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KLASSIC

ARKITEKTONISKT HUVUDGREPP

Det är fullt möjligt att modernisera Stadshallen och inrymma det 

nya programmet inom ramen för den ursprungliga arkitekturens 

idéer. De sorter, gester och den koreografi som Anshelm en gång 

valde, är fortfarande väl utvecklingsbara. Det är förslagets Klassic’s 

utgångspunkt.

Stadshallens outnyttjade potential frigörs genom att källarvåningen 

konverteras till ett utställnings- och mötescenter. Byggnadens  

aktiva yta ökar med över elva hundra kvadratmeter, en kritisk  

massa, som bidrar till att förnya Stadshallen som destination.  

Med den tillkommande ytan är det möjligt att möta tävlingspro-

grammet i sin helhet, med pop up scener, bar, restaurang, café, 

loger, mötesrum, utställning, teknik med mera. Tillsammans med 

det övriga huset blir Stadshallen som helhet till en ny social motor  

i centrala Lund. 

Tekniskt ryms förslaget inom byggnadens befintliga konstruktion, 

vilket bevarar den ursprungliga arkitekturens ryggrad, säkerställer 

genomförbarhet och borgar för en förutsägbar projektekonomi. 

Kraven för modern brandsäkerhet och tillgänglighet uppnås.

UTSTÄLLNINGSPLAN OCH MEZZANIN  1:400

1. Utställningsrum  2. Galleri  

3. Utställning och mötesrum  

4. Kök.  5. Hiss / Trapphus  6. Förråd

7. Teknik  8. Garderob och toalett

ENTRÉPLAN  1:400

1. Huvudentré  2. Entré  3. Reception   4. Café och Restaurang  

5. Uteservering  6. Bar  7. Turistföreningen  8. Butik  

9. Hiss / trapphus  10. Artistentré / hiss / trapphus  11. Inlast.  

12. OB  13. HKP  14. Ny brandtrappa 15. WC

1

2

2

3

4 4

5

5 9

9

5

5 5

6

6

1

2

14

13

2

2

3

4

5

6

7

8

8

10

11

11

12

13

13

8

8

7

7

7 7



KLASSIC

LOFT  1:400

1. Ny foajé.  2. Ny bar.  3. Hiss / trapphus  

4. Ny läktare  5. Sluss  6. Teknikrum   

7. Övningsrum  8. WC.  

9. Teknik  10. Kontor

ANALYS  NULÄGE

Stadshallen består huvudsakligen av tre kompositoriska element; 

Fasaden, salarnas linsformade volymer och pelarsystemet. Fasader 

och pelare är organiserade efter tre modulsystem, vinkelräta mot 

byggnadens sidor. Salarnas volymer är väl synliga, inne i byggna-

den och från den omgivande staden. Byggnadens komposition har 

på det viset en tydlig referens i Asplunds Stadsbibliotek. 

Stadshallens våningar utgörs av entréplanet, foajéplanet,  

atticavåningen samt övre och undre källarplan. En spiralformad 

rörelse leder besökare genom byggnaden. Byggnadens  

koreografi gör den enkelt överblickbar och ger goda möjligheter  

att dela av den, våning för våning.

Entréplanet är tudelat, med handel mot Vårfrugatan och Botulfsga-

tan och kultur mot Stortorget. Delningen hindrar i litet i onödan ett 

intressant möte. Från entréplanet leder trappor upp till foajéplanet.  

Där erbjuder den glasade fasaden vyer mot innerstadens omgivan-

de platser och byggnader, mot dessa tecknas salarnas cirkelbågar, 

accentuerade av rader med nakna glödlampor. Foajévåningen 

presenterar Lund genom en fin exposé över den centrala staden, 

parat med de kulturella begivenheterna i volymerna. Den utgör i sig 

en pärla i svensk modernistisk arkitektur. På atticavåningen finns 

teknik, faciliteter för artister samt entré till läktarna. Våningen har en 

sluten fasad, endast öppnad i ett fönsterband längs takfoten. Där 

leds blickarna mot stadens taklandskap och mötet med himlen. En 

radikal och effektfull förändring av utblickarna jämfört med övriga 

plan.

BESKRIVNING  KLASSIC

Huvudentrén mot Stortorget kompletteras genom att sidoentréer 

från Vårfrugatan, Botulfsgatan och Skomakaregatan. Även från 

dessa nås entrérummet. Garageentrén tas bort och fasaden 

öppnas upp mot den lilla platsen vid Skomakaregatan. Resultatet 

är en öppen och välkomnande Stadshall, där varje fasad blir en 

framsida. Entréplanets toalettrum och garderob konverteras till re-

ception. Beläget under konsertsalens volym, väl synlig i hela Lund 

centrum blir receptionen en naturlig mötesplats, dessutom med 

läge mitt i byggnadens huvudflöde. Från receptionen är byggnaden 

enkelt överblickbar. Det går bra att dela av byggnaden i flera delar, 

till exempel om entré och källarplan ska användas medan övriga 

byggnaden är stängd. 

Längs Vårfrugatan konverteras butikslokalerna till restaurang, bar 

och café. Området vid Saluhallen kopplas samman med Skomaka-

regatans café- och restaurangliv. Vid Skomakargatan får Stadshal-

len en ny uteservering. Så blir kokkonsten en del av Stadshallens 

kulturutbud, som både kan serva den omgivande staden, så väl 

som besökarna i Stadshallens.

En stor outnyttjad potential frigörs genom att Stadshallen källarvå-

ningar konverteras till ett utställnings- och mötescenter. Det övre 

källarplanet rivs, för att skapa ett stort öppet utställningsplan. Planet 

flätas samman med Stadshallens spiralformade flöde genom att 

garagerampen omvandlas till en åsnetrappa. Verksamheten blir en 

ny nod i Lunds kultur- och mötesvärld. Förutom Utställnings- och 

mötesrum placeras även garderob, toaletter, kök, ventilation, förråd 

och personalutrymmen här. 

Parkeringsmöjligheter finns på gångavstånd från Stadshallen, både 

utomhus och i parkeringshus. Efter klockan tre finns över hundra 

gratis parkeringsplatser på Mårtenstorget. Söder om Stadshallen 

finns en knutpunkt i kollektivtrafiken, norr om finns gågatan Skoma-

karegatan. Handikapparkering och cykelparkering anordnas i direkt 

anslutning till Stadshallen.

Artistentré, loger, logistik och administration förläggs till kon-

torsbyggnaden. Logistikflödet kompletteras av en ny transporthiss 

och gångbro över Vårfrugatan.

Stadshallens karaktäristiska foajéplan lämnas i stort sett orört. Ses-

sions- och konsertsalen renoveras för att rymma modern akustik, 

teknik och fler åskådare. Sessionssalen amfiteater får en brantare 

läktare som når båda planen, så det vertikala rummet ger en mer 

harmonisk upplevelse och blir möjliga att inta. Under den nya läk-

taren kan foajéplanet kompletteras med nya toaletter på ett diskret 

sätt. Den ursprungliga baren ersätts av en ny. Det primära flödet 

kompletteras av dörrar och passager som tillsammans med sprink-

ler ger fullgod brandutrymning. 

Atticavåningen kopplas till flödet med en ny trappa från foajéplanet. 

Planet rensas från den labyrintiska inredningen och öppnas upp 

för att användas tillsammans med övriga programmet. Här finns 

entréer till konsertsalens balkong och Sessionssalens övre del. På 

våningen finns även övningsrum och toaletter. Våningen får en intim 

bar, där stadens invigda får ett eget häng, tillsammans med artister 

och kreatörer.

GENOMFÖRANDE

Huset får två nya fläktrum placerade i varsin ände av byggnaden. 

Uteluft/avluft sker via schakt i kontorshuset. Distribution sker via un-

dertak respektive installationsgolv. Undercentral liksom utrymmen 

för El/Tele/Sprinkler blir nya. De strukturella greppen begränsas till 

håltagning för hissar och trappor, samt rivning av ett garageplan.

Utöver de tekniska krav som ställs på en byggnad idag, har vi med 

budgeten i åtanke, begränsat oss till byggåtgärderna enligt ovan.

ETAPPINDELNING 

1. Rivning, tekniska system, entréplan 

    och tillkommande lokaler under jord.

2. Konsertsal och sessionssal, med intilliggande ytor.

3. Inlastning, butiksombyggnad, loger och kontor.

En etappindelning skulle bli väldigt framtung i sin investering. Den 

totala kostnaden skulle bli högre och störningarna större. Vår re-

kommendation är en väl sammanhållen etapp.

FOAJÉPLAN  1:400

1. Foajé  2. Ny Bar.  3. Utescen och brandtrappa

4. Backstage / Popup / utställning

5. Ny WC  6. Sluss.  7. Hiss / trapphus  

8. Loger  9. Ny brandtrappa  10. Övning / Uppspelning

SEKTION SESSIONSALEN  

1:400

SEKTION KONSERTSALEN  

1:400
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