
“SPEGELSALEN”Til lbyggnad Gamla Rådhuset - Ystad

SAMMANHANG OCH PLATS

Stortorget med Gamla Rådhuset 
och Mariakyrkan med sin omgivande 
plats är Ystads hjärta och abso-
luta mittpunkt. Platsen är speciell 
då den beskriver ett enda stort 
golv med kyrkan och rådhuset som 
väldefinierade solitärer. Dessa 
byggnader är tänkta att vara utan 
baksidor på denna prominenta plats.

Förslaget innebär en til lbyggnad 
som stärker idén om Rådhuset som 
solitär. Det beskriver en enkel geo-
metrisk form som gröps ut och som 
får ti l lägg som ger möjlighet ti l l olika 
funktioner, ti l l exempel mot öster 
och Stortorget där huvudentrén med 
vindfång ligger som en utskjutande 
låda.

Tillbyggnaden är parallell med råd-
huset för att undvika att anpassa 
sig ti l l gatulinjen. På detta sätt bibe-
hålles möjlighet ti l l uteservering på 
en kilformad yta söder om til lbygg-
naden. Det ska finnas möjlighet ti l l 
uteservering också på den västra 
sidan mot kyrkan. Vi föreslår att den 
nuvarande sophanteringen på råd-
husets västfasad tas bort. 
Eventuellt kan soputrymme skapas 
under rådhusets trappa med nya 
dörrar i sockelvåningen. På detta 
sätt blir rådhusets fasad mot 
kyrkan återställd som framsida och 
ytan mellan kyrka och rådhus blir en 
gränd vars södra del kan upplåtas 
ti l l uteservering.

RUMSLIG STRUKTUR

Tillbyggnaden byggs mot rådhuset 
med en del i en våning, så att man 
bygger för en del av fönstren i 
södergaveln. Mot söder har ti l l- 
byggnaden två plan som medger en 
övre våning, en balkong. Rådhusets 
stora skala, vertikalitet och propor-
tioner gör att det känns välgörande 
med en högre byggnadskropp som 
til lbyggnad.

Restaurangens viktigaste rum 
är fortfarande källarvalven från 
1400-talet. För att tydliggöra detta 
och för att inte källarvåningen ska 
hamna i ”icke synligt” läge, läggs 
en trappa ner ti l l källarvåningen 
mitt för dörröppningen i källarplan. 
Trappan ska vara så bred att både 
gäster och personal lätt ska kunna 
röra sig där. Bredvid denna trappa, 
åt öster, läggs en lyftplatta och på 
andra sidan en trappa som leder ett 
halvt plan upp til l rådhusets förs-
ta våning. På detta sätt kan rum i 
detta plan också kopplas ti l l restau-
rangen i varierande utsträckning. 
Fönster kan tas bort och dörrhål och        
öppna fönsterhål skapas. Över käl-
lartrappan ligger en trappa upp til l 
en balkong åt söder. 

På detta sätt har det möjliggjorts ett 
vertikalt gångsystem på en punkt 
i byggnaden. Olika rum och ytor 
kan stängas av/öppnas upp efter        
behov. Byggnadens sektion medger 
att man har diagonal kontakt mellan 
de olika våningsplanen. Man befin-
ner sig i flera rum/platser samtidigt, 
i ett    dynamiskt rum.

Vy från sydväst 

Situationsplan  1:500

Relation kyrka - rådhus

Rådhusets västfasad bör rensas upp

Källarvalv 1400-tal

Källarvalv 1400-tal

Nuvarande vy från sydväst

Kyrkan och rådhuset som solitärer på ett golv

Diagonala genomsikter

Källarvalven kopplas tydligt till tillbyggnad

Kontakt åt alla håll, visuellt och rörelsemässigt



“SPEGELSALEN”Til lbyggnad Gamla Rådhuset - Ystad

MATERIAL OCH KONSTRUKTION

Den bärande stommen är smäckra 
stålpelare. Fasaden består av glas, 
genomsiktligt som fönsterytor och tätt 
som fasad. Bottenvåningens golv är 
i kalksten, balkongens golv är i ask 
liksom bjälklagskanter, innertak och 
bardisk.

Kombinationen av material kommer att 
göra ti l lbyggnaden lätt och skir. Under 
kvällstid kan byggnaden lysa i mörkret.

Solavskärmning kan göras med utan-
påliggande markiser som blir en del av 
byggnadens fasadkonstruktion.

Vy från nordost

Nattvy från nordost

Bottenplan/Källarplan
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Fasad mot öster 1:100
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Bottenplan/1tr. Balkongplan/bv/ 1tr.

Fasad mot söder  1:100 Interiör, vy mot sydost
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Sektion A:A Sektion B:B Sektion C:C

Vy från sydost Sektion D:D


