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Lund 12 mars 2004


BESÖKSCENTRUM FÖR LUNDS DOMKYRKA


Allmän arkitekttävling 2003-2004


Pristagare:


1:a pris 300 000 kr


tilldelas förslaget
”PORTAL OCH ATRIUM”


av
Carmen Izquierdo Lázaro, arkitekt
Medarbetare: Andreas Hiller
Stockholm


 ”.. för ett besökscentrum som med lågmäld intensitet skapar en intressant dialog mellan gammalt
och nytt; som fungerar bra för den dagliga verksamheten och som bjuder på stora kvaliteter i sin
gestaltning. Användbarhet och skönhet i förening – med andra ord:  riktigt god arkitektur.”
______________________________________________________________


Delat 3:e pris 70 000 kr


tilldelas förslaget
”KIRKEHAVER”


av
Bystrup Arkitekter, Köpenhamn, genom


Brian Endahl
Henrik Skouboe
Inke Paulsen
Petteri Salokannel
Rasmus Rodam
Jette Lindquist
Erik Bystrup


”… för en intim och mycket vacker anläggning som i en serie vackert sammanflätade rum bjuder
på rika upplevelser.”
________________________________________________________________
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Delat 3:e pris 70 000 kr


tilldelas förslaget
”MCVI”


av
Stein Halvorsen AS sivilarkitekter MNAL, Oslo, genom


Stein Halvorsen
Magnus Rynning-Tønnesen
Beate Eikrem
Lis Espin
Carl Johan Westerlund


”… för dess klosterpräglade byggnad som med en inre ’gata’ på ett naturligt sätt leder besökaren i
en lång bågformad rörelse mot målet – Domkyrkan.”


Delat 3:e pris 70 000 kr


tilldelas förslaget
”VIK”


av
Mårten Claesson
Eero Koivisto
Ola Rune
Deta Gemzell
Patrick Coan
Kumi Nakagaki
Sandrine Häbeli


CLAESSON KOIVISTO RUNE ARKITEKTKONTOR,
Stockholm


”… för dess starka och övertygande rums- och ljuskvaliteter, skapade med ett genomgående tema
av små ut-, in- och uppvikningar av väggar, murar och tak.”
________________________________________________________________


Hedersomnämnande


tilldelas förslaget
”Zahdinen”


av
Martin Kock, arkitekt MAA
Lars Andersen, arkitekt MAA
Köpenhamn


”… för dess fristående, skulpturalt formade byggnad med små planmått som visar en
överraskande och innovativ lösning på stadsplane-/stadsrumsnivå.”
________________________________________________________________
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