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Ekbacken, Näranshult 1312
343 90 ÄLMHULT 
e-mail: pix@pbbon.se  
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Design och idé 
Per Nihl
Condesign Infocom AB
e-mail: per.nihl@condesign.se

Tryck
Davidsons Tryckeri AB
Box 219
351 05 Växjö
www.davidsonstryckeri.se
Fo rum är tryckt på Tom&Otto silk 130 gr

Arboga: Preconal Arboga, 0589-150 30.  
Bor länge: Dala Metallpartier AB, 0243-21 31 70. 
Borås: Edman & Birch Aluminium AB, 033-28 06 10.  
Eskilstuna: Aludoor i Eskilstuna AB, 016-51 17 18.  
Fal ken berg: Preconal Falkenberg, 0346-554 50.  
Frö vi: RockPart AB, 0581-62 68 60.  
Gö te borg: Göteborgs Glasmästeri AB, 031-64 02 90.  
Gö te borg: Göteborgs Metallpartier AB, 031-776 67 77.  
Gö te borg: Tollor AB, 031-55 15 50.  
Habo: Skalab Skaraborg AB, 036-410 85.  
Hults fred: Flex Fasadia AB, 0495-24 96 50.  
Kalmar: Ostkustens Glas & Montage AB, 0480-210 20. 
Karlstad: Karlstad Byggaluminium & Montage 054-15 90 81. 
Karlstad: Preconal Karlstad 054-85 10 80. 
Lysekil: JOHAB, 0523-166 65 
Mal mö: Flex Fasadia AB, 072-7362828.  
Mal mö: GlasLindberg Fasad AB, 040-680 64 40.  
Mal mö: NIBA Syd AB, 040-602 20 15.  
 

Mal mö: Preconal Malmö, 040-12 04 22.  
Nos se bro: Almeken AB, 0514-220 43. 
Nättraby: Ostkustens Glas & Montage AB, 0733- 647737.   
Ska ra: Aluminium Land AB, 0511-200 60.  
Stock holm: Abax Dörrsystem AB, 08-746 06 50.  
Stock holm: Flex Fasadia AB, 08-23 60 10. 
Stock holm: GlasLindberg Fasad AB, 08-556 119 60.  
Stock holm: Preconal Stockholm, 08-777 93 20.  
Stock holm: Sthlms Aluminium & Glas AB, 08-777 93 20.  
Stock holm: Väsby Metallprodukt AB, 08-590 710 05.  
Ströms näs bruk: Flex Fasadia AB, 070-3581170.  
Ströms näs bruk: GlasLindberg Fasad AB, 0433-794 00.  
Tranemo: Borås/Tranemo Glas & Aluminium AB, 0325-763 40.  
Tre hör nings jö: Alab Aluminiumsystem AB, 0662-51 21 00.  
Töcksfors: Nordmarkens Fasader AB, 0573-218 30. 
Vet lan da: Alpro Aluminiumfasader AB, 0383-186 70.  
Ängelholm: Scandifasad, 0431-222 90.  
Öre bro: GlasLindberg Fasad AB, 019-26 12 50.

Sapa Byggsystems auktoriserade tillverkare

Bornholm: Bornholms Aluminium ApS, 56 96 30 28.  
Brøndby: F. Weien Svendsen A/S, 43 96 11 11.  
Brønderslev: AP Facader A/S, 98 82 07 44.  
Glesborg: Solatek A/S, 86 99 88 28 
Haderslev: Haderslev Glas og Aluminium ApS, 74 52 02 06. 
Hørning: KBL Metalbyg ApS, 70 26 23 53. 

Kolding: Jørgen Falk-Petersen A/S, 75 57 47 77.  
Køge: Køge Tømrerfirma A/S, 56 63 17 90. 
Malling: Alu Gruppen, 87 81 77 11 
Skjern: N.J. Olesen Skjern, 97 35 23 10.  
Slagelse: BL Glas & Alufacader A/S, 58 50 07 28.  
Tønder: Ejnar Christiansen Sølsted A/S, 74 71 13 90. 

Alavus: Alavus Alufront Oy, 06-512 0900 
Haukipudas: Aluteräs Oy, 08-564 6400 
Isokyrö: Normek Oy, 020-756 2320 
Joensuu: Rösch Oy, 010-4233 960 
Karkkila: AL-Tuote Oy, 09-223 3013 
Kokkola: Oy Metallilasi Lindqvist Ab, 06-822 1652 
Mariehamn: Holmbergs Ab, 018-23 555 

Naantali: Kaune Oy, 02-239 5300 
Nummela: Imera Oy, 09-222 5752 
Oulu: Sah-Ko Oumet Oy, 08-375 626 
Raisio: Turun Pelti ja Eristys Oy, 02-433 9888 
Salo: Tarvasjoen Teräsovi Oy, 02-484 8131 
Turku: Konepaja Raimecon Oy, 02-439 9522 
Ylivieska: Alutec Oy, 08-410 5500

Sven ska pro du cen ter 

Dan ska pro du cen ter  

Alta: Thermoglass AS, 78 44 36 80.  
Ber gen: Bue Aluminium AS, 55 94 91 00.  
Bodø: Bodø Glass & Ramme AS, 75 50 09 50.  
Fred rik stad: Saint-Gobain Bøckmann AS, 48 11 88 00.  
Haugesund: Kraft Glass & Aluminium AS, 52 71 76 01.  
Kleppe: Pentagon AS, 51 42 11 30.  
Mjøn da len: FasadeConsult Aluminium AS, 32 27 02 00.  
Oslo: Saint-Gobain Bøckmann AS, 48 08 19 65.  
 

Sand ef ord: Umbra Produkter AS, 33 46 23 70.  
Sandnes: Time Aluminium AS, 51 97 38 80.  
Skien: Glassmester Thoresen AS, 35 50 93 00 
Sørumsand: Noractor AS, 63 86 85 20. 
Trondheim: Ratdal AS, 73 19 80 80.  
Töcksfors: Nordmarkens Fasader AB, 0046 573 21830.  
Val de røya: Valumin AS, 70 18 97 70.  
Skodje: H-Produkter AS, 70 21 74 00.

Nor ska pro du cen ter  

Fin ska pro du cen ter

Isländsk pro du cen t
Reykjavik: Gluggasmidjan, 01-577 5050.

Omslag: Domkyrkoforum
Fotograf: Åke E:son Lindman  
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I mars 2012 samlades stora delar av byggbranschen på Nordbygg, som 
den här gången gick under temat ”Hållbart byggande i världsklass”. Cirka 
900 utställare från drygt 30 länder tog emot närmare 57.000 intresserade 
 besökare på Stockholmsmässan i Älvsjö. 

I vår monter var det full aktivitet under mässdagarna när ett stort antal 
besökare ville se och veta mer om produkter och nyheter från Sapa Building 
System. Bland våra nyheter kunde man bekanta sig med energismarta pro-
dukter som stämmer väl in på framtidens krav och förväntningar. Möjlig-
heter att skapa upplevelser med ny design diskuterades flitigt när våra 
 gäster upptäckte fenomenet Sapa Fusion.

Det samlade intrycket från de intensiva dagarna på Nordbygg är att detta 
är ett tillfälle som värdesätts i mycket hög grad av både tillverkare,  byggare 
och förvaltare med intresse för möjligheterna att skapa bostäder och 
offentliga byggnader för vårt framtida, uthålliga samhälle. 

Fler bilder från Nordbygg hittar du på vår sapabuilingsystem.se 
Klicka på Nyheter och sedan på Nordbygg 2012.

Nya produkter i fokus på Nordbygg 

Den experimentella pulverlacken Sapa Fusion var en av de nyheter vi presen-
terade på Nordbygg. Produkten är en kameleontfärg med hög pigment- 
kvalitet som skiftar kulör beroende på betraktningsvinkel, avstånd och ljus-
styrka. Effekten är märkbar på de lackerade aluminiumprofiler som byter färg 
från grön till mörklila beroende på hur de betraktas. Upplevelsen för tankarna 
till skimret från en såpbubbla eller ett snäckskal.  
Läs mer på sapabuildingsystem.se

nyheter  

SAPA FUSION  en skimrande färgupplevelse
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Energihushållning

Med Sapa projektlösningar anpassar  
vi systemen till varierande krav.

Sapa Fasad 4150 SX med Sapa Solskydd 4550 och fyllning med vakupanel fick 
demonstrera hur en av våra energieffektiva lösningar är uppbyggd. Här lacke-
rad i Sapa Fusion, ytbehandlingen som skiftar kulör beroende på ljusets fall.

På vårt ”svävande podie” visades bland annat exempel på projektlösningar 
för att optimera energieffektiviteten med Fönster 1074 SX, Fasad 4150 SSG, 
Fasad 4150 SX anpassade för olika 3-glas. .
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Nya skjutdörrar 
väckte stort  
intresse.

Tre typer av skjutdörrar i vår monter på Nordbygg: 
Artline, vår mest exklusiva skjutdörr. 
2115, en lättare skjutdörr för uterummet. 
2160, kombinerar styrka, design och energiprestanda.

Mässan innebar Sverigepremiär för Sapa Skjutdörr Artline. Med elegant 
och minimalistisk design är denna skjutdörr utformad för optimala 
 glas ytor och öppenhet i arkitekturen. Tröskeln är nedsänkt i golvet och 
karmen inbyggd i intilliggande väggar, vilket ger ett ramfritt intryck. 

En annan nyhet för året är Sapa Skjutdörr 2115. Den lämpar sig för  uterum 
där kraven inte är lika höga som på partier i yttervägg. Skjut dörren är upp-
byggd av isolerade aluminiumprofiler och dörrbladen löper tyst med rost-
fria hjul på rostfri räls.

Lyftskjutdörr 2160, som introducerades år 2010, är uppbyggd av iso lerade 
aluminiumprofiler med karmdjup 160 mm och dörrbladsdjup 70 mm. 
 Lyftskjutdörren har lift-slide-beslag som underlättar hanteringen. 

Artline 2160

2115
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Sapa Fasad 4150 EF SX Elementfasad möjliggör snabbt och rationellt 
montage utan byggnadsställningar. Systemet består av extraisole-
rade aluminiumprofiler med bredden 70 mm vid elementskarv och 
50 mm vid spröjsar.

Ett urval av Sapa Dörrar fanns med i vår monter på mässan. Entrélösningen visar 
integrerat passersystem i Sapa 2050 E-karm, Sapa 2060 med skottskydd, Sapa 
2074 med inbrottsskydd och Sapa 2074 med brandskydd. Av bilden framgår Sapa-
kulörens färgskiftningar tydligt, från slagdörrarnas karm till skjutdörren till höger.

4150 EF SX

Sapa Dörrar

Energieffektivitet
genomsyrade  
montern

Elementfasaden i SX-utförande innebär ytterligare 
förbättringar när det gäller isoleringsegenskaper. 
Flera dörrar med starka funktioner väckte uppmärk-
samhet på mässan. E-karmen för integrerad  
elektronik visades i 2050-utförande, nytt för i år.
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Sapa Solar BIPV är vårt system för att tillvarata solenergin. Systemet är 
uppbyggt med solceller som ingår i en 2- eller 3-glas, här i genomsiktlig 
 isolerruta i Fasad 4150 SX. Här visas monokristallina solceller i semitrans-
parent utförande, 70 st celler med celldimension 125 x 125, celldistans 10 mm.  
Nominell effekt per glasruta: 140 Wp.

Det fanns gott om plats, både för trivsamt mingel och initierade diskus-
sioner i vår monter under mässdagarna.

Mingel kring NRGY Sapa Solar BIPV

Sapa Projektlösningar visades på vårt svävande podie:

Fönster 1074 SX anpassad för 3-glas upp till 66 mm glastjocklek. 
Fasad 4150 SSG, Structural System Glazing, för 3-glas isolerruta.  
Parallellfönster 4074 för Fasad 4150 SSG. 
Fasadsystem 4150 SX med lösningar för tunga glas upp till 500 kg.
Kontakta gärna vår Arkitektsupport för att få hjälp och diskutera  
projektlösningar.

Sapa Projektlösningar
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Dalénum på gamla AGA verken

Nytt möter gammalt 
Arkitektens beskrivning 

AGA verkstäderna i Dalénumområdet är vackert belägna vid södra stran-
den på Lidingö utanför Stockholm. Området är uppkallat efter uppfinnar-
geniet Gustav Dalén.

Verkstadsblocken uppfördes ursprungligen på 1910-talet enligt ameri-
kansk rationalistiskt fabriksbyggande i tegel med bärande pelarstommar, 
upp till 4 m i takhöjd, stora öppna rum, stora fönsterytor och platta tak.
Här tillverkades bl a den gasdrivna AGA-fyren.

Under årens lopp byggdes de friliggande byggnadsvolymerna ihop. Under 
tidigt 1980-tal förändrades byggnaden rejält. Lokalernas användningsom-
råde ändrades från industri till kontor. Fasaderna fick fönsterband med 
plåtklädda bröstningar. Invändigt byggdes cellkontor med låga innertaks-
höjder. 

2008 fick Nyréns arkitektkontor uppdraget att rita ombyggnaden med JM 
som beställare. En kort projekterings- och byggtid följde, och sommaren 
2009 flyttade AGA koncernen in i sitt 8000 kvm stora nya huvudkontor. 

Ett oerhört spännande projekt, den ursprungliga flexibla byggnadsstruk-
turen gjorde det möjligt att återta förlorade kvaliteter som större rums-
volymer och fönsterpartier. Sentida försämrande tillägg avlägsnades.

Ursprungskaraktären återskapades genom att byggnaden gjordes stom-
rena så att endast den bärande pelarstrukturen, tegelfasaderna, befint-
liga trapphus och vissa hisschakt blev kvar. Fönsterband och plåtfyllningar 
revs, fönstren öppnades upp till ursprunglig storlek och ersattes med nya 
fönsterpartier av metall med industrikaraktär. 

För att förbättra logistiken och möjliggöra för ev. framtida mindre förhyr-
ningar byggdes ett nytt glasat atrium med trappa och hissar på gården 
mellan de båda lamellerna. En ny central huvudentré tillkom mot norr. 

En självklar utgångspunkt för gestaltningen har varit att tillvarata och 
utveckla byggnadens kulturhistoriska grundkvalitet. Industrikaraktären 
har tydligt genomsyrat projektet genom god arkitektur men också ”rå” 
känsla i materialen. Principen har varit att tillkommande nya material skall 
vara allmängiltiga och möjliga att tillgå under lång tid. Det har också varit 
viktigt att moderna tillägg utformas arkitektoniskt självständigt, så att 
spännande möten mellan gammalt och nytt skapas.

Katarina Marteleur, Nyréns arkitektkontor

Objekt: Dalénum 
Ort: Lidingö, Stockholm 
Byggår: 2008 
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor 
Producent: Preconal Fasad AB 
Dörr: Sapa 2050 E 30, Sapa 2074 
Fasader: Sapa 4150 SSG,  
fasadfönster 4074  
Tak: Sapa 5050   
Ytbehandling: Naturanodiserat,  
dörr RAL7045 och RAL3009

Foto hela projektet: Sapa Building System



Fotograf hela projektet: Antti Luutonen

Objekt: Port Tower 
Ort: Karleby (på finska Kokkola) 
Byggår: 2011 
Arkitekt: Arkkitehtitoimisto Antti Luutonen Oy   
Producent Fasader: Alutec Oy, Ylivieska,  
Producent Dörrar: Oy Metallilasi Lindqvist Ab 
Fasader: Sapa 4150, 68666 ny 160 mm och  
Sapa 5050 SG, 68286 och 68415 nya 160 mm 
Dörrar: Sapa 2074 
Ytbehandling: RAL 9002
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Kontorsbyggnad, Finland

Port Tower

Kokkolan Teollisuuskylä Oy wanted a landmark and gate building for their 
large-scale industrial and port area in Kokkola in Western Finland.

The architectural concept/shape consists of a horizontal section contain-
ing the service facilities and convertible offices, and a nine-story high 
tower whose upper floors contain conference and training facilities and 
the Visitor Centre.

The basic idea of the architecture is to emphasize the dynamics between 
the horizontal and vertical components in the facade and the interior.  
The clear shape of the building and the cut-outs that obscure the scale of 
the facades underline the landmark status of this relatively small building.

Because the climate conditions near the large-scale industrial area and 
seafront are demanding, and the fact that the nearby Boliden zinc plant 
participated in the project, pre-patinated titanium zinc was selected as 
facade material.

We wanted to create the impression that the window strips are continu-
ous surfaces, so we used Sapa System Glasing “Optima” minimal glass 
holders (only 32 mm wide). 

Deep frame sections in the external walls reach from the outer to the 
inner wall surface. The basic architectural theme is repeated in the exte-
rior doors, where the standard profiles are coated with thick,  vertical 
aluminium plates. The white colour of the exterior doors and canopies 
lighten the antique-dark facade.

Port Tower is built according to the rational concept characteristic of 
industrial buildings, and its distinctive overall style is emphasized by 
 architectural design.

Antti Luutonen, architect, SAFA

Sapa 5050 SG System Glazing,  
with Optima glass holder
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Resultatet av vindusutskiftingen må anses som vellykket, da det knapt er mulig å se at vinduene er fornyet samtidig som byggherren har fått en betydelig forbedret fasade. 
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Arkitektens beskrivning

Bygningen står på Byantikvarens gule liste. Det betyr at det er strenge føringer 
for hva man får godkjent av endringer. Byantikvaren forlangte at de nye pro-
filene skulle se nøyaktig like ut som de gamle med hensyn til farge, material-
kvaliteter og form. De eksisterende profilene hadde fått en karakteristisk 
patina, som man ønsket at de nye vinduene også skulle ha. I tillegg skulle ikke 
de nye profilene fremstå som kraftigere enn de gamle.

Fasadene er preget av lyse betongelementer og aluminiumsvinduer fra slutten 
av 60-tallet. Bygningen er en karakteristisk representant for denne tiden med 
sine to krumme fasader. Betongelementene er satt sammen slik at de danner 
et variert spill av dimensjoner. Aluminiumsvinduene er trukket godt tilbake. 
Da vinduene besto av karmer, rammer i tillegg til spesielt utformede foringer, 
så ble det valgt å beholde de karakteristiske aluminiumsforingene. Resultatet 
av vindusutskiftingen må anses som vellykket, da det knapt er mulig å se at 
vinduene er fornyet samtidig som byggherren har fått en betydelig forbedret 
fasade. 

Per Axel Løken, Siv. Ark. MNAL, ARCASA arkitekter AS

Objekt: Haakon VIIs gate 10 
Ort: Oslo 
Byggår: 2010-2011 
Arkitekt: ARCASA Arkitekter AS 
Producent: Saint-Gobain BØckmann AS 
Fönster: Sapa 1074 SX 
Fasader: Sapa 4150   
Glas: SKN 154 3-glas isolerruta 
Ytbehandling: HX 10, borstad utvändigt

Renovering av kontorbygg, Norge

Haakon VIIs gate 10
100

52 5 43

74

100

52543

Profilsnitt Sapa Fönster 1074 SX



Kontorshus som har arkitektonisk attityd och dessutom 
med råge överträffar både Boverkets energikrav och 
kraven för Green Building.

Byggnaden belönades med Malmö stads stadsbyggnads-
pris, miljöutmärkelsen Årets Gröna Lans 2011.

14 Forum Sapa Byggsystem 1-2012
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Klimatsmart kontor, Malmö

Kontorshuset
Jungmannen

Arkitektens beskrivning

Fastigheten Jungmannen är ett av landets mest klimatsmarta kontorshus 
och ett prima exempel på hur arkitektur och teknik samspelar för optimal 
hållbarhet.

– Detta visar att vass arkitektur och högklassig kontorsmiljö inte står i 
motsats till energisnålt byggande, konstaterar Alexandra Hagen, kontors-
chef på White i Malmö.

Stadsdelen Västra hamnen i Malmö utmärks av nyskapande arkitektur, 
starkt miljöengagemang och vass design. Här gör Midroc Property Deve-
lopment avtryck med ett kontorshus som har arkitektonisk attityd och 
dessutom med råge överträffar både Boverkets energikrav och kraven för 
Green Building.

– Arkitektur handlar om att använda förutsättningarna i varje projekt för 
att skapa den bästa byggnaden. Vår kund ville ha en märkesbyggnad med 
höga miljöambitioner. Men på den begränsade tomten kunde man varken 
bygga stort eller högt, säger handläggande arkitekt Ola Dellson.

Whites utmaning blev att gestalta en stark karaktär som hävdar sig i den 
omgivande konkurrensen. Resultatet är ett kraftpaket som syns trots den 
lilla skalan, en kompakt men kraftfull byggnad med exceptionella energi-
värden. Bakom den skarpskuret kaxiga exteriören i sobra nyanser av kaffe 
och champagne döljer sig nämligen Sveriges mest energieffektiva kontors-
byggnad.

Huset är uppdelat i tre volymer som har körts in i varandra. Huskropparna 
har tre, fyra och fem våningsplan. Den speciella volymbehandlingen har 
samspelat med de tekniska lösningarna för att nå den exceptionellt låga 
energiförbrukningen. Värdena ligger hela 56 procent under nationella krav 
för kontorshus.

– Jungmannen är verkligen i framkant. Vi känner inte till något annat 
kontorsprojekt i Sverige som idag har bättre energivärden, säger Magnus 
Skiöld, VD för Midroc Property Development.

Trots den blygsamma volymen har Jungmannen ovanligt mycket fönster 
och fina utblickar. Rumshöjden är tre meter och fönstren går hela vägen 
upp till undertaket. Foajen är helt uppglasad med hela fyra meters rums-
höjd. På översta våningen finns bostäder, vilket gör byggnaden levande 
även efter kontorstid och ytorna på bottenplan är lätta att göra om till 
butiker eller caféer. Byggnaden belönades med Malmö stads stadsbygg-
nadspris, miljöutmärkelsen Årets Gröna Lans 2011.

Ola Dellson, White arkitekter

Objekt: Kontorshuset Jungmannen, västra hamnen  
Ort: Malmö  
Byggår: 2010 
Arkitekt: White Arkitekter AB Malmö 
Producent: Alab Aluminiumsystem AB 
Byggherre: Midroc Property Development AB  
Fasader: Sapa 4150, även invändigt Sapa 4150  
Dörrar: Sapa 2050, Sapa 2074 EI 30 
Fönster: Sapa 1074, Sapa 4074  
Ytbehandling: Naturanodiserat, interiört gråsvart kulör RAL 7021.
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Shoppingcenter i Malmö, Sverige

Caroli
Arkitektens beskrivning

I schmidt hammer lassen architects’ forslag til ombygningen af Caroli 
Shoppingcenter i Malmø, åbnes den nuværende facade op og vendes ud 
mod byens omgivende rum og genskaber den oprindelige stemning fra 
bydelen Carolus.

Forslaget er opbygget omkring et urbant gulv, der forgrener sig både ude 
og inde, binder sammen til de eksisterende omgivelser, og danner grund 
for et samspil af indbyrdes differentierede pladser. Hver plads har sit eget 
tema, sin egen styrke og intensitet. Således forandres besøget i Caroli 
Shoppingcenter til en anderledes udfordrende oplevelse. Centret bliver en 
del af byen, og byen en del af centret. 

I bygningens nye ydre signatur understreges de kontrasterende niveauer 
markant, idet den store krans af boliger synes at svæve ovenpå den lyse 

kolonnade. Små ryk og forskydninger i facaden sørger for at nedbryde 
 centerets skala i gadeniveau og skaber små nicher for ophold. Motivet fra 
de ydre facader fortsættes ind i huset og derved bindes by og bygning 
sammen. 

Omgivelserne aktiveres med sigtelinjer og nye opholdssteder. De små 
indre pladser og gader bryder skalamæssigt med det traditionelle shop-
pingcenter. De danner samtidig et forløb af intime byrum, med forskellige 
oplevelser knyttet til besøget i form af caféer, restauranter, legepladser og 
opholdsarealer. Det ny Caroli Shoppingcenter fremstår lyst, åbent og med 
et behageligt indeklima med enkle, funktionelle og bæredygtige løsninger.

schmidt hammer lassen architects

Objekt: Caroli 
Ort:  Malmö 
Byggår: 2011-2012 
Arkitekt: schmidt hammer lassen architects 
Producent: Niba Syd AB 
Byggherre: Profi Fastigheter 
Fasader: Sapa 4150 
Dörrar: Sapa 2060, 2074 
Ytbehandling: Sablé 900 Noir, tak vitt 
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Fotograf: Åke E:son Lindman

Fotograf: Åke E:son Lindman
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Arkitektens beskrivning 

Platsen för det nya domkyrkoforum är centrala Lund, i direkt anslutning 
till domkyrkan. 

Den nya byggnaden strävar efter att inlemmas i stadsbilden på ett natur-
ligt sätt, genom att ta upp omgivande byggnaders skala och stadsmässiga 
linjer, Samtidigt har visionen med den nya byggnaden varit att skapa en 
samtida byggnad, som lägger ett nytt lager till de många historiska lager 
som präglar det centrala Lunds stadsmiljö.

Det vinnande tävlingsförslagets motto var ”Portal och Atrium”, och ambi-
tionerna i det ursprungliga förslaget fullföljs med ett helt nytt program 
i det omarbetade förslaget. Byggnaden skapar intressanta yttre och inre 
rumsekvenser, och blir både en portal för besökare till domkyrkan och en 
mötesplats för fördjupning och samtal. 

I anslutning till byggnaden skapas nya publika stadsrum: i förplatsen 
mot Kyrkogatan, i entrégatan mot domkyrkan, och i den triangulära torg-
platsen mot Kungsgatan.

Det centrala publika rummet i byggnaden är entrétorget, som nås både 
från huvudentrén mot domkyrkan och från entrén mot Kyrkogatan. 
Entrétorget utformas som en mötesplats; ett generellt och generöst 
rum med utrymme för skilda aktiviteter som reception, utställningar 
och   servering. Via ett dubbelhögt atrium skapas visuell integration med 
 domkyrkoförsamlingens lokaler på plan 2. Hörsalen utformas som ett 
unikt rum, med den karaktärsfulla lanterninen som pekar upp mot dom-
kyrkans torn.

Den yttre gestalten utgörs av en enkel men karaktärsfull volym, vars linjer  
spelar med omgivande byggnaders genom vinklar och lutningar. Mot 
Kyrkogatan fullföljs Arkenhusets takfall i ett skärmtak över förplatsen till 
byggnaden. Mot domkyrkan markeras entrén genom den karaktäristiska 
lanterninen. Huset viker sig runt tomten på ett sätt som ibland bevarar 
viktiga vyer och situationer, ibland skapar nya.

Byggnadens fasad och lutande tak är av mässing, ett naturmaterial som 
ger en rik och levande yta. Materialet åldras med en naturlig patina, vil-
ket låter byggnaden åldras in i stadsbilden; vid invigningen skimrar huset 
i guldtoner, men redan efter något år kommer det att ha ärgat till en mer 
dämpad bronston.

Invändigt är huset gjutet i betong mot brädform, och väggarnas massiva 
och tunga karaktär kontrasterar mot upplevelsen av rymd och ljus i de 
rum som skapas.

Domkyrkoforum är resultatet av ett mycket gott samarbete med Lunds 
domkyrkoråd, som varit en intresserad, tydlig och tillitsfull beställare, samt 
med Projektstyrningsgruppens skickliga och initiativrika entreprenörer.  
I samarbetet med dessa och med brukarna har det framkommit många 
bra idéer och lösningar som kommit projektet till del. 

Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB

Domkyrkoforum i Lund

Objekt och ort: Domkyrkan i Lund 
Byggår: 2010-2011 
Arkitekt: Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB 
Producent: Preconal Fasad AB 
Byggherre: Domkyrkorådet i Lund 

Fasader: Sapa 4150 SSG, 5050 SG, 4150.  
Öppningsbara fönster Sapa 4074 i fasad. 
Fönster: Sapa 1074 Öppningsbara utåtgående i ljusinsläpp tak. 
Dörrar: Sapa 2074 
Ytbehandling: Svart utvändigt och vitt invändigt.



Domkyrkoforum i Lund
Fasadtillverkarens kommentarer

Några intressanta detaljer kan nämnas i denna konstruktion utöver att man har 
använt det på utsidan släta systemet Sapa 4150 SSG Structural System Glazing 
i fasaden. De djupa stomprofilerna ligger i golvplan invändigt, livat med färdig 
golvnivå och är nästan i nivå med marken utvändigt vilket skapar känslan att 
man är på väg ut eller in.

Stomprofilerna i marknivå ligger nästan under mark med en del av profilen. För 
att lösa dräneringen har man lagt en perforerad rostfri plåt belagd med singel 
utvändigt. En annorlunda och bra lösning.

Till fönstren i hörsalen invändigt har man använt sig av dubbla profiler i överkant 
för att skapa en nisch för att gömma mörkläggningsrullgardinerna. Dessa pro-
filer är grundare än vertikalprofilerna, se bilaga. Utvändigt har man valt Sapas 
minimalistiska glashållare 5050 SG System Glazing.

Bengt Dahlqvist, Preconal
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Detaljlösning, inbyggnad 
av mörkläggningsgardin.


