”I det inre är skolan sammanbunden i ett socialt stråk som tar sin start i badhuset
och foajén och där akademierna upp genom tornet har sina öppna och oformella
sociala zoner för möten och studier och där akademierna har möjlighet att skapa sin
egen identitet, sin egen lärandemiljö, presentera sina projekt, samla sina årgångar
eller bara vara nära varandra i sina studier. Den sociala förbindelse kan ses som en
vandring upp genom tornets öppna, gemensamma områden och aktiviteter, som ett
stråk där man kan passera, vara nyfiken, involveras eller bara inspireras”

SYNERGI MELLAN SKOLA OCH STAD
Mälardalens Högskolas blir ett stadscampus som
lockar omgivningens liv in i byggnadens inre universum
samtidigt som skolan i sig själv exponerar sitt myller av
liv och aktivitet. Skolan kommer att bli en generator för
liv och rörelse. Därför är det viktigt att skolan är generös mot platserna runt sig och använder stadsrummet
som en direkt kvalitet i studiemiljön, att stad och skola
smälter samman och skapar en ny positiv synergi.
Studenttorget är ett inomhustorg mellan entrétorget
(Campusplatsen) och trädgården mot Drottninggatan
(Campusträdgården) och blir därför en naturlig del av
staden och det landskap som sträcker från den lilla
trädgården helt ner till ån och över till Strömsholmens
evenemangsplats. Den lilla Campusträdgården vid
Drottninggatan, söder om badhuset, där Äventyrsbadet ligger idag, är en ny, intim plats. En klosterliknande
innegård med grön karaktär och med en mur mot
Drottninggatan som skapar slutenhet.
Här kan caféet och kårverksamheten sprida ut sig
i söderläge också när skolan är stängd. Här kan
också den existerande restauranten i grannhuset få
uteservering. Trädgården blir också en informell plats
i staden och flätar in skolan och biblioteket i grannskapet och introducerar skolans liv och dynamik redan när
man ankommer längs Drottninggatan från söder.
I väster finns ytterligare en entré mot Bruksgatan
och den nya parken norr om Rademachersmedjorna, Campusparken. Campusparken har småskaliga
rumsligheter som kopplar skolans struktur och aktiviteter till de gamla smedjorna. Parken ger möjlighet
för utomhusverkstäder, experiment, studieplatser i
naturen och skolans verkstäder har stora portar mot

Bruksgatan och parken. Här kan undervisningen och
staden rent fysiskt kopplas samman över Bruksgatan
och in i den gamla smedjestrukturen.
DET SOCIALA STRÅKET
med förbundna gemenskaper
Vi upplever Mälardalens högskola som en helhet, med
en tydlig, gemensam identitet starkt förankrad i Eskilstuna och regionen. I det inre är skolan sammanbunden
i ett socialt stråk som tar sin start i badhuset och foajén
och där akademierna upp genom tornet har sina öppna och oformella sociala zoner för möten och studier
och där akademierna har möjlighet att skapa sin egen
identitet, sin egen lärandemiljö, presentera sina projekt, samla sina årgångar eller bara vara nära varandra
i sina studier.
Helheten styrks av att akademierna är tydligt kopplade till varandra, men ändå har sin egen särpräglade
karaktär. Helheten blir också större än delarna när det
samlade stråket är så starkt kopplad till badhuset och
visuellt i kontakt med å-rummet och Eskilstuna stad.
Den sociala förbindelse kan ses som en vandring upp
genom tornets öppna, gemensamma områden och aktiviteter, som ett stråk där man kan passera, vara nyfiken, involveras eller bara inspireras. I det dagliga använder lärare och studenter hissarna upp och ner och
då är stråket och dess studieplatser den sociala och
rumsliga kopplingen mellan lärarna och forskarnas arbetsplatser och undervisningslokalerna.
Skolans öppna zoner är medvetet förbundna i ett nätverk och vävs samman med entréplatsen mot norr,
parken mot väster och trädgården mot söder. Staden
sträcker sig in i Badhuset, in i verkstäder och entréer

samlas i foajén och öppnas vidare upp i Campustornet. I tornet är det ett levande socialt studiestråk upp
längs hela tornets å-fasad som snor sig upp genom
byggnaden och där studieplatser, studietrappor och
uppehållsytor kopplar sig på stråket och skapar ett
sammanhängande levande galleri som förbinder alla,
personal och studerande. Stråket kulminerar i Sveriges mest attraktiva studieplatser på de översta våningarna med utsikt 360 grader runt Eskilstuna och över
den slingrande Eskilstunaån.
CAMPUSTORNET
Tornets tydliga och enkla stomme ger stora möjligheter
för olika planlösningar. De pelarlösa planen kan vara
undervisningszoner med lärosalar i olika storlekar
och typer med öppna studieplatser på kanten till det
sociala stråket. De kan också vara kontor åt forskare,
lärare och personal med en flexibel kombination av
kontorsrum och kontorslandskap. Eller det kan vara en
blandning med kontor och undervisning.
De sociala zonerna ligger alltid i husets fasad. Vi vill inte
gömma det för staden i ett inre atrium, utan hellre visa
upp det för staden och låta stråkets olika delar, var för
sig, ge sin karaktär i fasaden. Stråket är placerat mot
norr. Därför är det möjligt att glasa upp och skapa rum
som flödar av dagsljus, och där utsikten mot Eskilstunaån och stadens horisont på andra sidan ån, badar i
solsken.
FLEXIBLA OCH GENERELLA ENHETER
Campustornet har en noggrant disponerad storlek och
rumshöjd för att de enskilda våningarna ska vara flexibla och kunna samla det antal studerande eller anställda som både är överblickbart, men också rationellt. På
våningarna ligger det en centralt, stabiliserande kärna
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med trappor, hissar, installationer samt utrymmen som
inte har krav på dagsljus. Passagerna runt kärnan är
generösa och gör alltid en loop tillbaka till det sociala
stråket. Du går aldrig ut i en korridor som slutar som
en återvändsgränd. Både mot kontor och undervisningslokaler föreslår vi glasade partier för att ge korridorerna dagsljus och för att exponera aktiviteterna på
planen.

å-rummet, Drottninggatan eller Bruksgatan.
På torget ligger receptionen som kan överblicka alla
entréer och det blir den plats alla passerar varje dag
och där skolans liv och rörelse avspeglas. Kring torget
ligger också skolans stora hörsalar, café, samverkansoch kårlokaler samt bibliotek. Torget och hörsalarna
kommer att utnyttjas som en stor mötesplats mellan
skolan och omvärlden, bli en stor samverkanslokal.

Det sociala stråket kopplar naturligt de enskilda sociala
områdena på våningen till de på våningen över och under. Det skapar möjligheten för ett sammanhängande,
gemensamt område för en akademi, både för de studerande och för personalen. Studerande och personal
kommer i sin vardag att främst röra sig mellan ett par
våningar i tornet, mellan lärosalar, kontor och studieplatser, men även gå på föreläsningar i de stora hörsalarna runt Studenttorget på bottenvåningen, utnyttja
bibliotekets resurser eller bara få en kaffe i caféet.

Entrébyggnaden har en låg höjd. Det gör att entréplatsen får sol från morgonen och långt in på eftermiddagen. Badhuset förblir den dominerande byggnaden i
närmiljön vid hörnet Drottninggatan och Hamngatan,
ut mot å-rummet.

Byggnadens inneboende flexibilitet gör att det är robust och öppet avseende kommande lokalprogram
och hur undervisningen organiseras. I vårt förslag har
vi utnyttjat denna flexibilitet och delat upp våningarna
i kontors- respektive undervisningsvåningar. Då de
alltid är tydligt kopplade till det sociala stråket uppstår
ändå en tät relation mellan studerande och anställda,
utan att de olika aktiviteterna behöver störa varandra.
STUDENTTORGET
Huvudentrén och det öppna, invändiga studenttorget
är den naturliga kopplingen mellan det nya och det
gamla, mellan badhuset och Campustornet. Det blir
skolans torg som öppnar sig mot staden gör det möjligt
att röra sig på tvärs av rutnätssystemet och genom
skolan oavsett om man kommer från Hamngatan och

BADHUSET
I badhuset har vi placerat de lokaler som är mer anpassningsbara och som kan tåla att underordna sig
badhusets ursprungliga arkitektur och volym. Vi vill
bevara de ursprungskvaliteter badhuset fortfarande
har: främst dess funktionalistiska fasader, simhallens
volym, de ursprung liga tribunerna och det eleganta
huvudtrapphuset. I övrigt menar vi att badhuset kräver
en omfattande invändig ombyggnad och att de nya
aktiviteter vi föreslår kommer att göra badhuset till en
relevant och identitetsskapande del av skolan campus.
STUDIE- OCH ARBETSPLATSER
Framtidens kontors- och studiemiljöer kräver plats och
rum där man kan arbeta tillsammans på nya sätt, där
möjligheten till gemenskap och tvärvetenskaplig kunskapsdelning kombineras med effektiv koncentration
och vetenskapligt fokus. Varje dag ska vi växla mellan
förmedling, dialog, kommunikation och koncentration. Därför är kopplingen och övergången från de privata, koncentrerade arbets- och studieplatserna ut till

pausutrymmet, kaffeautomaten, det gemensamma
akademiområdet och det stora stråket längs fasaden
så viktigt att artikulera tydligt och ett bärande koncept
i vårt förslag.

UTBILDNINGSLOKALER

Framtidens lärandemiljöer handlar om att skapa fysiskt
attraktiva ramar som stödjer och främjar samarbetet
på tvärs. Innovation sker ofta i gränserna mellan avdelningar och vetenskaper och därför är det ett bärande
element i moderna utbildningsmiljöer att byggnaden
öppnar upp för sociala möten mellan människor och
tankar. Dagens studenter växlar mellan koncentrerad
undervisning, där kunskap förmedlas, och oformellt
lärande, där kunskap skapas och delas i öppna och
flexibla ramar.
Utbildningsmiljöerna i vårt förslag strävar därför efter
att skapa flexibla och effektiva ramar som kopplas
samman i ett identitetsskapande och samlande socialt stråk genom hela skolans struktur. Ett stråk som
förbinder alla, studerande, personal och gäster.
De öppna våningsplanen kan planeras med både
större och mindre lärosalar som en solfjäder runt den
inre kärnan och ett gångstråk som alltid leder tillbaka
till det sociala stråket. De tekniska installationerna
följer korridorerna och undervisningslokalerna kan enkelt pluggas på systemet. De övre hörsalarna utrustas
förslagsvis med teleskopgradänger vilket gör att hörsalen kan användas både till föreläsning, övningssal
eller bara som ett dansgolv. Samtliga våningar har höjd
som medger låggradängsalar samt höj- och sänkbara
skrivtavlor.
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