i garagets översta plan.

Informationsdisken på entréplanet ligger lite 
dold i förhållande till entrén från Stortorget 
och blockeras delvis av en av de förslagna nya 
trapporna. Utformningen bör studeras vidare 

med utgångspunkt från att skapa bästa möjliga 
kontakt med omgivande stadsrum.

Det nya hisstornet mot rådhuset, skär delvis 
av den viktiga siktvinkeln längs fasaden mot 
Stortorget. Det blir påtagligt speciellt i den övre 
foajén. Här finns dock potential att skjuta ut 
volymen längre ut i fasadlivet. Vidare behöver 
flexibiliteten i sessionssalen på foajéplanet öka. 

I samband med att förslag på nya toaletter 
bearbetas vidare bör byggnaderna som helhet 
ses över för att skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar för en fungerande anläggning. Det sak-
nas nu toaletter högre upp i huset och i skärm-
byggnaden.

Avseende materialpalett behöver byggnaden 
inte så mycket nya tillägg utan främst en upp-
fräschning av det befintliga. Nya tillskott bör ha 
samma enkelhet som originaldetaljerna och hålla 
sig nära Anshelms färgskala genom att undvika 
föreslagna kalla kulörer, perforerad aluminium 
och mässing. De varmare toner och material som 
föreslås fungerar dock bättre och bidrar till det 
välkomnande intrycket. Slutligen bör förslagets 
föredömliga möjligheter till etappindelning i 
genomförandet utvecklas vidare.
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Klassic präglas främst av en genom-
gripande omvandling av markpla-
net med ett öppet och storslaget 
centralt rum som tillåts sträcka 
sig ända ned till det undre källar-
planet. Det är ett radikalt grepp 
som skapar ett nytt publikt rum i 
staden. Samtidigt bedöms de långt-
gående förändringarna medföra 
omotiverat omfattande och kost-
samma ingrepp i förhållande till de 
nya värden som skapas.

Även exteriört föreslås märkba-
ra tillägg. Förbindelsegången över 
Vårfrugatan omfattar två plan och 
blir därmed relativt stor. Länken 
mellan byggnaderna är dock redo-
visad med en omsorgsfull gestalt-
ning som genom materialhantering 

och proportioner ansluter väl till 
befintlig arkitektur.

Den föreslagna omdaningen av 
fasaden mot Skomakargatan skulle 
göra Stadshallen betydligt mer 
öppen och välkomnande i denna 
del, samtidigt som den förbisedda 
platsen bakom rådhuset skulle 
erbjudas nytt liv. 

Generellt möter Klassic de omgi-
vande stadsrummen på olika sätt. 
Restauranglivet förläggs till grän-
den och livlig kommers tar plats vid 
Botulfsplatsen, medan Stortorget 
får en mer formell karaktär där en 
ny trappa leder upp till foajéplanet. 

En ny entré och turistbyrå före-
slås i söder. Både här och mot syd-
ost skulle öppnare samband dock 

behövas för att göra entréplanet 
mer ljust, öppet och välkomnan-
de. Föreslagen restaurang och bar 
kan fungera bra mot gränden, och 
vitalisera både den och Skomakar-
gatan. Samtidigt skulle en serve-
ring mot Stortorget, med kvällsljus 
och möjlighet att sitta ute, ge bättre 
förutsättningar att koppla byggna-
den tydligare till torget.

Interiört saknas det överlag en 
mer generös och tydlig koppling 
genom entréplanet, där kontakten 
mellan Stortorget och Botulfsplat-
sen brister, och informationsdis-
ken ligger dold från huvudentrén. 
Här bedömer juryn att tydligare 
samband, siktlinjer och ljusge-
nomströmning behövs för att 

Klassic

Ett väl genomarbetat förslag med tydlig vision 
som trots djärva inslag visar stor hänsyn till  
Anselms originalarkitektur.                                                                            

FÖRSLAGS- 
STÄLLARE

ROLF design 
& arkitektur

genom arkitekter SAR/
MSA Rolf Andersson, 
Pier Francesco Galuppini,  
Peter Kinnmark, Alessio 
Manis Arkitekt Alaia 
samt arkitekt Rodriguez 
Elorriaga 

DELAD 
ANDRA PLATS

Centralt rum i källarplanet
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underlätta orientering och bjuda in 
människor i lokalerna.  

På foajéplanet skapas friare ytor 
än idag genom att de halvmånefor-
made skärmväggarna längs både 
sessions- och konsertsal tas bort. 
Men samtidigt stjäl utrymmena för 
backstage en ansenlig del av den 
fina foajéytan. Förslaget redovisar 
bristfällig logistik för större pro-
duktioner med hissen placerad lång 
från gatan. 

Sessionssalens föreslagna teater-
form är vacker men bedöms bli allt-
för formell och låst för att fungera 
för sitt ändamål. Hörsalen omdanas 
genomgripande med nya läktare, 

ljudsluss och bättre utrymning. 
Det ger programmets efterfrågade 
500 sittplatser, men medför mer 
eller mindre en total ombyggnad av 
salen.

Klassic presenterar en nytän-
kande användning av källarplanen 
med lockande gestaltning. Den 
redovisade öppningen i två plan 
skulle dock vara komplicerad och 
kostsam att genomföra, samtidigt 
som det stora rummet bedöms 
vara relativt svårt att använda. Här 
finns risk för överhörning när flera 
verksamheter ska pågå samtidigt. 
Som större utställningsyta skulle 
det centrala rummet fungera bra, 

men Lund är redan välförsett med 
konsthallar. 

Sammantaget är Klassic ett fint 
och professionellt presenterat 
förslag som visar god förståelse för 
den befintliga arkitekturen. Det 
är genomarbetat och genomtänkt, 
både funktionellt och rumsligt men 
bygger på ett grundläggande grepp 
som inte bedöms vara den föränd-
ring som skulle gynna Stadshallen 
bäst.

Spiraltrappa

Sessionssalen

Reception

Planer

Entrén
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FÖRSLAGSSTÄLLARE

parklee studio

DELAD 
ANDRA PLATS

Stadshallen as City

Ett förslag med flera övertygande grepp och 
genomtänkt förhållningssätt till byggnadens 
funktion i staden.

Förslaget tar stöd i en ingående 
och relevant analys av Stadshallens 
roll i staden och dess förhållande 
till omgivande stadsrum. Det 
åskådliggörs i en exemplarisk 
situationsplan som vackert och 
tydligt redovisar anläggningen 
i sitt sammanhang. Stadshallen 
as city övertygar om att det är 
möjligt att göra markplanet till 
ett ljust, inbjudande och aktivt 
rum som länkar Stortorget till 

Botulfsplatsen utan att ändra 
alltför mycket i fasaderna. 

En stor öppning mot sydost 
är det som mest markant skapar 
det öppna sambandet med 
omgivningen. Här bildas även en 
yta som kan användas som en liten 
scen. Mot Stortorget föreslås ett 
kafé, som enkelt kan avskiljas från 
övrig verksamhet. Ett litet men 
effektfullt tillägg är den utvändiga 
väggfasta bänken i västläge, en 

detalj som gör byggnaden mer 
tillgänglig och inbjudande. I norr 
vänder sig en restaurang mot 
Skomakargatan och Vårfrugatan. 
Dock saknas i detta läge en 
entré som skulle ge mer liv åt 
den triangulära platsen mellan 
rådhuset och Stadshallen. 

Stadshallen as city är ensamt om 
att fullt ut utnyttja potentialen i 
kontorsbyggnadens södra ände där 
Pressbyrån idag finns. Här finns 

Situationsplan
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ett skyltläge mot Botulfsplatsen 
som kan locka in besökare i 
anläggningen. Genom att fasadlivet 
flyttas in och en ny entré etableras, 
bjuds både besökare och personal 
in till kontorsdelarna och ett nytt 
bibliotek som förläggs på andra 
våningen. På så sätt betonas 
även sambandet mellan den båda 
huskropparna.

En annan större förändring 
i det yttre är det nya hiss- 
och trapptornet, vilket blivit 
funktionellt, men också relativt 
stort och därmed upplevs som 
något okänsligt mot rådhuset.

I markplanet är föreslagna 
ingrepp väl motiverade och flödet 
genom byggnaden fint, förutom 
garderoben som stoppar upp. 
Den är fel placerad och för snålt 
tilltagen. Receptionen är däremot 
generöst tilltagen och väl placerad 
i förhållande till entréerna där den 
skapar god kontakt med omvärlden 
och bra orienterbarhet. 

Som helhet tar de interiöra 
förändringarna dock för liten 
hänsyn till de kulturhistoriska 

värdena. Det blir särskilt tydligt 
på foajéplanet där de föreslagna 
ytskikten, som paneler i valnöt 
och nya undertak känns som 
främmande inslag.

Funktionellt skapas på foajé-
våningen en klar uppdelning 
mellan en mer publik del i söder 
och utrymmen för gästartister och 
personal i norr. Dessa ytor ligger i 
anslutning till kontorsbyggnaden 
som är väl löst med generella, 
funktionella rum och goda 
kommunikationer. Här ligger det 
föreslagna biblioteket som kunde 
bli ett omtyckt och välbesökt inslag 
i Stadshallen. 

För hörsalen redovisas 
omfattande ombyggnader av 
väggytor, fönster, teknikbrygga och 
tak, samt en ny stor läktare med 
över 150 platser. I sessionssalen 
tar förslaget fasta på programmets 
önskan om mer varierad 
användning genom en helt flexibel 
lösning. På detta sätt skapas 
möjlighet att tidvis ha två scener i 
samma plan. 

I källarplanet föreslås mindre 

omfattande förändringar. Här 
placeras restaurangkök, förråd, 
utrymningstrappor och teknik 
vilket ger möjlighet för en enkel och 
robust användning av detta plan, 
om eller när garagefunktionen 
försvinner.

Sammantaget är Stadshallen 
as city ett förslag med många 
kvaliteter där framförallt det 
viktiga markplanet förändras på 
ett övertygande sätt. Samtidigt 
går förslaget dock relativt hårt 
fram med den befintliga interiöra 
gestaltningen och introducerar 
material och mönster som inte 
riktigt övertygar i denna robusta 
och enkla byggnad. 

Sessionssalen

Entréplan

Sektion

Vy från Botulfsplatsen
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Exteriört är Syntes ett förslag som 
både tar hänsyn till den ursprung-
liga arkitekturen och samtidigt 
vågar förändra mer än många 
andra. 

Störst omdaning ligger i fönster-
bandet i attikavåningen. Här före-
slås fönstren bli större genom nya 
lägre bröstningar vilket släpper in 
ljus och ger kontakt med omvärl-
den. Det skapar nya förutsättningar 
för användningen interiört. Även 

om fönstrens utformning och nya 
proportioner är utformade med 
säkert handlag, på ett sätt som inte 
bryter mot Anselms formspråk, 
förlorar fasaden med förändringen 
delvis sin robusta karaktär. Med de 
stora murade ytorna ovan den upp-
glasade foajévåningen påminner 
fasaden idag nästan om Dogepalat-
set i Venedig. Med större fönster 
minskar murytan vilket medför att 
byggnaden tappar denna särprägel.

Den breda förbindelsegången 
över Vårfrugatan är en av försla-
gets finaste och mest originella 
delar. Med genomtänkta mått och 
välstuderad utformning förvandlas 
länken inte bara till ett nytt värde-
fullt invändigt rum, utan berikar 
även gränden genom att skapa två 
separata rumsligheter exteriört. 
Dessa nya stadsrum ansluter väl 
till den medeltida stadens småska-
liga intimitet. Några av förslagets 

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Sjöblom Freij Arkitekter
genom arkitekter SAR/
MSA Jacob Sjöblom och 
Axel Freij

DELAD 
ANDRA PLATS

Syntes

Ett konsekvent och finstämt förslag som vågar 
föreslå märkbara förändringar. Det visar även 
en ingående kännedom om och känsla för 
byggnadens karaktär och möjligheter.

Vy mot Stortoget
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största förtjänster ligger just i att 
skapa mindre platser och rum att 
vara i, inte bara passera. Hit räknas 
även hanteringen av fasadens sock-
el, en yta som tas i besittning med 
löstagbara bänkar sommartid.

Förslaget återskapar även det 
mellanrum mellan ute och inne, 
som tidigare kännetecknade kon-
torshusets södra del mot Botulfs-
platsen. Ett hörn som idag har en 
sluten karaktär. 

Markplanet blir mer öppet än 
idag, men inte så rymligt och väl-
komnande som det skulle kunna bli 
på grund av den omvända place-
ringen av garderober och toalett- 
paket. Restaurangen har ett bra 
läge men kunde ha öppnats mer, 
både mot väst och inåt i entrépla-
net. Även ljusföring och flöden 
mellan Stortorget och Botulfsplat-
sen kunde ha gjorts mer generösa. 
Här förblir entrén fortsatt relativt 
mörk, avskild och trång.

Det är i de övre planen de stora 
förändringarna sker. Förutom att 
större fönster i attikavåningen 
släpper in avsevärt mer ljus, flyttas 
teknikutrymmen ned i källarplanet 
samtidigt som foajén länkas till 
kontorsbyggnaden där loger och 
personalrum kan bre ut sig. Där-
med skapas plats för nya rum och 
aktiviteter. 

Hörsalens sittplatser utökas till 
det efterfrågade antalet samtidigt 
som kraven på ventilation, utrym-
ning och teknik tillgodoses. Det 
sker genom genomgripande, men 
inkännande, ombyggnader som 
utgår från de ursprungliga materi-
alen. De föreslagna ändringarna i 
sessionssalen tar delvis stöd i en av 
Anshelms egna skisser för konsert-
salen. Här föreslås ett nytt installa-
tionsgolv som ger stor flexibilitet, 
och ny väggbeklädnad. 

Källarplanen förblir källare 
och garage, men med utökad yta 

för förråd, utrymning och teknik. 
Därmed har man i framtiden en 
möjlighet att använda dessa ytor 
för nya verksamheter. 

Sammantaget är Syntes vackert 
utformat och visar ett fint arkitek-
toniskt handlag med god förståelse 
för byggnadens unika karaktär, 
såväl interiört som exteriört. 
Ändringar och förslag avseende 
ytskikt och material är väl avvägda 
och samstämmiga med byggna-
dernas speciella arkitektur. Men 
trots att det som helhet är ett av 
de mest lyhörda förslagen, bedöms 
det djärva exteriöra greppet i den 
översta attikavåningen som ett 
alltför omfattande ingrepp i den ur-
sprungliga arkitekturen. Slutligen 
skulle större fokus behövt läggas 
på att bearbeta entréplanet för att 
skapa den inbjudande anläggning 
som programmet efterfrågar.

SektionBiblioteket

Länk över Vårfrugatan
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1. Klassic +ROLF Design & Arkitektur

2. Pot pourri A&P Arkitektkontor

3. Ephemeral AASGstudio

4. Mandel ALMA arkitekter 

5. Resonans i  
generationer

Amneby Forslund  
arkitekter 

6. La la Lund Anna Lundh

ALLA INSKICKADE  TÄVLINGSFÖRSLAG

FÖRSLAGSSTÄLLAREMOTTO
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7. Nyckeln till Lund Arkitekt Johan Bergström

8. Tredje rummet Blasberg Andreasson  
Arkitekter

9. Lunds nye stadshall Cerimagic Studio

10. More Löv DESSDE

11. Ditt rum –  
Mit rum –  
Vores rum

DSA ARK STUDIO

13.  Ta Takt eklund_terbeek
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14. Från finrum  
till stadrum

Erik Giudice Architects

15. Samling Erik Järkil Arkitektur

16. Rå om Fabel arkitektur

 

17. Lunda rum Filip Lipinski Arkitekt

18. Spännvidd FOJAB arkitekter

19. Lövverket Fredrik Pettersson Arkitekter
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20. Forum Förstberg Ling

21. Stadens bästa 
genväg

Gottlieb Paludan Architects

22. Lunda torg 1 GUISE

23. Först Klas Gunilla Svensson  
arkitektkontor

24. Lunda passage Gunnarsson/Ljungmark

25. Ett fönster för 
staden

Gustav Hultman
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26. Rundgång Hermansson Hiller Lundberg  
Arkitekter

27. Förbindelse,  
förenkling,  
församling

Jonathan Houser 

28. Ridå Kaka Arkitekter

29. Lunds nye  
levende mødested

kimthorsell architects

30. Genombrott Koistinen Hellborg  
arkitektkontor

31. Lunda torg 2 Kontrast
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32. Stadsskapet Krupinski/Krupinska Arkitekter

33. StadsRUM Landén Krantz Arkitekter

34. Janus LETH & GORI

35. Tranquilo Liljewall Arkitekter

36. Livslust Lloyd ’s Arkitektkontor
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37. Imorgon Lundberg Aguilera  
Arkitekter

38. Entré Markus Ravegård  
Arkitektur

39. Ensemble Martin Martinsson  
Architecture

40. Generator Meiby Ark&Design

41. Maj Månsson Dahlbäck  
Arkitektkontor

42. Transparent spaces Naji Shabarek
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43. Från stadshall till 
stadsrum

Office of Possibilities

44. Liv i Lund Pang Arkitekter

45. Stadshallen as city parklee studio

46. Öppet hus Peter Torudd Arkitekter

47. Fritt fram Plan- och Byggnadskonst  
i Lund

48. Vertigo Praktwerk
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49. Musikpodden Rigmor Gunilla  
Rommerskirchen

 

50. The focal point Salem Arkitektur & Design

51. Hela Lunds  
mötesplats

Sangberg Architects

52. Folkligt och tidlöst Scheiwiller Svensson  
Arkitektkontor

53. Syntes Sjöblom Freij Arkitekter

54. Lund Alive Sjödin Arkitektur &  
Beräkning
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55. Kulturet Sydark Konstruera

56. Tillbaka till  
framtiden

Tegnestuen T2

57. Frisk vind i  
stadshallen

Terroir

58. 2020 Tobias Appelbäck

59. The stage is set White arkitekter

60. Lunda Vardagsrum Worksonland  
Arkitektur og Landskap




