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”LUX” i Lunds universitetskvarter vann Stora Kakelpriset
En mötesplats för studenter, forskare och allmänhet i universitetsstaden Lund där de
gamla tegelfasaderna binds samman med en ny tillbyggnad med tegelröd keramisk
beklädnad. Arkitekterna Mats White och Jakob Peetre från Jais Arkitekter står bakom årets
Stora Kakelpris.
Med keramikfasaderna har vi gjort en modern tolkning av den äldre tegelarkitekturen, för att ge
nybyggnaden och vår tids arkitektur samma värde, som bidragit till att lyfta de gamla husen in i
nutiden säger Mats White och Jakob Peetre på Jais Arkitekter.
Om- och tillbyggnaden har inneburit att i en känslig miljö, gränsande till kulturhistoriska värdefulla
UB-parken och Universitetsbiblioteket, tillgodose ett omfattande lokalprogram. Genom strategiska
ingrepp och nybyggnaden har en ny inre ordning skapats, där gammalt och nytt formar en
spännande helhet. Genom nya hål, lätta bryggor och trappor vävs de olika delarna samman.
Juryns motivering till priset lyder:
Plattorna på tillbyggnaden förhåller sig på samma gång fritt som traditionsenligt till de historiska
tegelmiljöerna. Tillbyggnaden förenar flera generationers universitetsbyggnader på ett skickligt sätt, där de
specifika och sociala delarna mot gaturummen har getts en öppen och transparent utformning, och de mer
generella kunskapsmiljöerna i högre byggnader ligger tillbakadragna och ansluter till tegelarkitekturen med
ett samtida uttryck genom precist utförda fasader i granitkeramik

Carl och Henrik från Lund vann Kakeltävlingen
Stora Kakelpriset delades ut av Byggkeramikrådets VD Magnus Janson i Stockholm den 20
november 2015. Samtidigt utsågs vinnaren av Kakeltävlingen för arkitektstudenter där årets
tävlingsuppgift var att utrusta en gångtunnel vid Björkhagens T-banestation med ett café.
Carl Arvidsson och Henrik Yang från LTH vann med sitt bidrag ”Sand, Sten och Lera”. Deras
förslag gav stationen en ny värdighet som kan mäta sig med de allra finaste
tunnelbanestationerna längs med SL:s blåa linje, tyckte juryn.
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Stora Kakelpriset, hedersomnämnanden:
Sundbybergs Simhall
Arkitekt: Urban Design
Konstnärlig utsmyckning av barnavdelningen: Backa Carin Ivarsdotter
Byggherre: Sundbybergs Kommun
Plattsättningsentreprenör: Interoc
Huvudleverantör av keramik: Kakelspecialisten

Kvarteret Uarda, Hus A
Arkitekt: White Arkitekter
Byggherre: Fabege
Plattsättningsentreprenör: Staticus
Huvudleverantör av keramik: Centro Kakel o Klinker

Fakta om LUX
Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekt: Jais Arkitekter
Huvudleverantör av keramik: Svenska Kakel
Plattsättningsentreprenör: PEAB
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