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Vision

Forum Medicum, den nya, samlande bygnaden för BMC och HSC, vil med sitt ambitiösa 
program och sin centrala placering längs Sölvegatan bli en generator för Lunds Univeritets 

utvekling av Campusplanen och Kunskapsstråket.

Men sin Inbjudande yttre och inre miljö vil Forum Medicum fungera som ett nav, som 
förbinder de existerande bygnaderna i Medicinarlängan, med nya flexibla arealer som kan 
anpassas till morgondagens pedagogik, i en arkitektoniskt inspirerande och lättillgängligt 

miljö.

Forum Medicum blir ett kreativt utbildnings- och forskningscentrum i toppklass som 
avspeglar Lunds universitets ambition om att stärka rollen som internationell arena.

Forum Medicum blir en öppen och inbjudande byggnad där verksamhet, arkitektur och 
teknik är integrerat i ett ärligt och transparent formspråk.
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Fakultetens offentliga/ publika program, med bl.a. café, restaurang 
och möte center vill, tillsammans med de eksisterande föreläsnings 
salarna, skapa ramarna för en gemensam mötesplats, ett Forum.
Genom en utbygga av Långa gången skapas en invändig samlande 
plats, en bas som binder samman de existerande byggnaderna F, I, H 
och långagångens funktioner, med den nya byggnaden som placeras 
ovan på Forum.

Genom att rotera den nya byggnaden ovan på Forum uppnås en 
nedskalering mot de existerande byggnaderna och en markering av 
Forums ingångar. Med en enkelt formmässig rotation får byggnaden 
en stark och unik identitet som samtidigt anpassas i en naturlig rytm 
längs med Sölvegatan.

Fasadens facetter, som naturligt uppstår utifrån byggnadens invän-
diga logik, skapar rum för informellt uppehåll. Grupprum, dubbel höga 
paus rum och terrasser ger liv till byggnaden och avslöjar byggnadens 
funktion som modern fakultet-hela dagen.

Den diagonala vridningen av den nedre och den övre byggnaden 
utnyttjar bygg fältets kvaliteter optimalt. Den nya byggnaden följer 
och förtätar längs Kunskapsstråket samtidigt som en attraktiv och sol 
rik miljö, Forum platsen, i en öppen och välkomnande gest vänder sig 
mot syd.

Forum platsen är den nya sociala och mentale noden i området och 
fungerar som en urban mötesplats, ett stadsrum med både stilla nis-
cher och områden som inspirerar till aktivitet och gemenskap. Forum 
platsen ses som et möjlighet för att avspegla Forum Medicums funk-
tion utåt med plats till bl.a. utställningar och informell inlärning.
Fasader och tak i den låga Forum byggnaden är utformade så att 
dagsljuset filtreras och ger en känsla av att vara utomhus, under 
trädkronorna, inomhus och gränsen mellan det utvändiga och det 
invändiga rummet är flytande. Verksamhetens program är synligt för 
förbipasserande på Kunskapsstråket, och funktionerna kan inta de 
omkringliggande uterummen.

Det invändiga Forum är visuellt förbundet med student centret, et 
trevåningar högt atrium, som skapar förbindelse mellan undervisnings 
faciliteterna, laboratorierna och arbetsplatserna i den nya byggnaden. 
På så sätt skapas en rumslig upplevelse och en samlad byggnad.

Beskrivelse
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Byggnadernas disponering
Det tvåvåningshöga centrala Forum rummet ligger i omedelbar 
förlängning av Forum platsen och er på många sätt en spegling 
av denna – ett möjlighetsfält. Här möter platsen husets dyna-
miske inre miljö och blir till ett sammanhängande urbant fält som 
nivåfritt binder samman alla områden i Forum Medicum- nya och 
gamla.

Byggnadens inre logik är enkel och omedelbar och från en centralt 
placerad informationspunkt är det möjligt att överblicka samman-
hanget och kopplingen mellan byggnadens alla huvud funktioner.
Det nya caféet med möjlighet för att ta sin fika med ut till en 
delvist övertäckt uteservering ligger vid foten av den breda trap-
pan med inbyggda uppehålls platåer som leder upp till Forum 
byggnadens andra våning, mezzaninen. Vid större evenemang kan 
en del av caféet fungera som scen och den stora trappan blir sitt-
platser för åskådarna. Dagsljuset från det stora glas taket kaster 
ett evig föränderligt mosaikmönster på golvet och drar blicken 
uppåt i atriet.

Restaurangen och uteserveringen ger liv till Kunskapsstråket och 
är direkt förbundet med ett centralt liggande kök som också kan 
supportera caféet och möte centret. Restaurangen kan ses som 
en ”food court” som kan användas till informella mötesplatser 
och studieplatser utanför restaurangens öppet tider.

I anslutning till den publika ytan finnas konferens- och möte 
centret med gemensamma mötesplatser för medarbetare och 
samarbetsparters. Möte centret kan fungera separat med ingång 
direkt från Sölvegatan och med förbindelse till restaurangen.
Skrivsalen/ aulan och de specialiserade undervisningslokalerna är 
placerat i suterräng etagen, med direkt förbindelse till arbetsplat-
ser och tekniska funktioner i de existerande byggnaderna. Salen 
kan delas i två rum och har flexibel golv uppbyggnad.

Mezzanin våningen i Forum blir en naturliga mötesplats för 
lärare, studenter och administratörer. Denna våning sam-
manbinder en flexibel miljö med arbetsplatser till forskare och 
lärare med de existerande byggnaderna I och F. Här placeras 
också ett ”Studentcentrum ”med Bibliotek, öppna loungein-
spirerade studiemiljöer, lärarrum, lokaler för den studienära 

utbildningsadministrationen, reception, studievägledning och interna-
tionell avdelning.

De hälsovetenskapliga forskningslabben, Exercise lab, Balans lab och den 
dubbel höga Reality lab, placeras synligt mod Kunskapsståket och med 
god tillgänglighet från både forskargruppernas arbetsplatser och under-
visningslokalerna som ligger grupperat upp genom de övre våningarna.
Dessa etager är planlagt som helt flexibla arealer för undervisnings- och 
lärar-/forskar miljöer som över tid lätt kan tillpassas framtida behov.
Byggnaden är planlagt efter ett enkelt modulärt system och därför för-
berett till att ändras över tid.  Grund modulen, som också ger storleken 
på större undervisningsrum och lärosalar, är dimensionerat som ett 
nästan kvadratiska rum som möjliggör en undervisningsform som inte är 
monologcentrerad och lärarcentrerad. Grupprum, samtalsrum och öppna 
studieplatser eller arbetsmiljöer är fraktaler av den stora grund modulen.
Våningarna är organiserat med formella undervisningsrum och om-
råden som inspirerar till aktivitet och gemenskap längs med atriet och 
undervisningsrummen kan efter behov öppnas upp mot studiemiljön 
på balkongerna och framläggningar och presentationer kan föregå med 
öppna skjutdörrar.

Mer stilla nischer och grupprum är placerade längs fasaden med tillgång 
till dubbel höga områden och terrasser. Studieplatserna får en unik placer-
ing med utsikt som kommer att befolka och ge uttryck till byggnaden i 
stället för tomma undervisnings lokaler.

Den fysiska lärandemiljön är som ett nätverk av fysiska och virtuella 
miljöer som alla är sammankopplade; lärosalar, informella miljöer, cam-
pusområdet och det omgivande urbana landskapet och I vårt förslag till 
Forum Medicum är det verkligen det invändiga livet som visas. Inifrån och 
ut.

Eksisterande byggnader, F och I
I förslaget presenteras flera alternativ till hur de existerande byggnaderna 
kan svara på lokalbehovet. Speciellt byggnad F ville bli mer välfungerande 
med en mer ursprunglig geometri och uppbyggnad. En stor del av 
Byggnad F ligger dock utanför uppdragsområdet. 
I valda förslaget fasthålls de existerande byggnaderna med bara mindre 
ombyggnader. Och med primär funktion som arbetsplats till administra-
tion och lärare. 



Ett hjärta, samlar gammalt och nytt



Forum Medicum
Slutredovisning

Material
I projektet är funktion, arkitektur och teknik integrerat i ett ärligt 
och transparent formspråk. Tektonik och texturer är därmed delar 
av helheten. Val av material för konstruktioner och ytor är generellt 
genomprövade, traditionella lösningar, som är lätta att hålla och som 
patinerar vackert. 

Hållbarhet, både när det gäller miljö, hälsa och etik prioriteras. 
Dessutom blir möjlighet prefabricering ett viktigt kriterium.
Den tänkta tektoniska principen, med stål och konstruktions trä, ger 
byggnaden sin speciella atmosfär med en dualitet mellan precision 
och värme.

Golvet i Forum byggnaden är tänkt som ett cementbaserat terrazzo 
golv i röda toner, med tillslag av gen använt material, f.ex. glas. Det 
bevarade röda tegel väggarna i Långa gången blir som motiv fört 
vidare som ett samlande golv.

På våningarna över entréplan föreslås ljusa terrazzo plattor som ger 
flexibilitet vid ombyggningar.

Invändiga väggar är till stor del glasväggar för att ge transparens mel-
lan funktionerna. Lätta väggar i t.ex. formaldehyd fri plywood möjlig-
gör inbyggnad av skjutdörrar och inventarier.

Det utvändiga uttrycket är tänkt som en precist detaljerad ”curtain 
wall” fasad, med de inneliggande terrasserna i väderbeständigt trä.
Den transparenta fasaden, som signalerar professionalitet och preci-
sion mot värmen och mänskligheten i träfasaden skapar en helt 
speciell kontrast och det invändiga mångfaldiga livet blir presenterat 
genom bägge materialen. 

Forum Medicum etapp 2
Genom att designa en precis och kompakt byggnad är det möjligt att 
fri hålla den sydliga delen av bygg fältet till eventuellt senare behov. 
En framtida etapp 2 på ca, 3000 m2, är tänkt som en tillbyggnad av 
byggnad F som på det sättet vill avslutas mot Sjukhus stråket. Forum 
byggnaden är med sin plan layout förberedd för en eventuell etapp 
mot syd.



Det nya caféet med möjlighet för att ta sin fika med ut till en delvist övertäckt uteservering ligger vid foten av 
den breda trappan med inbyggda uppehålls platåer som leder upp till Forum byggnadens andra våning. 
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ETT SAMLANDE HJÄRTA
Det tvåvåningshöga centrala Forum rummet 
ligger i omedelbar förlängning av Forum 
platsen och er på många sätt en spegling 
av denna – ett möjlighetsfält. Här möter 
platsen husets dynamiske inre miljö och blir 
till ett sammanhängande urbant fält som 
nivåfritt binder samman alla områden i Forum 
Medicum- nya och gamla.

MEDICINARLÄNGAN
Klas Anshelms Medicinarlänga med BMC’s 
existerande byggnader, är ett exempel 
på en mycket tidstypisk kamstruktur. 
Efterkrigstidens behov för en stor utbyggnad 
av de historiska Universitets områden, ledde 
till en utveckling av nya strukturer och nya 
konstruktionsprinciper. De nya universitets 
områden skulle kunna växa och förändra sig 
och de samma universitets stadsdelar kan ses 
över hela Europa.

LÅNGA GÅNGEN
Ryggen i medicinarlängans struktur, 
Långagången, är byggd till den tidens 
undervisningsform, monologcentrerad och 
lärarcentrerad. Studielivet levdes till stor del 
inte här. Idag finns det behov för samlande 
rum. Rum där lärare, forskare, fakultetens 
samarbetspartners och studerande kan tillhöra 
den samma kultur. Den fysiska lärandemiljön är 
som ett nätverk av fysiska och virtuella miljöer 
som alla är sammankopplade.

FORUM
Långa gången, blir i vårt förslag¬ utsträckt till 
ett inomhus torg. Fakultetens publika program, 
med bl.a. café, restaurang och möte center 
tillsammans med de eksisterande föreläsnings 
salarna, skapar ramarna för en gemensam 
mötesplats, ett Forum.

SKALERING 1
Med en anpassning till det omkringliggande, 
skapas ”urban pockets” som markerar ingångar 
och ger uppehållsplatser i mindre skala. 
Forum fungerar som ett nav, som förbinder de 
existerande byggnaderna i Medicinarlängan. 

DIAGONALEN
Den diagonala rotationen av den nedre och 
den övre byggnaden utnyttjar bygg- fältets 
kvaliteter optimalt. Den nya byggnaden följer 
och förtätar längs Kunskapsstråket samtidigt 
som en attraktiv och sol rik miljö, Forum 
platsen, i en öppen och välkomnande gest 
vänder sig mot syd.

Forum

Forum



TILLPASSNING
 Forum strukturens lätta konstruktion tillpassar 
sig de existerande byggnaderna. En del areal 
vil förbli nästa orört, såsom delar av Långa 
gångens understa våning. De existerande 
föreläsningssalarna; Fernströmssalen, GK-
salen och Grubb behålls, med öppnas mot det 
invändiga rummet. Glasväggar ger transparens 
och nya ingångar öppnar upp mot de centrala 
delarna av Forum.

SAMMANKOPPLING
Det invändiga Forum är visuellt förbundet 
med student centret, et trevåningar högt 
atrium, som skapar förbindelse mellan 
undervisnings faciliteterna, laboratorierna 
och arbetsplatserna i den nya byggnaden. På 
så sätt skapas en rumslig upplevelse och en 
samlad byggnad.

SKALERING 2
Fasadens facetter, som naturligt uppstår 
utifrån byggnadens invändiga logik, skapar 
rum för informellt uppehåll. Grupprum, 
dubbel höga pausrum och terrasser ger liv till 
byggnaden och avslöjar byggnadens funktion 
som modern fakultet-hela dagen.

FÖRBINDELSER
Forum är ett sammanhängande urbant 
kryss fält som nivåfritt sammanbinder 
alla områden i Forum Medicum- nya och 
gamla. Den existerande byggnad H förblir 
förbindelselänken till den nya laboratorie 
byggnaden, och med nya gångförbindelser till 
Byggnad F och I en ny förbindelselänk.

EN FRAMTIDA ETAPP 2
Genom att designa en precis och kompakt 
byggnad är det möjligt att fri hålla den sydliga 
delen av bygg fältet till eventuellt senare 
behov. En framtida etapp 2 på ca 3000 m2, är 
tänkt som en tillbyggnad av byggnad F som 
på det sättet vill avslutas mot Sjukhus stråket. 
Forum byggnaden är med sin plan layout 
förberedd för en eventuell etapp mot syd.

VATTENTORNET
Landskapets existerande kvaliteter förstärks 
genom att öppna upp platsen framför Forum 
Medicum, genom att markera ingångarna, 
definiera gröna rum och de mera urbana 
landskapsrummen. Det skapas variation 
längs med Kunskapsståket och siktlinjen till 
vattentornet bevaras
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KUNSKABSSTRÅKET
Forum Medicum, den nya, samlande byggnaden 
för BMC och HSC, vil med sin centrala placering 
längs Sölvegatan och sitt ambitiösa program bli 
en generator för Lunds Universitets utveckling 
av Campusplanen och Kunskapsstråket.

SÖLVEGATAN
En förtätning av Sölvegatan med tillbyggnader 
till de karakteristiska kamstrukturerna aktiverar 
gatan och ger fakulteterna samlande rum och 
ansikte mot Kunskapsstråaket. Med en ny typo-
logi, som enhetligt underlägger sig en hierarkisk 
tillgång till Universitetets samlade byggnads-
massa, skapas sammanhäng och möjlighet för 
tvärkopplingar. 

90 METER ÖVER HAVET
70 m över havet. Utsikten blir enastående. Huset 
sydväst fasad vinklad direkt mot Lundagård och 
nordöst fasaden med utsikt till Brunnshög. Det 
gamla och det nya Lund. Fasadens terrasser blir 
till ögon som blickar utåt och till öppningar som 
kan motta intryck utifrån. En rundvisning i det 
nya huset kommer säkert att sluta i möterum-
met vid takterrassen, 90 m över havet.                   

TRAFIK
Forum Medicum fungerar som länk mellan 
trafik typerna. Biltrafik leds primärt längs 
Sölvesgatan, och cykel - och gångtrafik är 
integrerad i områdets nye yta. Remissgatan/
Sjukhusstråket läggs om till ett ’shared space’. 

BELÄGGNINGAR
En ljus betongbeläggning binder samman 
ytan och primäre upphållszoner markeras i 
beläggningen. Gröna områden och ytor av trä 
ökar variationen, upplevelsen och taktiliteten 

UPPEHÄLLE
Bänkar, låga sittmurar och den upphöjda plinten 
ger varierad möjlighet för att stanna upp 
både tätt vid Forum Medicums ingångar, och i 
trädgårdarna.

90mLundagård Brunnshög

Forum
Medicum

Skåne Univertsitets 
Sjukhus

Blå stråket

Kunskapsståket

Framtidig lättbana

Geo

Fysikum

Lux

Situationsdiagrammer



LANDSKAP
Landskapets existerande kvaliteter förstärks genom att öppna upp plat-
sen framför Forum Medicum, genom att markera ingångarna, definiera 
gröna rum och de mera urbana landskapsrummen. Det skapas variation 
längs med Kunskapsståket och siktlinjen till vattentornet bevaras. 
Platserna omkring byggnaden är indelade i ett rutnät av olika funktioner, 
rum till trafik, rum till uppehälle och rum till aktivitet. 
Landskapsbearbetningen bjuder välkommen och flera av byggnadens 
funktioner kan flyta ut på platsen, café restaurang, utställningar, forskn-
ing och undervisning.

FORUM PLATSEN: Ingångs-området vid Forum Medicums sydliga 
ingång, Forum Platsen, blir en mötespunkt mellan byggnad och 
Kunskapsstråket. Här öppnas Sölvegatan upp och flätas samman med 
platsen. Låga sitt-murar vid café området, plinten och bänkar med 
ryggen mot planteringarna ger varierade platser till uppehälle i solen. 
Förbipasseranden bjuds helt nära och platsen kan vara ramen omkring 
olika händelser och arrangement.

VATTENTORNS PLATSEN: Vattentornsplatsen fungerar som ingång till 
restaurangen och möte centret. Rabatter skapar en grön övergång och 
utsikt från mötesrummen och restaurangen. De låga sitt-murarna ger 

plats till uppehälle och till cykelparkering nära ingången. Högstammade 
träd med en lätt lövkrona, kopplar området till omgivningarna, un-
derstryker den höga terrängen och skapar referens till vattentornet. 
Stämningsfull belysning av planteringen samt stjärn-himmel-spotlights 
skapar en fin och tillgänglig plats hele året.

TRÄDGÅRDEN: Trädgården är områdets gröna, lugna, och naturliga 
rum. En frodig och varierad plantering inramar olika rum. Vintergröna, 
doftande och blomstrande växter ger upplevelser under alla årstider 
och med terrasser i trä och vatten element skapas ramen för rekreativa 
möte-nischer. Trädgårdens element är flexibla och kan tillsammans med 
tränings stationen användas i undervisningen och forskningen, som en 
rehabiliterings och tränings miljö. 

GÅRDTRÄDGÅRDARNA: Gårdsträdgårdarna är små, intima gröna rum 
där en plantering längs byggnad H’s fasad ytterligare förstärker den 
gröna karaktären. Rummen fungerar som möte- och pausplats för alla 
husets användare.

ELEMENT, BELÆGGNING OCH PLANTERINGAR: Beläggningen är stora 
sianna betong sten som varierar i format och karaktär efter rummet 

funktion. Trä är integrerat i form av möblering och avgränsade beläg-
gningar. Platsens element är integrerade i beläggningen och i avgrän-
sande låga murar.

PLANTERINGAR: Planteringar på platserna är fritt stående träd med en 
lätt krona som ger skira skyggformationer och relaterar sig både till den 
mänskliga skalan och byggnadernas höjd. Planteringen förtätas mot 
sjukhusstråket och ger plats still rekreativa områden. En variation av 
planteringarnas skala längs de existerande byggnaderna kopplar Forum 
Medicum med de existerande funktionerna.

restaurangen och möte centret. Rabatter skapar en grön övergång 
och utsikt från mötesrummen och restaurangen. De låga sitt-
murarna ger plats till uppehälle och till cykelparkering nära ingån-
gen. Högstammade träd med en lätt lövkrona, kopplar området till 
omgivningarna, understryker den höga terrängen och skapar referens 
till vattentornet. Stämningsfull belysning av planteringen samt stjärn-
himmel-spotlights skapar en fin och tillgänglig plats hele året.



GRÖNA RUM
Gröna element av varierad karaktär fungerar 
rumskapande och ger möjlighet för uppehälle i 
och utsikt till grönt på hele Forum Medicum.

MURAR OCH PLINTAR
På Forum Platsen höjer plinten sig och skapar 
naturliga mötesplatser.
Låga murar fungerar som sittplatser och 
integrerar samtidig cykelparkeringen över hele 
området.

BELÄGGNINGAR
Den ljusa betong beläggningen flätar sig 
samman med planteringar och träterrasser, 
som fungerar som rum delare.

MATERIAL
Trä implementeras på bänkar och i låga sittmurar 
för att skapa platser till uppehälle  med taktil 
och varm karaktär, samtidigt knyts referenser 
till Forum Medicums fasad.



SIKTLINJER
En försänkning av den undre delen av Forum Medicum 
nedskalerar byggnaden och siktlinjen till Vattentornet 
fasthålls. Genom att den undre och den övre delen av 
tornet är synligt kan man geometriskt förstå helheten. 
En tillpassning av Forum byggnaden vid den nya 
Vattentornsplatsen öppnar upp mot den ”blå cykel 
stråket”.
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Forum Medicum har en stark och unik identitet som samtidigt 
anpassas i en naturlig rytm längs med Sölvegatan.
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STRUKTUR
Den existerande strukturens systematik och 
riktning vidareförs in i den nya strukturen. Rum 
och rumsligheter byggs naturligt vidare och 
sammankopplar nytt och gammalt.

PARALLELL
 Genom att vrida den nya byggnaden över Forum 
uppnås en nedskalering mot de existerande 
byggnaderna och en markering av Forums 
ingångar. Med en enkelt formmässig vridning 
får byggnaden en stark och unik identitet som 
samtidigt inpassas i en naturlig rytm längs med 
Sölvegatan.

FRAKTALER
Byggnaden är planlagt efter ett enkelt modulärt 
system och därför förberett till att ändras över 
tid. Fasadens diagonaler ger naturligt plats till 
en mindre skala. 

Forum Medicum
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GERENRALITET
Våningsplanen är planlagt som öppna, helt 
flexibla arealer för undervisnings- och lärar-/
forskar miljöer som över tid lätt kan tillpassas 
framtida behov.

FUNKTIONSMODULER
4 Undervisnings moduler eller 4 ”Mikromiljöer” 
kan placeras på varje våningsplan.

KOMMUNIKATION OCH KONCENTRATION 
 Områden som inspirerar till aktivitet och ge-
menskap placeras utmed atriet och undervis-
ningsrummen. Mer stilla nischer och grupprum 
är placerade längs fasaden med tillgång till 
dubbel höga områden och terrasser. Fasaden 
aktiveras av studerande hela dagen.
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KOPPLING OCH FLERBRUK

Möte centret kan fungera separat med ingång 
direkt från Sölvegatan och med sammanhang 
till restaurangen.

Det nya caféet med möjlighet för att ta sin fika 
med ut till en delvist övertäckt uteservering lig-
ger vid foten av den breda trappan

Den kombinerade skrivsalen/ aulan har 
flexibel golv uppbyggnad och kan användas 
i kombination med Möte centret vid större 
konferenser.

Vid större events kan en del av caféet fungera 
som scen och den stora trappan blir sittplatser 
för åskådarna.
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 Forum är ett sammanhängande urbant fält som nivåfritt binder samman alla områden - nya och gamla.
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FLEXIBILITET
4 Undervisningsmoduler

FLEXIBILITET
4 Arbetsplats moduler ”micromiljöer”                         
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Forum Medicum är placerat på toppen av Sölvegatan, 70 m över havet. Utsikten blir enastående. 



ÖPPEN  STUDIEPLATS

METODRUM

METODRUMUNDERVISNING

UNDERVISNING

ARBEJTS MILJÖ

SKRIVSAL / AULA

SJUKHUS STRKÅKET
FORUM PLATSEN
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Livligt hjärta

Cirkualtion

Organiserad undervisning

“Peer to peer”
En aktiv fasad
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Teknisk beskrivning och hållbarhets strategi
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The building is located in Lund, Skåne and it must 
comply with the Swedish building code for “climate 
zone IV” and the “Miljöbyggnad Silver” require-
ments. Miljöbyggnad requires a 25% reduction in 
bought energy compared to the Swedish building 
code. Consequently, the annual energy demand 
including heating, cooling, hot water, lighting in 
common areas and electricity for fans and pumps 
should not exceed 49kWh/m2. The energy frame 
for the building is very strict; therefore energy 
saving measures, design and system optimizations 
should be applied.

The implemented strategies that could significant-
ly reduce the building’s energy demand are divided 
in three parts; energy demand reduction, system 
optimization, energy production; and they concern 
heating demand, cooling demand and electricity

Energy strategies

Energy strategies

91 
kWh/m2

HEATING

OPTIMIZATION PRODUCTIONREDUCTION

COOLING

ELECTRICITY

COMPACT SHAPE
- 11%

PV PANELS
200 MWh

NATURAL 
VENTILATION

EXTERIOR 
SHADING

EFFICIENT 
LIGHTING

SOLAR GAINS
- 8%

DAYLIGHT
UTILIZATION

VAV SYSTEM
- 30%

VAV SYSTEM
FREE COOLING

HEAT PUMP
- 30%

IMPROVE 
ENVELOPE
- 10%

35 
kWh/m

2



Compactness
The building has a compact shape that minimizes 

heat loss through the envelope with a closed 
atrium in the middle to ensure daylight access 

deep in the building.

Passive solar heat gain
The fully glazed facade utilizes solar gain during 

winter.

Natural Ventilation
Natural ventilation through the façade and the 

atrium during summer time can provide free cool-
ing and fresh air while saving energy. 

Exterior Shading
Adaptable exterior shading also reduces the cool-

ing demand during hot days without reducing solar 
gain during the heating season. 

Daylight utilization
The total demand for electricity is reduced with 
the utilization of daylight in common areas near 

the façade and around the atrium.

Solar irradiation
S

E

N

W

ENERGY 
REDUCTION

DAYLIGHT 
ACCESS
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Mechanical ventilation

Envelope
High insulated envelope, air-tightness and a high-
performance façade in terms of thermal transmit-
tance (U-value) and solar transmittance (g-value), 
reduce the heating and cooling load of the building 
significantly. 

Lighting system
Low energy lamps (LED) can significantly reduce 
the electricity demand while absence sensors or 
photo-sensors can ensure that lighting is only 
provided when and where it is needed. 

Ventilation system
The ventilation is conducted via a low-pressure 
variable air volume (VAV) system. VAV systems 
save energy by adjusting the air flow of each room 
based on the use (indoor air quality requirements), 
presence (CO2 levels) and temperature. The VAV 
system combined with a sophisticated building 
management system (BMS) allows the building 
to take advantage of part-load periods. By provid-
ing an optimized amount of heating, cooling, and 
ventilation only when and where it is required, the 
building’s energy demand can be reduced consider-
ably. 

The AHU is placed in the basement where heat 
recovery is taking place via a thermal wheel. The 
circulation of air, from and to the basement, is 
possible through four shafts placed parametrically 
at the building that contain the main ducts and 
connect all the floors. Secondary ducts connect 
the four shafts and circulate the air around each 
floor, while smaller ducts cover the needs of each 
room depending on the use and requirements.

Optimization

Shafts for ducts and installations

Main ducts 
for exhaust air

Main ducts 
for air supply

Inlet
Exhaust

AHU

Heat Recovery



Heating system Cooling system

Heating
Heating is mainly covered with the VAV system. 

The AHU is connected to the district heating while 
ground source heat pumps cover a base-load of 

the building’s heating demand. Additional fan 
assisted heat trenches in the floor, at the perim-

eter of the building, boost the output and ensure 
thermal comfort near the fully glazed façade. 

Cooling
Cooling is primarily covered with the VAV system 

that it is connected to the district cooling network. 
The VAV system also allows free cooling and 

natural ventilation at the facades with interlock 
controls. The cooling load at peak periods is fur-

thermore assisted by the heat trenches that can be 
used alternatively as fan assisted “coolers”

Perimetric heating 
trenches

VAV system 

Ground source heat pump

AHU

Perimetric cooling 
trenches

Natural 
Ventilation

VAV system 
with cooling

District 
Cooling

AHU
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Integration Umea School of Architecture

Integration
The load bearing structure of the building is steel 
with hybrid prefabricated slab elements consisting 
of wood girders and concrete floor. The construc-
tion of the slab is visible and a suspended ceiling 
is only used at few corridors to conceal the main 
ductwork moving around each floor. Various ele-
ments and installations like smaller ducts, lighting, 
acoustic panels, sprinklers etc, are incorporated 
and organized between the visible girders of the 
slabs. Cables and pipes are concealed under the 
raised floor.  

Heating/cooling trenche Concrete floor Wood girders Raised floor for installations

Lights Exhaust air duct Steel beamSupply air ductAcoustic panels



The roof of the main building is partially integrated 
with photovoltaic panels that produce electricity. 
The panels cover an area of 1350m2 and they are 
placed in south oriented sloped parts of the roof 
to maximize production and cost efficiency. These 
panels could produce up to 200MWh annually to 
cover part of the building’s electric load and pro-
vide green energy to the electricity grid.

Energy production

Photovoltaic panels on the roof

PV panels

Shading

Atrium Shading Exterior and interior shading
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Each floor of the building is divided into three 
zones that represent different functionalities with 
different indoor environment quality requirements 
according to EN 15251. These requirements also 
correlate to different levels of daylight availability.

Daylight
The areas closest to the façade, with high solar 
exposure are multipurpose, flexible spaces that 
can be used for studying, meeting, leisure activities 
etc during the day. These spaces can have a more 
flexible indoor environment (class II). The classes 
that need to have a more stable, controlled indoor 
environment (class III) are placed distantly from 
the façade. This way they avoid direct sunlight 
exposure but they still maintain high levels of 
Daylight Autonomy (more than 50%) and a moder-
ate Daylight Factor of 1 to 2%. The inner spaces 
of the building, around the atrium, mainly consist 
of circulation areas and auxiliary spaces with low 
daylight and indoor environment requirements.

Indoor environment

Class IIIClass IIClass I

Indoor Climate EN 15251



Indoor environment division and daylight availability of the third floor

DA 
< 50%

DA 
> 50%

Over-litDay-litUnder-lit

Day-lit spaces:  Good day-
light conditions and day-

light autonomy more than 
50% (300 lux at 9:00am to 

5:00pm on weekdays)

Over-lit spaces: Very high 
sun exposure (illuminance 

more than 3000 lux for 
more than 5% of the occu-

pancy time)

Daylight Factor of the third floor

DF %
 <1  1   2  3   4  5   6  7   8  9 10< 
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Thermal comfort
Thermal comfort due to direct irradiation or over-

heating near the southeast and southwest facades 
is avoided with the high-performance façade (low 

g-value), the use of properly oriented walls that 
provide shading and the adaptable exterior shad-

ing that in addition can reduce the cooling load. 
Furthermore, the thermal comfort and air quality 

inside the building is supported by the VAV system 
that adjusts the air supply and provides cooling 

when needed. The high thermal performance of 
the façade, assisted by the parametrically placed 

trenches, reduces the discomfort due to cold drafts 
and cold surfaces during winter. 

Visual comfort
Interior movable screens controlled by the users, 
guarantee visual comfort without blocking solar 

irradiation. Furthermore, properly oriented shad-
ing on the atrium’s roof blocks direct sunlight that 

could cause visual discomfort, but allows diffuse 
skylight to illuminate the interior. The thermal 

comfort of the areas next to façades that are more 
sensitive to overheating is also controlled with the 

use of the natural ventilation at the facades.
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Green roof
The flat roof of the main building is partially cov-
ered with a green roof that helps to increase bio-
diversity in the area and rainwater attenuation. A 
green roof can also decrease heat transfer though 
the roof and further reduce heating demand.

Comfort
Wind and sun exposure simulations were conduct-
ed in order to assure that the exterior areas of the 
building are wind protected and well daylit.

Outdoor environment
Green roof

  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11
Accumulated sunlight hours
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Solar exposure analysis
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Site wind analysis of existing site Site wind analysis of the proposal

Site wind analysis
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Building description
New building of The Forum Medicum is a compact, 
rational, rhomboidal five-storey building of about 
50mx50m in plan and 20m high, that fluctuates 
above a rectangular building with approximately 
the same size. 

Simplicity and repetitiveness of the structural form 
is the prevalent characteristics of the building.
The aim of the structural system is to be flexible, 
logical and systematic, while integrated with the 
architecture. The structure will follow a regular 
grid, maximizing the use of prefabrication (steel 
and timber). This will as a result: reduce costs, ease 
construction and increase quality.

A sensitivity study of the column grid has been 
conducted in order to find the optimum grid 
configurations that are capable of maximising 
flexibility and of accommodating specific functions 
which comply with the functional requirements of 
the university (i.e. large spans for large common 
areas, vibration criteria, integration with the build-
ing services and with the architectural expression).
Due to the regular plan layout of the building, a 
squared structural pattern has been selected as 
the main structural grid. The structural grid of the 
rhomboidal portion has been designed to match 
the alignments of the below rectangular portion. 

The overall structural system may be subdivided in 
three sub-systems:

•	 A series of stability concrete cores;
•	 The internal gravity load resisting system 

(columns, down-stand beams in 2 directions, 
timber beams and concrete topping as main 
slab);

•	 Corner structures of the Rhomboidal Portion 
(Vieerendel system)

Structural design strategy

The overall structural stability is guaranteed by a 
series of concrete cores and shafts which cantile-
vers from the foundations up to the roof. 
A 9x9m steel column grid works as support for a 
series of down-stand rectangular steel beams in 
both directions (X and Y) which defines the struc-
tural pattern. 

The pattern created by the down-stand steel 
beams in the 2 main directions (X and Y) has been 
designed to remain visible to the users from the 
inside of the building and it perfectly matches the 
idea of having the structure integrated with the ar-
chitecture of the building. Between a series of main 
beams there is a timber structure that follows one 
of the 2 main directions. Together with the timber 
beams there is a concrete topping that completes 
the horizontal structural system.

Columns are typically square and made of steel.
In the corners of the building a Vieerendel System 
is used with the aim to achieve a unique building 
visual perception. 

Structural Typical Plan

Concrete Stability Core

Steel Column

Concrete Stability Core

Concrete Shaft

Steel Beams

Timber Beams + Concrete Topping



Construction 
The regular shape of the building constitutes a 
benefit from the logistic point of view during the 
construction phases. The construction processes 
can be planned without any spatial interference 
between the activities, which helps in reducing the 
construction schedule as well as increasing safety 
on site. 
The adoption of a standard construction technolo-
gy, easy to construct and with a high level of stand-
ardization, offers important benefits for the choice 
of Contractors and can ensure the achievement of 
better standards of quality. Furthermore, the use 
of prefabrication brings additional benefits such as 
reduced installation time (therefore reduced costs), 
increased safety, and high quality results due to 
the shop controlled prefabrication process.

Life cycle benefits shall be introduced by adopting 
a sustainable approach in the design. The principles 
on which the structural design and the design 
technical specification shall be based can be sum-
marised by: sustainable material selection, design 
flexibility, innovation, design quality, recyclability 
and carbon emissions reduction. 
Less waste and reduced pollution risks are also 
requirements to integrate in the technical specifi-
cations for a sustainable approach from design to 
construction.

Longitudinal Section

Steel Beams Corner 
Vierendeel 
Structure

Steel Columns

Roof Steel Beam (9+9 m Span)

Transfer Steel Beam 
(9+9 m Span)

Transfer Steel Beam

Raft
Piles (if needed)

Cantilever Steel 
Beam
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Timber Beams

Concrete Topping ( In 
Situ or Pref. )

Timber Beams

Steel BeamTyp. Detail (Steel - Timber Beam) Typ. Detail (Timber Beam + Concrete)

Primary 
Steel Beams

Steel Columns

Timber Beams

Concrete Topping 
(In Situ or Pref. )


