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EN LÄNK MELLAN UNIVERSITET OCH ARBETSLIV
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VISION

VYER OCH SKITLINJER

En knutpunkt för små företag,
studenter och lundabor. En
dynamisk och social miljö skapas
genom en mix av arbetsplatser för
små företag och studenter.
Dungen är ett tillskott i kvarteret
Paradis som bryter monokulturen
genom integration av idag
segregerade verksamheter och
sociala grupper.

A

Offentliga verksamheter i
bottenplan lockar grupper som
inte rör sig i kvarteret idag,
samtidigt som de bidrar till att de
som rör sig i området idag stannar
längre.
I entréplanet finns en stor
restaurang och matsal, med
uppvärmningsmöjligheter för
matlåda och ett tidskriftbibliotek
med lånedatorer.
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B

Plan två och tre är mer eller
mindre privata med en blandning
av studieplatser, mötesrum,
workshoprum och arbetsplatser
för små företag.

FLEXIBILITET

B
18

A
Icke bärande innervaggar och vikvägger gör det möjligt att anpassa byggnaden efter den funktion
som krävs.

SOCIAL & KULTURELL HÅLLBARHET
Byggnaden huserar en rad funktioner som integreras
med varandra för att stärka den sociala hållbarheten och
mångfalden i området. Entréplanet är öppet för allmännheten
med matservering och uppvärmningsmöjligheter för medhavd
matlåda, samt ett tidskriftsbibliotek. De övriga planen är
mer eller mindre privata och huserar en blandning av
bokningsbara studieplatser, mötesrum, workshoprum och
arbetsplatser för mindre företag.
Att fysiskt integrera arbetsplatser för små företag och
studenter är en strategi för att minska både det fysiska och
mentala avståndet mellan universitet och arbetsliv. Genom
att skapa kontakter mellan studenter och arbetsgivare kan
man skapa situationer där alla parter kan få ett positivt

Sektion AA 1:200

OSKAR WALLIN OCH KLARA BENGTSSON

EKONOMISK HÅLLBARHET
utbyte i form av inspiration, kunskapsutbyte eller t.ex. en
praktikanställning ett antal timmar i veckan. För att det här
upplägget ska fungera i praktiken krävs att det finns utrymme
för ett substantiellt antal företag som är intresserrade av
denna modell. I byggnaden finns det plats för upp till 30
företag i olika storlek.
Byggnaden kopplas ihop fysiskt med Sociologen och
följer därmed det system av broar som finns mellan flera
byggnader i området. Detta grepp stärker integrationen
mellan universitetet och de nya verksamheterna, samtidigt
som det ökar flexibiliteten för de olika verksmaheterna att
växa eller krympa i ett långsiktigt perspektiv.

Uthyrningen av arbetsplatserna i byggnaden ger en inkomst som helt eller delvis finansierar
studieplatserna. Eftersom det även finns service för Lunds övriga invånare kan man tänka
sig att Lunds Kommun kan stå för en del av finansieringen. De som väljer att bara hyra en
arbetsplats över dagen får acess till kontorens servicerum.
Byggnadens rum är flexibla, vilket gör det lätt att byta användningsområde. På kort sikt är
det enkelt att göra om kontor till studieplatser och tvärtom, beroende på efterfrågan och
ekonomi.
Motivationen för Lunds kommun att vara en del av projektet är nya arbetstillfällen, nya
kreativa företag och en mer integrerad och levande stadskärna. Byggnaden kommer dock
bära sig själv ekonomiskt när verksamheten har etablerat sig.
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UTESERVERING

EKOLOGISK HÅLLBARHET
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HISS

TAKE AWAY
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KÖK

Byggnadens form anpassas efter klimattekniska förhållanden för att optimera
energieffektivitet, dagsljusintag och samtidigt minimera solvärmelaster under
sommartid.
Byggnaden förses med solpaneler på takets kupor som har en 45 gradig
lutning för maximal effekt. En tjock fasad med djupt placerade fönster minimerar
solvärmelasterna samtidigt som de släpper in dagsljus. Fasaden mot söder är
dessutom vinklad för att minimera solvärmelasterna.

A

Byggnadens funktioner placeras med tanke på väderstreck och
värmealstringsförmåga. Exempelvis ligger restaurangens kök och andra utrymmen
som genererar värme i den norra eller östra delen av byggnaden. Serveringsdelen
placeras i bottenplan i sydvästligt läge med uteservering.
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VOLYMER
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Restaurang, tidskriftsbibliotek, kommersiella lokaler
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FASAD ÖSTER 1:800
Byggnadens form baseras pa en enkel volym som delas i tre delar och på så sätt bildar en spricka som bryter ner skalan samtidigt som
den skapar ett stråk genom byggnadskroppen.
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WHITE SPACE
entréplan

KONTOR / STUDIEPLATSER

Våningsplanens utformning och placering skapar mellanrum som i sin tur skapar olika
situationer, siktlinjer och möten mellan de olika delarna av byggnaden.
BRO

RÖRELSER

TEKNIKRUM

källarplan

Den nya rörelsen leds med ett stråk genom byggnaden.

