Vad händer med
Stadshallen?

Projektprogram och
tävlingsförslag
•

Projektprogram med 67 st
formulerade mål

•

59 olika tävlingsbidrag
utvärderades av jury

•

Whites förslag presenterade
utvecklingsmöjligheter utöver
projektprogrammet

•

Utredning – vad är möjligt?

Utmaningar
•

Estetiska bevarandekrav

•

Byggnaden är mycket komplex
både konstruktivt och installationsmässigt – den är optimalt
nyttjad för dåtidens krav

•

Hitta lösningar som klarar dagens
krav på utrymning och tillgänglighet utan att förvanska

•

Kräver extra noggranna
utredningar

•

Ökad flexibilitet för många olika
aktiviteter inom byggnaderna

Generellt
•

Samtliga installationer byts:
ventilation, värme, kyla, vatten,
avlopp, el. Energibesparingar

•

Utrymningssäkerheten uppgraderas till dagens krav så
byggnaden får användas.
Kräver fler utrymningsvägar,
sprinkling och klassade ytskikt

•

Tillgängligheten förbättras med
nya hissar

Nedre källarplan - 08
•

Teknikutrymmen – utökas för nya
installationer och bättre arbets-miljö

•

Ny sprinkler och kylcentral

•

Parkeringsplatser – 37 st behålls

•

Skyddsrummet - uppdateras

•

Förråd – iordningsställs

•

Vattengenomträngning i betonggolv åtgärdas

•

Uppfräschning av ytskikt

•

Kraftringens transformator –
oförändrad yta

Övre källarplan - 09
•

Teknikutrymmen - utökas för nya
installationer och bättre arbets-miljö

•

Fåtal parkeringsplatser kvar –
beroende av restaurangens lokaler
och teknik. Ny HKP

•

Restaurangens och caféts lokaler
med personalutrymmen

•

Förråd och uppackning för
Stadshallens aktiviteter

•

Miljörum utökas

•

Kraftringens transformator –
oförändrad yta

Entréplan - 10
•

Entréer från Stortorget och
Botulfsplatsen – öppning
passage mellan för genomflöde

•

Café längs Vårfrugatan – se vy

•

Restaurang i fd Turistbyrån

•

Vardagsrumskänslan i de
allmänna utrymmena

•

Nya installationer och ytskikt

•

Bevarande av partier, klinker,
trappor och viss garderob

Foajéplan - 11
•

Planlösning återställs – Viking Eggelings hörna mot Skomakargatan
öppnas upp

•

Ytskikt – parkett och undertak ersätts
med nya liknande

•

De putsade väggarna renoveras och
återställs till ursprungstanken – en
del av gatufasaden

•

Utrymningssäkerheten säkerställs
med dagens krav – fler utrymningsvägar samt sprinkler

•

Back stage med mötes- och
personalytor samt WC/RWC i
servande byggnaden

Sessionssal
•

…”ska göras med flexibel för att,
förutom politiska möten och liknande
aktiviteter, även kunna användas för
olika typer av framträdanden.”

•

”Lös inredning, flexibel stolslösning,
lättflyttad, möjlighet till skrivskiva.”

•

Tävlingsförslagets idé – gradänger
med fast inredning som knyter
samman balkongen med nedre delen.
Detta tillför förråd och WC under
balkong

•

Alternativt ett plant golv med dagens
balkong intakt. Ny flexibel lös
inredning för olika sittningar och
evenemang.

•

Tekniska lösningar för KFs möten och
andra aktiviteter måste ordnas

Konsertsal
•

…”ska vara ett musikrum utrustat
med modern teknik för en mångfald av musikupplevelser och
framträdanden”

•

Ny inredning med flexibelt antal
platser beroende av scenstorlek

•

Akustiska åtgärder – kräver både
fysiska och digitala

•

Nytt golv för installationer

•

Brandskyddsåtgärder på träpaneler i tak och på väggar

•

Bevarande av rumskaraktären

Gångbroarna
•

Knyter samman de två
byggnaderna – Stadshallen och
”servande byggnaden” som har
back stage, mötes- och personalytor samt WC/RWC

•

Viktig funktion som utrymningsväg för foajéplanet

•

Ökar tillgängligheten mellan
byggnaderna med åtkomst till
nytt trapphus och större hiss

•

Inte så lätt att lösa rent
konstruktivt

Attikaplan - 12
•

Balkonger till konsertsal och
sessionssal ligger några trappsteg
ned

•

Passage till konsertsalens
teknikbalkong

•

Utrymningsvägar från balkonger

•

Teknikutrymmen

•

Förra dansstudion och logerna
med WC iordningsställs

•

Uthyrningsbar lokalyta i kontorsbyggnaden, motsvarande plan 11

Våningsplan - 13
•

Uthyrningsbar lokal i den
servande byggnaden med utsikt
mot Botulfsplatsen

•

Tekniska installationer på taket
byts och ersätts med mer
energieffektiva och tystgående
samt för bättre arbetsmiljö

•

Taksäkerhet anordnas

”Servande byggnaden”
•

Butiker kvar i gatuplan

•

Nytt trapphus i mitten för
utrymning samt med större
tillgänglighetsanpassad hiss

•

Plan 11 ”backstage”, möteslokaler, WC, personal

•

Plan 12 uthyrningsbar yta –
kontor eller annan verksamhet

•

Plan 13 uthyrningsbar yta –
begränsad tillgänglighet

•

Teknik på yttertak och plan 14

Exteriören
•

Återställning av skärmtaket vid
huvudentré mot Stortorget till
ursprunglig utformning.

•

Inte någon scen på entrétaket.

•

Ny entré från Botulfsplatsen –
Lindris nuvarande

•

Gångbroarna över Vårfrugatan

•

Installationsschakt vid trapphus
mot Rådhuset

Ekonomi – installationer och brand
•

•

•

•

•

Kraven på utrymningssäkerhet har ökat betydligt
sen byggnaden uppfördes

•

Kalkyl gjord i tidigt skede utan komplett kännedom
om byggnadens komplexitet, som nu har utretts
noga i samband med projektering av programhandlingar. Merkostnader 18 Mnkr för bland annat
utökat antal fläktaggregat, styrning samt energi.

Utredningar om placering av kompletterande
utrymningsvägar, som är konstruktivt och estetiskt
möjliga, har gjorts med avancerade beräkningar.
Gångbroarna samt det nya trapphuset i den
servande byggnaden är en del av denna strategi.

•

Installationskostnaderna svarar för cirka 50 % av
totala entreprenadkostnaden och är en betydande
del av helheten samt avgörande för att byggnaderna
ska kunna användas.

Sprinkler och utökad brandgasevakuering på grund
av byggnadens utformning samt förväntade
användning är ett krav. Sprinkleranläggningen
utformas i samråd med byggnadsantikvarie.

•

Ytskiktsklassning på befintliga paneler som skulle
bevaras måste kompletteras enligt krav från
räddningstjänst.

•

Komplettering av brandcellsindelningar

Byggnaden är komplex både konstruktivt och
installationsmässigt. Kräver installationslösningar
som inte riskerar byggnaden, men samtidigt ger en
mer energieffektiv byggnad.

Val av installationer beräknas kunna göra en
energieffektivisering om cirka 1 Mnkr per år

Ekonomi – inventarier och sessionssal
•

Inredning i form av möbler,
inventarier samt AV-utrustning är något som vanligtvis
åligger hyresgästen och är inte
med i investeringskalkylen.
För att byggnaden ska vara
inflyttningsklar utan risk för
åverkan vid installation av AV
mm, bör detta beaktas och
utföras inom entreprenaden.

•

Förslag om gradänger i
sessions-salen framkom i
samband med arkitekttävlingen som en tolkning av
flexibel användning. Det innebär en merkostnad om cirka
5 Mnkr.

•

Fördelen med förslaget är att
man kan tillskapa nya WC/
RWC på våningsplanet.

Ekonomi - parkering
•

Stadshallen byggdes i en tid då bilen var på
frammarsch och i fokus. 77 st parkeringsplatser
i centrala Lund – öppna för alla.

•

Utvecklingen av Stadshallen innebär att ytor på
garageplanen behövs för installationer,
restaurangverksamheten samt förråd till andra
verksamheter.

•

Under senare tid har garaget varit slutet och
LKP har skött uthyrningen till enskilda
personer/företag.

•

•

Parkeringsplatserna är trånga och svåråtkomliga
samt inte enkelt tillgängliga för rörelsehindrade.

En del av parkeringsplatserna bedöms inte
behöva ersättas – cirka 10 st enligt Stadsbyggnadskontoret – men behoven inom
Stadshallen kräver att fler nyttjas till andra
ändamål.

•

Parkeringsfriköp för färre antal parkeringsplatser än ovanstående bedöms till 5 Mnkr.

•

LKP är fortsatt intresserade av att hyra garageplatserna, även om det blir färre och de är
medvetna om statusen

•

Utvecklingen av parkeringsbehovet i centrala
Lund har ändrats sen 1960-talet och inte minst
med tanke på närheten till kollektivtrafiken vid
Botulfsplatsen

