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KORT OM TÄVLINGEN
Stadsdelen Science Village är en del av Brunnshögsområdet 
som är Lunds stora utbyggnadsområde i nordost. Stadsde-
lens viktigaste funktion är att bistå med support och service 
till forskningsanläggningarna och utgöra en attraktiv miljö för 
forskning, utveckling och industri inom aktuella ämnesområ-
den. Science Village-området kommer fullt utbyggt att bli en 
stadsdel med 5 000–10 000 arbetsplatser. 

I samband med planeringen av stadsdelens utbyggnad bjöd 
Science Village Scandinavia under hösten 2018 in till en 
prekvalificering för en tävling gällande utformning om ett 
nytt Science Center. Efter en gedigen urvalsprocess valdes 
fyra arkitektteam ut att delta i tävlingen som genomfördes i 
samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingsuppgiften omfattade ett helhetsgrepp om hela täv-
lingsområdet. Byggnaden, dess utemiljö och kopplingen till 
angränsande bebyggelse skulle gestaltas med ett tydligt och 
kommunicerbart arkitektoniskt koncept. 

Förhoppningen är att det kommande Science Centret ska 
öka regionens attraktivitet och stimulera besöksnäringen. 
Centret kommer att kunna fungera som ett fönster mot de 
mer stängda verksamheterna i området och ha en viktig roll 
att befolka stadsdelen med människor från olika ålders-
grupper och bakgrunder. Science Village ska utvecklas till 
en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel som stimulerar till 
världsledande forskning och mötet mellan den och samhäl-
let. Det ska bli en plats som lockar till sig människor med inn-
ovationsförmåga och hög kompetens så att Lunds position i 
det globala kunskapsnätverket stärks.

GENOMFÖRANDE AV TÄVLINGEN

Inlämnade förslag 
• Motto: VetenskapsLUNDen
• Motto: Orbit
• Motto: Vetenskap och natur i synergi
• Motto: Meeting Science

Deltagande arkitektkontor

 · Arkitema Architects & Reiulf Ramstad Arkitekter
 · 3XN Arkitekter 
 · WilkinsonEyre & ADEPT
 · COBE

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

 · Malin Sjögren – stadsarkitekt, Lunds kommun
 · Patrick Amsellem – museichef, Skissernas Museum
 · Peter Andersson – projektchef Science Village Scandi-

navia 
 · Susanna Ideberg – fastighetsutvecklare Science Village 

Scandinavia 
 · Anders Svensson – SAR/MSA, utsedd av Sveriges 

Arkitekter
 · Joakim Lyth – SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
 · Sofia Nylén – LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Projektledare för tävlingen och ansvarig för programmet har 
Peter Andersson och Susanna Ideberg på Science Village va-
rit. Processledare för juryarbetet har varit arkitekt SAR/MSA 
Julia Hertzman. Tävlingsfunktionär har varit Ulrika Lindmark 
VD på Science Village Scandinavia. 

KORT OM TÄVLINGEN
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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 önske-
mål som ställdes i programmet: 

Gestaltning
 · Hur väl förslaget kännetecknas av en innovativ, samtida 

och berörande gestaltning som annonserar Science 
Centret och bidrar till att göra det till en målpunkt.

 · Hur väl förslaget visar på en inbjudande, tillåtande och 
öppen gestaltning tillgänglig en stor del av dygnet för ett 
brett spektrum av målgrupper.

 · Hur väl exteriör och interiör samspelar och har en ge-
staltning som både understödjer och förstärker husets 
ändamål som utställningsbyggnad tillägnad vetenskap, 
teknik och samhälle. Detta gäller i synnerhet entrémiljön.

Sammanhang
 · Hur väl centret med sin närmiljö samspelar med, adderar 

värde till, och tydligt förhåller sig till sin omgivning och 
framtida stadsmiljö.

 · Hur väl entrémiljön väcker intresse och har förutsätt-
ningar att bli ett blickfång med en naturlig koppling till 
Rydbergs torg.

 · Hur väl byggnadens uttryck, volym och komposition 
samspelar med omgivningen.

Funktion
 · Hur väl byggnaden och dess utemiljö bedöms vara gene-

rell och tåla varierad användning.
 · Hur väl förslaget möter behovet av smidiga flöden, 

snabb orienterbarhet och framkomlighet.
 · Hur väl förslaget tillgodoser behovet av funktionella 

samband i enlighet med lokalprogrammet samt skapar 
rumssamband som förhöjer besöksupplevelsen.

Genomförbarhet
• Hur väl förslaget bedöms vara ekonomiskt och tekniskt 

genomförbart samt hur väl det bedöms kunna fungera 

ur driftsynpunkt.
 · Hur väl förslaget, med bibehållet koncept, bedöms kun-

na byggas inom angiven kostnadsram.
 · Hur väl byggnaden bedöms vara möjlig att projektera 

och bygga utifrån de tekniska och miljömässiga krav 
som anges i tävlingsprogrammet.

Hållbarhet
 · Hur väl kravet på lokalt producerad el tillgodoses.
 · Hur väl byggnaden och dess utemiljö bedöms vara eko-

nomiskt, tekniskt, ekologiskt och socialt hållbar.
 · Hur väl valda material står för kvalitet, är slitstarka, åld-

ras väl och är underhållsvänliga.
• Hur väl material och konstruktion svarar mot ambitionen 

att minimera byggnadens klimatpåverkan.
 · Hur väl innovativa lösningar bidrar till ett mer hållbart 

byggande.
 · Hur väl byggnaden och dess utemiljö bidrar till en trygg 

miljö.
 · Hur väl miljön är, och upplevs vara, tillgänglig för olika 

grupper.

Utvecklingsbarhet
 · Hur robust förslaget är och hur väl den arkitektoniska 

idén och konceptet går att utveckla inom ramen för den 
grundläggande gestaltningsidén.

 ·  Hur väl förslaget svarar mot behoven hos en verksam-
het som förändras över tid.

 · Hur väl konceptet kan bearbetas inom ramen för den 
kommande detaljplaneprocessen

BEDÖMNINGSKRITERIER
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BEDÖMNINGSPROCESS
En arkitekttävling är en särskild form av process där kunskap 
om projektet byggs upp under processens gång. Genom att 
ta del av olika förslag är förutsättningarna goda att lära sig 
mycket nytt om både platsen och den tänkta verksamheten. 
Personer med olika kompetenser och erfarenheter får under 
bedömningsarbetet möjlighet att utbyta erfarenheter och 
lära sig av varandras kunskap och insikter. I juryn för Science 
Center fanns expertkompetens inom arkitektur, stadsbygg-
nad och landskapsarkitektur. De olika ledamöterna i jurygrup-
pen bidrog tillsammans med att bygga upp värdefull kunskap 
om både den kommande verksamhetens behov och tävlings-
områdets specifika förutsättningar. 

Juryn har under bedömningstiden, utöver individuellt arbete 
för inläsning av förslagen, haft fyra heldagsmöten för sitt 
bedömningsarbete. Ett platsbesök, genomfördes i samlad 
grupp. Här deltog även stadens representant för planarbetet 
för Brunnshög. Det var viktigt för juryn att få en gemensam 
bild av tävlingsområdet. 

Juryarbetet har skett i etapper och genomgått ett antal faser: 
Inläsning och successivt ökande förståelse av samtliga 
tävlingsbidrag, urval av förslag för fortsatt bedömning samt 
fördjupade diskussioner utifrån redovisade bedömningskri-
terier. 

Sakkunniga inom dagvatten och kalkyl har bistått jurygrup-
pen med utlåtanden om förslagen. När det gäller den 
planerade verksamheten har stöd inhämtats från två olika 
referensgrupper. En med stor kunskap om besöksnäring 
och en annan med företrädare från olika Science Centers. 
Slutligen har stadsbyggnadskontoret i Lund och VA SYD varit 
behjälpliga avseende frågeställningar med koppling till den 
kommande detaljplanen.

Förslagen har funnits tillgängliga på Arkitekt.se sedan mitten 
på april 2019. 

JURYNS GENERELLA BEDÖMNING 
I en projekttävling syftar processen till att få fram en vinna-
re som fortsatt ska utveckla projektet. Juryn ska hitta det 
förslag som svarar bäst mot programmets krav och kriterier 
och som har bäst förutsättningar att utvecklas vidare. Inget 
förslag är färdigt och jurygruppen har ett stort ansvar att se 
potentialen i det inlämnande materialet och att beskriva hur 
det vinnande bidraget ska bearbetas i nästa steg. Genom 
bredden i förslagen har många kloka tankar kunnat fångas 
upp vilket kan bidra till att i slutändan få fram ett projekt som 
fungerar väl och bidrar till platsen. 

Juryn konstaterade tidigt att bedömningen av tävlingen 
hade särskilda utmaningar eftersom stadsdelen runtom än 
så länge inte är byggd. Science Center blir en av de första 
byggnader att komma på plats och har möjlighet att sätta 
sin prägel på området, samtidigt som det finns en relativt 
definierad planerad kontext att förhålla sig till. 

Centret kommer att bli en av de få publika byggnaderna i 
stadsdelen, medan flera allmänna parkrum tillkommer i om-
rådet. Just relationen mellan centret och omgivande gaturum 
och parkstruktur visade sig vara en av de stora utmaningarna 
i tävlingen. 

Tre av förslagen närmar sig tävlingstomten på likartat sätt. 
Alla förslag utom Meeting Science förlägger bebyggelsen till 
tävlingsområdets nordöstra del för att frigöra yta i sydväst. 
Utifrån solförhållanden och programmets krav på att rymma 
ett stort dagvattenmagasin inom tomten, samt det kravställ-
da korsande gröna stråket, tycks det vara ett naturligt sätt 
att angripa uppgiften. Samtidigt skapas i dessa förslag en 
mer eller mindre svårhanterlig indelning av marken, där det 
inte faller sig helt naturligt vad som ska vara kvartersmark 
eller allmänplats. Juryn konstaterar att avgränsningen i den 
kommande detaljplanen kommer att behöva göras på ett 
enklare sätt än i förslagen, för att underlätta såväl skötsel 
som nyttjande.

Dagvattnet hanteras olika i alla fyra förslag. De lösningar 
som inte tagit hänsyn till att magasinet ska dimensione-
ras efter ett trettioårsregn övertygade inte. Utformningen 
behöver primärt fungera utan större vattenvolymer. Endast 
lösningen med Meeting Science bedöms fungera utan större 
bearbetning.

Flera förslag missar potentialen i skyltläget mot väg E22 norr 
om tävlingsområdet. Här kan centret ge sig till känna, särskilt 
om det tillkommer en framtida avfart från motorvägen.

Inget förslag skapar fullt ut en helhet där landskapsgestalt-
ningen kopplas ihop med centrets interiöra utformning. En 
genomtänkt programmering av utemiljöerna saknas generellt 
och det lämnas relativt vaga indikationer om vad de olika 
ytorna ska användas till.

Alla förslag utom Meeting Science redovisar stora ytor för 
terrasser. Dessa är kostnadsdrivande och dyra att sköta och 
bör därför hållas nere i antal och storlek. Juryn resonerar 
även kring hur lämpligt det är att lyfta upp de allmänna ytor-
na från marken. Det folkliga livet bör snarare ges utrymme 
i markplan och koppla till angränsande publika stråk för att 
generera liv på platsen.

De fyra förslagen har olika våningsantal. Meeting Science 
och Vetenskap och natur i synergi har två respektive tre 
våningar medan Orbit omfattar fyra våningsplan och Veten-
skapsLUNDen fem. 

Skillnaderna är störst mellan tävlingsbidragen i den interiöra 
organisationen. Juryn bedömer att det finns svårigheter med 
många våningsplan, särskilt med tanke på att barnfamiljer 
är en given målgrupp. Flera förslag har för få hissar och för 
smala trappor för att klara de förväntade flödena. Av de tre 
förslag som samlar bebyggelsen i nordost är det bara Veten-
skap och natur i synergi som samlar utställningarna kring ett 
centralt atrium. 

Ett Science Center ska visa samhällsrelevant utveckling med 
fokus på edutainment. Det ger sammantaget ett eklektiskt 
koncept med blandat innehåll. Den gamla teknokratiska bild-
en av ett vetenskapligt museum är inte längre relevant som 
referens för verksamheten. De olika förslagen svarar olika väl 
på behovet av en sammansatt och föränderlig verksamhet. 

Samtliga förslag redovisar förhållandevis stora glasytor i 
fasad. Det ställer sig juryn frågande till, sett till utställnings-
verksamheten och till energikrävande behov av värme res-
pektive kyla. Särskilt problematiska bedöms de uppglasade 
auditorium som finns i några förslag vara. 

Avseende hållbarhet är nivån på förslagen låg och juryn 
förvånas av att det inte presenteras mer innovativa lösningar. 
Beskrivningarna är med något undantag fyllda av floskler och 
saknar i flera fall relevans för de redovisade förslagen. 

Inget förslag klarar budget. Förslagen är dock relativt likvär-
diga avseende kostnader och juryn bedömer att budgeten är 
för lågt satt från början. Det finns dock potential att minska 
förslagen för att behålla identifierade kvaliteter.

JURYNS GENERELLA BEDÖMNINGBEDÖMNINGSPROCESS
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JURYNS BESLUT
Efter avslutad bedömning har juryn utsett Meeting Science till vinnare i projekttävlingen om gestaltningen av ett publikt Science 
Center i Science Village. Juryn rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Peter Andersson 
Science Village Scandinavia AB

Malin Sjögren 
Lunds kommun

Anders Svensson 
Professor Chalmers

Joakim Lyth
SAR

Susanna Ideberg 
Science Village Scandinavia AB

Sofia Nylén 
LAR

Patrick Amsellem
Skissernas Museum

JURYNS BESLUT
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JURYNS OMDÖMEN: FÖRSTA PLATS

Entréplan

Plan 1

JURYNS OMDÖMEN

FÖRSTA PLATS
Förslag: Meeting Science 
Förslagsställare: COBE

Med ett elegant helhetsgrepp och mjuka former tar Meeting 
Science tävlingstomten i besittning. Den symmetriska bygg-
naden som präglas av en enkel och karaktärsfull arkitektur 
står som på en bricka på ett sammanhållet landskapsgolv. De 
vackert gestaltade utemiljöerna hämtar inspiration från den 
klassiska klostergården och har släktskap med en lundensisk 
gårdstypologi. Förslagets invändiga ytor låter utställningarna 
spela huvudrollen och är utformade med fokus på generell 
användning och rumsliga flöden.

Meeting Science består av en stor rektangulär byggnad i två 
våningar med ett konkavt tak som bildar en vacker rundad 
bågform. Det svängda taket, som formmässigt knyter an till 
gårdens rundel, annonserar byggnaden mot spårvagnshåll-
platsen och Rydbergs torg. Med en tätare övervåning klädd 
med träribbor ovan ett glasat entréplan, kan Meeting Science 
ses som en nytolkning av en etablerad modernistisk typologi. 
Ett välkänt exempel är Villa Savoie av Le Corbusier. Juryn 
tilltalas av hur väl greppet översatts till platsen, och bedö-
mer att de rundade formerna som skiljer ut förslaget, skulle 
tillföra en välgörande kontrast till de rätvinkliga kvarter och 
platser som i övrigt planeras på Brunnshög.

Cirkelformerna kan även ge associationer både till de cirku-
lärt formade processerna i de närliggande anläggningarna 
ESS och MAX IV, och till jordklotet eller cirkulära principer för 
dess överlevnad.

Genom att vända ut och in på förhållandet mellan hus och 
yttre publikt rum bildas en rund innergård, unik i sitt samman-
hang, samtidigt som det bereds möjlighet till exponering runt 
om centret. Här kan byggnaden samverka med omgivningen 
åt alla håll utan någon besvärande baksida. Lösningen med 
en byggnad som fyller ut tomten bedöms vara oväntat välgö-

rande eftersom större allmänna stadsrum, med förhållande-
vis flytande karaktär, finns representerade i närheten i form 
av Norra parken och Rydbergs torg.

Den symmetriskt utformade byggnaden står som på en 
bricka skickligt inplacerad i landskapet där gårdsmiljön, som 
påminner om en klassisk klostergård, bildar ett vackert entré- 
och vistelserum. Gården har också släktskap med en nyare 
lundensisk typologi med inbjudande innergårdar, tillgängliga 
för allmänheten. Genom access till byggnadens tak ges be-
sökare möjlighet att uppleva husets kvaliteter även ovanifrån.

Uppdelningen i yttre stråk i form av en gångfartsyta i sydväst 
och kvartersgata i nordost, och den inre gröna kopplingen 
över tomten, övertygar med sin enkelhet. Samtidigt med-
för lösningen utmaningar då gården ska rymma tre viktiga 
komponenter som utgörs av dagvattenmagasinet, det gröna 
stråket och ytor för centrets verksamhet.  

Meeting Science präglas av en stark koppling mellan in- och 
utsida och mellan byggnadens generösa entré- och restau-
rangdel och den grönskande innergården råder fina rumsliga 
samband. En allvarlig brist är dock att det inte redovisas hur 
centrets verksamhet kan expandera ut i gården, trots kraven i 
tävlingsprogrammet. 

Invändigt präglas Meeting Science av stora generella ytor 
med två symmetriskt placerade kärnor. Det mest utmärkande 
i förslaget är den uppdelning i markplan som blir en konse-
kvens av det korsande gröna stråket.  

Entréplanets två avskilda delar väcker frågor om ett eventu-
ellt ökat bemanningsbehov och dyrare personalomkostnader. 
Framförallt skapas en ovälkommen separation av funktioner 
så som rummen fördelas nu. Vid kvällsevent i XS-hallen 
måste besökare bland annat gå över innergården för att nå 
restaurangen. Ett annat exempel är verkstadens placering på 
ena sidan och restaurang på den andra som medför dubbel 
inlastning. Trots dessa brister ser juryn goda möjligheter 
att förändra dispositionen av entréplanet, tack vare Meeting 
Science robusta och tillåtande överordnade grepp. 

JURYNS OMDÖMEN: FÖRSTA PLATS
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Gårdsrummets rundel skapar goda förutsättningar för ett 
naturligt och tilltalande rörelsemönster i byggnaden. Besökar-
nas väg är till att börja med logisk och inbjudande, in genom 
entrén, uppför trappan och runt gården. Men i entréplan blir 
fortsättningen mot XS-hallen och auditoriet en återvänds-
gränd med den nuvarande utformningen. Både detta flöde och 
trappan, som riskerar att bli flaskhals, behöver studeras vidare 
i nästa skede. Även mängden kommunikationsyta behöver 
avvägas.

Den sammanhängande övre utställningsvåningen rymmer 
stor potential och generalitet och dess öppna och tilltalande 
rum lämnar välbehövlig frihet för utställningar att skifta över 
tid. Byggnadens enkla utformning med två våningar förbättrar 
upplevelsen och underlättar besökarens förståelse av huset.
Förslaget presenterar en bra solcellslösning med ett stort 
antal solceller som är elegant integrerade i taket. Att förslaget 
är utförd nästan helt i trä tycker juryn är spännande. Men be-
skrivningen av förslagets hållbarhetsprestanda skulle behövt 
vara avsevärt mer ambitiös. 

Meeting Science är det förslag som bedöms vara enklast att 
bygga. Det finns dock potential att ytterligare förenkla byggna-
den genom att till exempel bearbeta den utkragande överbygg-
naden inåt gården som både är kostnadsdrivande och tekniskt 
utmanande. 

ATT BEARBETA I FORTSATT PROCESS 
Övergripande 
Meeting Science överskrider, liksom övriga tävlingsbidrag, 
avsatt budget och behöver troligen krympas i storleksordning-
en 25–30 procent för att kunna genomföras. Juryn bedömer 
att det är möjligt, och ser samtidigt potential till förbättringar i 
förslaget avseende både rumsfördelning och yteffektivitet.

Som en del i arbetet att göra huset mindre och mer effektivt 
bör våningshöjderna studeras utifrån verksamhetens behov 
och besökarnas upplevelse. De båda våningsplanen framstår 
nu som överhöga för flera delar av verksamheten. Ett sätt att 
utveckla förslaget skulle vara att introducera en mezzanin 
som rymmer stödfunktioner där rumshöjden kan vara lägre.

Gångstråket och gården
Gården är centrets hjärta och behöver vara tillräckligt stor för 
att fungera. Här krävs en omarbetning för att rymma fler funk-
tioner och framförallt bereda plats åt verksamheten att prägla 
utemiljön. Som ett led i bearbetningen behöver utformningen 
av det stora dagvattenmagasinet optimeras för att utnyttja 
all yta effektivt. Det kan till exempel ske genom överlappande 
ytor. Genomsiktliga markmaterial kan spänna över lägre delar 
och på så sätt tillåta vistelse på en större yta.

JURYNS OMDÖMEN: FÖRSTA PLATS
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Att kvarterets inre rum kan läsas som en innergård innebär 
att den riskerar att anta en privat karaktär. Det gröna stråket 
som leder besökaren genom byggnaden bör, om det ska be-
hållas, därför vidareutvecklas för att säkerställa kopplingen 
och bjuda in förbipasserande. 

Om det blir svårt att få plats med alla önskade funktioner 
kan ett alternativ vara att det gröna stråket dras längs centret 
sydvästra kortsida för att förbinda Pikogatan med Mesonga-
tan, och fortsätta vidare mot Norra parken och Rydbergs 
torg. Juryn bedömer dock att någon förbindelsen tvärs 
genom centret bör behållas. 

Slutligen är det helt avgörande att gårdsrummet studeras ut-
ifrån vind och sol. Om det krävs behöver gården anpassas så 
att förutsättningarna för ett gott mikroklimatet blir optimala. 

Entré och mottagande
Relationen mellan huvudentré och gårdsentréer bör studeras. 
Möjligen ska huvudentrén nås från innergården. I samband 
med översyn av markplanet behöver garderobsytor tillkom-
ma.

Flöden och rumsfunktioner
Placeringen av funktioner inom huset behöver omarbetas i 
samband med att huset blir mindre. Framförallt för att flytta 
auditoriet närmare entrén och att se hur restaurang och 
XS-hall kan förbindas inomhus. ESS-utställningen skulle med 
fördel kunna placeras på bottenvåningen.
Vidare är det nödvändigt att besökarflödet får en naturlig 
sekvens utan återvändsgränder genom hela centret.

Förutom att logistiken kring trappan i entréplan behöver 
studeras vidare, finns en utmaning i att fånga in och orientera 
besökarna när de kommit upp till utställningsplanet. Cirku-
lationen runt gården på detta plan kräver stor area. Kommu-
nikationsytorna bör bearbetas för att i större utsträckning 
kunna användas för verksamheten. Även de öppna utställ-
ningsrummen behöver utvecklas för att skapa förutsättning-
ar att vid behov kunna avgränsa delar från varandra.
Access till takterrassen är inte klart redovisad i förslaget. 

Auditoriet
Förutom att auditoriets perifera placering är problematisk 
behöver det förändras radikalt för att få en mer adekvat 
utformning anpassad till verksamheten. Här efterfrågas inte 
en traditionell läktarsittning utan större närhet mellan scen 
och åskådare

Restaurangen 
Köket är klart underdimensionerat och det saknas en genom-
tänkt lösning för restaurangens godsintag. Inför en omar-
betning behöver beställaren dock utreda sina behov i fråga 
om restaurangdelen, och få en tydligare idé om vilken typ 
av verksamhet som ska bedrivas. Det är avgörande för att 
få rätt utformning, avseende storlek och potential att möta 
tillhörande krav för olika kökslösningar.

Inlastning
Inlastningen är uppdelad på två olika ställen. Det nordöstra 
stråket mot planerat parkeringshus behöver ses över. Last- 
och sopbilar kan inte backa hela vägen från Mesongatan 
eftersom det kräver att otillåten backning över allmän plats. 
Dessutom får utfart inte ske till Pikogatan vilket innebär 
att fordonen skulle behöva vända för att komma tillbaka 
till Mesongatan. En vändplats är inte aktuell här, men juryn 
bedömer att frågan behöver utredas i nära samråd med 
trafikkontoret. En potentiell lösning kan vara att etablera en 
utfart genom parkeringshuset.

Övriga programkrav som inte är uppfyllda
Förråd, verkstad och grupprum har gjorts för små. Takhöjden 
i XS-hallen är bara cirka 6,3 meter istället för det kravställda 
måttet på 7,5 meter

Vidare är programareorna för Science gallery och XS-hall inte 
uppfyllda, det saknas ett par hundra kvm.

COBE A/S 
DAN STUBBERGAARD (KREATIV DIREKTØR) 
EIK BJERREGAARD (PROJEKT DIREKTØR) 
TONNY JENSEN (PROJEKT MANAGER) 
SIMON SJÖKVIST (ARKITEKT) 
GRETA TIEDJE (ARKITEKT) 
MARGARITA NUTFULINA (ARKITEKT) 
RASMUS LASSEN (ARKITEKT) 
DORTE WESTERGAARD (ARKITEKT) 
TURID OHLSSON (ARKITEKT) 
VICTORIA YU (PRAKTIKANT) 
ANDREAS OHRT (PRAKTIKANT)
FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ TIRADO (VISUAL ARTIST)

WSP A/S
EMELIE ARNOLDSSON (KREATIV DIREKTØR) 
CECILIA BAGENHOLM (INGENIØR & HÅLLBARHETSKONSULT)
JENS ANDERSEN (TRÆ SPECIALIST)
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ANDRA PLATS
Förslag: Vetenskap och natur i synergi 
Förslagsställare: WilkinsonEyre & ADEPT

Tillsammans med auditoriets rika kvaliteter utgör de reaktiva 
fasaderna förslagets mest unika delar. Den inre organisatio-
nen är rationell och överblickbar och föredömligt förankrad 
i programmet. De publika ytorna är generösa och intresse-
väckande och den långsamma spiralrörelsen genom huset 
vackert regisserad. Exteriört lider förslaget dock av att inte 
vara tillräckligt bearbetat och ge ett något hårt och kantigt in-
tryck. Särskilt besvärande är att centret har en storskalig och 
avvisande baksideskaraktär mot de nordöstra gaturummen.  

Vetenskap och natur i synergi är ett av de tre förslag som 
ordnar en diagonal förbindelse mellan Pikogatan och 
Mesongatan. Byggnaden skjuts upp i norra hörnet och dess 
gestaltning blir en konsekvens av detta. De tre våningarna 
består av ett antal boxar eller lådor som ges olika fasadut-
tryck med hjälp av fasader som reagerar på naturen. 

Anslaget, med fasader som anspelar på vetenskap och på 
den materialforskning som bedrivs på de intilliggande forsk-
ningsanläggningarna, framstår som lockande och passande 
för verksamheten. Byggnadens olika delar ska handgripligen 
interagera med klimatet, ge ifrån sig ljud när det blåser, ändra 
karaktär när det regnar och skifta med växtsäsongerna över 
året. Fasaden skulle på detta sätt kunna bli en förlängning 
och annonsör av innehållet. 

Med kollage och renderingar antyds en levande och dyna-
misk exteriör miljö, som vid en närmare granskning dock 
väcker vissa frågetecken. Juryn bedömer att det finns en 
påtaglig risk att fasadkonceptet skulle urvattnas i samband 
med fortsatt bearbetning på grund av tekniska eller ekono-
miska utmaningar. Särskilt den stora mängden gröna fasader 
bedöms vara ett kostsamt och tveksamt inslag utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv, med tanke på behovet av omfattande 
skötsel och förnyelse av växter. Det saknas generellt överty-
gande redovisning av hur greppet ska översättas till konkret 
utformning och detaljering, och hur byggnaden ska upplevas 
nära inpå. Mot norr och öster vänds släta och slutna fasader 
utan livförskjutningar. Här möter byggnaden gaturummet 
med en storskalig och avvisande baksideskaraktär utan 
hänsyn till de människor som ska röra sig där.

Interiören med auditoriet som hjärta och den spiralforma-
de cirkulationen runt atriet visar däremot på en säkert och 

välgestaltad tolkning av programmet. Särskilt de publika 
ytorna är generösa och intresseväckande. Samtidigt som 
förslaget genomsyras av generalitet och potential för föränd-
ring är byggnadens inre organisation tydlig och överblickbar. 
Sammantaget har Vetenskap och natur i synergi svarat på 
interiöra programkrav bättre än något annat förslag. 

Att auditoriets spelar en så central roll och blir till en levande 
del av Science Centret är både intressant och tankeväckan-
de. I många fall står ett auditorium tomt under stora delar 
av dagen och blir, när ingen aktivitet är inplanerad, till en död 
yta. Här är det istället en dynamisk del av totalupplevelsen 
och har förutsättningar att bli ett av centrets signum. Audi-
toriet har också en symbolisk betydelse, vilket i sig blir till en 
attraktion. Likt en anatomisk teater bjuder det in till samtal 
och ger närhet till experiment. Här kan allt från lunchföreläs-
ningar till presskonferenser hållas. 

Plan ett och två erbjuder generella och utvecklingsbara ytor 
för utställningarna. Att ytorna lätt kan delas av ger goda 
möjligheter till flera parallella aktiviteter. Det rumsligt kom-
plexa atriet skapar variation och tydlighet och underlättar 
besökarens orientering i byggnaden. Trappan upp är alltför 
smal, men bedöms vara möjlig att bredda inom ramen för 
konceptet. 

Att huvudentrén är så pass generöst tilltagen möjliggör för 
stora besöksflöden i direkt anslutning till restaurangen. Ge-
nom att restaurangen samtidigt är avskiljbar finns förutsätt-
ningar för separata events. Mellan entrédel, butik, restaurang, 
ESS- och MAX IV-utställning och auditorium finns ett naturligt 
flöde. Placeringen av kontors- och grupprumsytorna på den 
lugnare entresolnivån ger möjlighet att överblicka entrédelen 
genom atriets fönstervägg. Här finns även potential att skapa 
en loungeyta. Dock saknas direkt dagsljus vid arbetsplatser-
na, vilket krävs för stadigvarande vistelse. Att Fenomentorget 
är långt ifrån övriga ytor är ett minus då torget främst lockar 
de yngre. XS-hallen på plan två har ingen koppling till entrén. 
Det försvårar separat användning. 

Den L-formade servicedelen i centrets bakkant är funktionell 
med ett stort interiört lastintag kopplat till såväl förråd och 
verkstad som till soprum och restaurang. Ett gemensamt 
godsintag till restaurang och utställningar innebär både för- 
och nackdelar. Eftersom restaurangen självständigt tar emot 
varor och vid tidpunkter då övrig personal inte är närvarande, 
är det ur säkerhetssynpunkt viktigt att angränsande ytor 
kan hållas låsta. Även toalett- och garderobsdelen, kopplad 

till restaurangen, har fått rejält med utrymme. I delar är den 
servande delen av byggnaden dock slarvigt löst. Teknikut-
rymmen är till exempel utspridda och förlagda i periferin. För 
att fungera för sitt syfte skulle de behöva ligga samlat och 
centralt i huset. Toaletterna är för många och delvis felaktigt 
utformade med avseende på tillgänglighet. 

Även om entrédelen präglas av en fin relation mellan in- och 
utsida visar hantering av landskapsrummen inte på samma 
säkra handlag som den interiöra organisationen. Mot sydväst 
skapas god kontakt och förutsättningar för ett solvänt och 
generöst allmänt rum. Men mot gatorna i norr och öster ska-
par byggnadens renodlade bakre serviceytor de ogästvänliga 
baksidor som tidigare beskrivits.

Ambitionen att låta utemiljöerna spegla fasadkonceptet 
genom ett naturligt och otuktat landskap syns inte i visua-
liseringarna som i själva verket ser något sterila ut. I väster 
saknas en tydlig gräns mot grannfastigheten där grönskan 
tillåts gå ända intill angränsande bebyggelse. Juryn frågar sig 
hur det är att röra sig här när det är mörkt. Ett annat bekym-
mer är diagonalen som liksom i andra förslag skär av en del 
kvartersmark. Här skulle en mer naturlig avgränsning mellan 
allmän plats och kvartersmark behöva göras. Dagvattnet har 
inte fått tillräckligt utrymme i förslaget.

Av de fyra bidragen är detta det mest ambitiösa gällande 
hållbarhet. Samtidigt redovisas få konkreta lösningar kopp-
lade till idéerna. Självdrag bygger till exempel på att huset 
ska ha en slags skorsten som skapar cirkulation. Utan en 
gestaltning som tar stöd i denna princip, upplevs konceptet 
lite påklistrat. 

Slutligen problematiserar juryn förslagets stora andel terras-
ser med hänsyn till drifts- och anläggningskostnader. Förut-
om att vara kostsamma konkurrerar de med vistelseytor på 
marken. Vetenskap och natur i synergi bedöms i övrig vara 
relativt rationellt och enkelt att bygga, undantaget fasadkon-
ceptet där det skulle krävas en större budget för att ha chans 
att lyckas.

TEAMET BAKOM TÄVLINGSFÖRSLAGET
HUVUDPERSONER:
Paul Baker, Wilkinson Eyre (Partner)
Martin Krogh, ADEPT (Partner)
Sam Wright, Wilkinson Eyre (Partner)
Rene Rammazzo, Wilkinson Eyre (Arkitekt)
Arminas Sadzevicius, ADEPT (Arkitekt)

Nerea Mota, ADEPT (Arkitekt)
Anne Kathrine Esbjerg, SLA (Landskapsarkitekt)
Joakim Nilson, Sweco (Ingenjöransvarig)
Magnus Pålsson, Sweco  (Ingenjör)
Stan Boshouwers, Tinker Imagineers (Utställningsdesign)

ÖVRIGA TÄVLINGSTEAM:
Julia Glynn-Smith, Wilkinson Eyre 
Andre Dias, Wilkinson Eyre
Anis Kamaruddin, Wilkinson Eyre 
Diego Ariza, Wilkinson Eyre 
Maggie Lan, Wilkinson Eyre
Manon Darde, Wilkinson Eyre 
Andrew Robertson, Wilkinson Eyre 
Sofie Wäborg, ADEPT
Anders Lonka, ADEPT
Martin Laursen, ADEPT
Simon Lyager Poulsen, ADEPT 
Marie Attrup Scheel, SLA 
Francisca Alvarez, SLA
Anders Ramsing, Sweco
Jesper Ahlquist, Sweco
Alexander Lauge Pedersen, Sweco 
Jimmy Lenander, Sweco
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TREDJE PLATS
Förslag: Orbit 
Förslagsställare: 3XN Arkitekter

Förslagets invändiga generösa rum med sin glob och an-
slående trapprum associerar till ett modernt konstmuseum. 
Trots goda förutsättningar i den inre organisationen sänder 
exteriörens otympliga karaktär fel signaler om den komman-
de verksamhetens eklektiska och myllrande innehåll. Den 
iögonfallande rampen som skapar stora förväntningar om en 
pampig entré blir istället till en storslagen gest som slutar i 
ingenting.

Byggnaden i betong, glas och aluminium ger associationer 
till brittisk high tech med en futuristisk touch. Förslagets 
svepande rymdestetik känns alltför enkel och banal och 
sänder felaktiga signaler givet verksamhetens eklektiska och 
myllrande innehåll. Intrycket blir utifrån både hårt och relativt 
klumpigt. Baksidan riskerar särskilt att upplevas som skrym-
mande och att förslaget bildar en enorm mur mot Pikogatan 
är för juryn obegripligt. Att rampmotivet skapar förväntningar 
är missvisande eftersom den långa promenaden inte leder 
fram till entrén. Rampen blir därför till en storslagen gest 
som slutar i ingenting. Den är dessutom för brant för att vis-
tas på och går heller inte att möblera med sittmöbler. Trots 
det goda solläget med kvällssol skapas därmed inte någon 
fungerande vistelseyta här.

Landskapet i övrigt är hanterat i form av ett ondulerande, 
slingrande och hårdgjort mönster med mellanliggande kullar. 
Tanken att bryta vindarna med kullarna är visserligen god 
men går samtidigt stick i stäv med en fungerande dagvat-
tenhantering. Det blir särskilt graverande då dagvattenmaga-
sinet gjorts alldeles för litet. Utformningen av utemiljöerna 
lämnar inte heller tillräckligt med utrymme för varken vistelse 
eller verksamhetens behov av att ta plats utomhus. Bilparke-
ringen är redovisad på allmän platsmark och förslaget är ett 
av de som lider av en problematisk avgränsning av kvarter-
smarken.

Interiört introduceras ett anslående planetarium i form av en 
glob mitt i det centrala trapprummet. På den ska det både 
gå att projicera och, för en liten publik, visa film i 360 grader. 
Trots lockande bilder övertygar idén inte. Globen är för liten 
för att fungera för sitt syfte, och kostnadsdrivande utan att 
tillföra något som svarar mot verksamhetens behov. Istället 
för att bli ett tillskott, korkar den igen byggnaden med sin 
centrala placering. 

Förslagets styrka är byggnadens inre organisation. Kon-
ceptet rymmer generalitet och är robust. Våningsplanen är 
logiska med enkla, kvadratiska, nästan jämnstora rum och 
ytorna är utvecklingsbara och flexibla. Flödet genom huset 
är bra och disponeringen av funktioner väl avvägd. Trappan 
på 1200 mm är för trång för en trevåningslösning, den borde 
varit dubbelt så stor. Trapprummet är i sig fint utformat, med 
god orienterbarhet, och skulle kunna ha potential att locka 
ända upp till den översta våningen. 

Entréhallen har en fin koppling till utsidan och till grönytor-
nas gestaltning. De publika ytorna är generöst tilltagna med 
ett attraktivt flöde från entréplanet upp till nästa nivå med 
restaurang och loungemiljö. Dispositionen på bottenplanet, 
där ESS- och MAX IV-utställning och XS-hallen kan besökas 
separat från resterande utställningar, är bra. Förslaget är för 
övrigt det enda som möjliggör denna lösning. 

Lastangöringen, fördelaktigt belägen nära verkstad, soprum, 
förråd, hiss och XS-hall, är rejält tilltagen. Verkstad, soprum 
och förråd likaså. Serviceytorna är praktiskt nog samlade i 
det nordöstra hörnet. Att arbetsplatser/kontor ligger på bot-
tenplanet i nära anslutning till entrén är bra och att funktioner 
som hissar och trapphus är placerade i bakkant känns som 
ett logiskt upplägg. 

Restaurang och kök ligger däremot långt från godsintag och 
soprum. Restaurangen borde istället ligga i markplan. Trans-
porter genom publika ytor strax invid entrén till auditoriet är 
inte lämpliga. 

Förslaget är det som är dyrast per kvadratmeter BTA. Kon-
struktivt är förslaget svårlöst, till stor del beroende på dess 
stora komplicerade överhäng. Orbit innehåller mycket betong, 
stål och aluminium, vilket innebär få förnyelsebara material 
och förslaget saknar ambitioner avseende hållbarhet.

3XN ARKITEKTER
Kim Herforth Nielsen (Founder & Creative Director)
Laurent Rosset (Project Leader)
Ludvig Holtenäs (Architect)
Sara Maria Camagni (Architect)
Aleksandre Andghuladze (Architect 3D artist)
Johan Steenberg (Architect GXN)
Hans Munk (Graphic Designer)
Oanh Nguyen Henriksen (Head of business development)

KRAGH BERGLUND
Jonas P Berglund (Founding partner)
Karen Tovgaard (Landscape architect)
Ida Kirkegaard Christensen (Landscape architect)

AKT II
Daniel Bosia (Design Director)
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FJÄRDE PLATS
Förslag: VetenskapsLUNDen 
Förslagsställare: Arkitema Architects & Reiulf Ramstad 
Arkitekter

En vacker trappa i form av en dubbelhelix blir här symbolen 
för vetenskap. Trots dess spektakulära trapplösning upplevs 
förslaget som konventionellt. Byggnaden är svåranvänd med 
sina många nivåer där flöden och avstånd upplevs omständ-
liga och långa. Ö-temat med vallgravar som präglar bearbet-
ningen av landskapet övertygar inte alls. 

Byggnaden på hela fem våningar består av ett komplext 
sammansatt lådkluster med dubbelhöga rum stoppade i 
varandra. Fasaden i trä baseras på ett modulsystem. Det går 
även att uppfatta byggnadsvolymen som tre delar med egen 
karaktär: en bottenvåning, ett mellansnitt och slutligen de 
snedställda kuberna högst upp. 

Även i detta förslag placeras bebyggelsen i tomtens nordös-
tra hörn. Det som skiljer ut VetenskapsLUNDen är att dag-
vattenmagasinet lagts runtom kvarteret. Resultatet blir att 
tomten upplevs som en ö omgärdad av vallgravar som skär 
av kontakten med omgivningen. Den önskade effekten, som 
bygger på ett högt vattenstånd, uteblir dessutom eftersom 
dagvattenmagasinet är dimensionerat efter ett trettioårs-
regn. Det 1,5 meter djupa diket kommer oftast att bli närmast 
tomt på vatten. Med den valda utformningen skulle det 
dessutom behöva tillkomma staket vilket skulle förstärka 
intrycket av avskurna samband med stadsrummen runtom. 

Gångfartsytan som delar upp förslaget i byggnad och park 
ger en skenbar förenkling av problematiken med att avgränsa 
marken. Förslagsställarna har gjort det enkelt för sig genom 
att placera byggnaden på kvartersmark medan resten är 
allmän mark. Det ger flikiga och svåranvända allmänna rum 
som fått sin form utifrån byggnadens layout. På andra sidan 
det publika gångstråket skapas ytor för centret att ta plats 
på. Här saknas grundläggande förståelse för hur marken ska 
användas och förvaltas. Landskapsrummen är dock, mer än 
i andra förslag, programmerade för verksamheten och har 
inslag av tilltalande sociala ytor.

Interiört blir en vacker trappa i form av en dubbelhelix 
symbolen för vetenskap. Dubbelspiralen är onekligen en 
spektakulär trapplösning men överlag upplevs Vetenskaps-
LUNDen som det mest konventionella förslaget. Den stora 
frågan är hur besökarna ska röra sig i huset. Tanken tycks 

vara att, likt på Guggenheim i New York, ta hissen upp och 
sedan röra sig nedåt via trappan. Men utställningarna nås 
först när besökaren kliver av spiraltrappan vilket inte ger den 
tänkta sammanhållna upplevelsen. Att den enda hissen är 
svår att nå och ligger inbäddad i utställningen går dessutom 
på tvärs mot konceptet. Avstånden blir med andra ord långa 
och omständliga. 

Rumssambanden är sammansatta och präglas av en ambi-
tiös komplexitet. Ett komplicerat men spännande flöde av 
lådor som stoppas i varandra. Det finns fördelar med att väva 
in lägre kontorsytor som entresolplan i de dubbelhöga utställ-
ningsrummen. Men sammantaget ger greppet här en alltför 
fragmentiserad miljö med mindre generalitet än önskat.  

Rumsdisponeringen upplevs inte heller särskilt naturlig och 
bidrar till intrycket av uppstyckad planlösning där flödena 
inte känns lika självklara som i de övriga förslagen. Det gäller 
särskilt entréplanet som delvis upptas av ett centralt placerat 
större förråd. Att restaurangdelen ligger långt från servicede-
len med godsintag och soprum, är inte optimalt med tanke 
på transporterna genom de publika ytorna. Köksdelen upptar 
värdefull yta i söder ut mot grönområdet. Den hade kunnat 
användas på ett bättre sätt. Kontoren är fördelade på två 
våningsplan, istället för att hållas samman och utan direkt 
kontakt med entréhall eller verksamheten. Förslaget saknar 
garderober och har endast en liten toalettdel på bottenpla-
net. Toaletter finns dock, till skillnad från i andra förslag, på 
alla våningsplan. XS-hallen är tillgängligt placerad och har en 
användbar direkt koppling till restaurangen.

Auditoriet har en anslående placering men saknar potential 
att annonsera verksamheten. Varken det stora fönstret, som 
skulle behöva mörkläggas eller den traditionella utformning-
en svarar mot verksamhetens behov. Dessutom är auditoriet 
svårt att nå med sin trånga ingång. Det kraftfulla exteriöra 
greppet blir därmed en tom gest.

Trots ambitioner om modulärt byggnadssätt gör mängden 
speciallösningar förslaget dyrt. Ett orimligt antal terrasser 
som dessutom är svåra att nå driver upp kostnaden rejält 
utan att tillföra kvaliteter.

Av alla förslag är detta det minst ambitiösa avseende håll-
barhet. Juryn ser ingen koppling mellan förslaget och den 
slarvigt skrivna text som avhandlar dessa aspekter. Tävlings-
bidraget uppfyller inte heller programmets krav på solceller.

ARKITEMA ARCHITECTS
Thomas Birkkjær (arkitekt maa, partner/koncept & projektud-
vikling)
Simon Kjems Møller (arkitekt maa, Associate Partner/koncept 
& projektudvikling)
Andy Minchev (arkitekt maa/koncept & projektudvikling)
Freja Viktoria Kreutzfeldt (arkitekt maa, sagsarkitekt/projek-
tudvikling)
Sofia Magdalena Calles (landskabsarkitekt/projektudvikling)
Anders Ogstrup (arkitekt maa/visualisering)

REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS
Reiulf Ramstad (Sivilarkitekt MNAL, Founding Partner/kon-
cept & projektudvikling)
Kristin Stokke Ramstad (Managing Director, Associate Part-
ner/koncept & projektudvikling) 
Christian Skram Fuglset (Sivilarkitekt MNAL, Associate Part-
ner/koncept & projektudvikling )
Peter Kornmaaler Hansen (Master Arkitektur/projektudvikling)
Liza Marchenko (Stud Arch, Bachelor Arkitektur/projektud-
vikling)
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