
Byggnaden har en konstruktion av stålpelare och betongbjälklag med 
en modul på 2400 mm. Våningshöjden på plan 1 är 4800 mm med 
en minsta fria höjd på 3900 mm. De övriga våningsplanen har en 
våningshöjd på 3750 mm med en minsta frihöjd på 2850 mm.

En generell struktur för kommunikation och teknik skapar en 
flexibilitet för framtiden.

Publika funktioner ger liv åt det inre rummet.

Det inre rummet kopplas till fasaden.1
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DEN NYA HÖGSKOLEBYGGNADEN

Rörelse i 
byggnaden

Fasadens trappning berättar om hur rummet därinne öppnar 
sig diagonalt. Med terrasser, balkonger, hängande trädgårdar 
och trappor vänder sig byggnaden inåt, I kärnan finns det stora 
öppna torget som ständigt förändras av planerade och spontana 
händelser. De stora trapporna är både kommunikationer och 
sittplatser. Från ”Studenttorget” kan man också få en glimt 
av de många gator och prång som öppnar sig i den stora 
byggnaden. Mångfalden av nischer i det stora, dagsljusbelysta, 
rummet gör det möjligt att vara med på ett hörn, men samtidigt 
ifred. Undervisningslokalerna ligger i med utsikt över ån. Övriga 
utrymmen har jämna kvaliteter; ingen skall behöva känna sig 
förfördelad, och huset uppmuntrar till en blandning av anställda 
och studenter.

Planlösningen uppmuntrar till sömlösa övergångar mellan 
olika funktioner och därmed spontana möten mellan lärare och 
studenter. Två takterrasser med olika riktning lockar människor 
upp, samtidigt som café och hörsalar är attraktioner i husets 
bottenplan. Spänningen bidrar till att göra hela det stora 
rummet levande.

I det stadsmässiga ligger också en beredskap för förändringar. 
Hela anläggningen präglas av hög generalitet och därmed 
flexibilitet. Strukturen lånar sig till såväl stora salar som till 
små cellkontor. Detta öppnar för de förändringar som förr eller 
senare alltid når en högskolebyggnad. De kan handla om ändrade 
fördelningar mellan exempelvis undervisning och forskning, men 
också ändrade tekniska förväntningar på exempelvis ventilation. 
Byggnadens rationella modulsystem öppnar för många scenarier, 
till och med en förändring till ett rent kontorshus.

BADHUSETS TRÄDGÅRD OCH TORG
Högskolans stad har också en egen park. Den forna badhallen
har förvandlats till en vinterträdgård, med bassängen som 
odlingsbädd. I den höga och täta skogen av bambu öppnar sig 
bersåer med plats för läsning och små seminarier. Den säregna 
miljön bildar en värdefull kontrast till de allt mer inflytelserika 
virtuella lärandemiljöerna. Bassängens bambuskog blir en 
del av högskolans ”omvända klassrum” där lärarna använder 
sin undervisningstid till dialog snarare än till konventionella 
föreläsningar.

Badhuset rörs annars så lite som möjligt. De ursprungliga 
rörelsemönstren, med huvudentrén mot Drottninggatan tas 
fram igen men leder nu till andra verksamheter. Försiktigheten 
innebär inte bara att det går att återskapa badhuset den dag 
detta skulle blir önskvärt, men också att huset blir en enkel och 
rå resurs för högskolan att ta över utan allt för stora kostnader. 
Det öppnar för en typ av lågintensivt utnyttjande, där befintliga 
kvaliteter såsom de branta gradängerna kan finna sin användning 
med tiden. Genom att rensa rummet på senare tillägg och 
tillföra ursprungliga kvaliteter som spiraltrappan, hopptornet 
och väggen av glas under gradängerna, stärks berättelsen om 
vad byggnaden en gång var – världens modernaste badhus. 

Den koncentrerade byggnadsvolymen gör det möjligt att skapa 
ett torg utmed badhusets södra sida. Detta blir det tydligaste 
gränssnittet mellan Mälardalens högskola och Eskilstuna stad. 
I den under större delen av året soliga lunchrestaurangen möts 
här stadsbor, studenter och lärare. Uteserveringens lutande plan 
gör den möjlig att använda som läktare till scenen på motsatt 

sida. Torget kan även med fördel kopplas till grannfastighetens 
befintliga restaurang. 

Det öppna gattet mellan badhuset och huvudbyggnaden 
skapar en genväg mellan stadens centrum och högskolans 
huvudentré. Också i den glasade fasaden mot Drottninggatan 
vänder högskolan sig mot staden, liksom i den forna 
huvudentrén i hörnet mot Hamngatan. Dess entréhall är också 
en utställningshall där groddföretagen visar upp sig.

EN EFFEKTIV BYGGNAD
Fasaden har utanpåliggande persienner. Dessa idag tekniskt 
väl beprövade system gör byggnaden klimatsmart såväl på 
sommaren som på vintern. Dessa moderna fönsterluckor 
stänger både värme och kyla ute, ett av flera synliga uttryck 
för byggnadens effektivitet. Den rationella strukturen borgar för 
ett produktionsvänligt, och därmed ekonomiskt, genomförande. 
En kompakt planlösning har inte bara lett till närhet mellan 
olika kategorier inom högskolan, utan även ett mycket lågt 
svälltal. Detta har åstadkommits genom samutnyttjande av 
lärosalar och delbara hörsalar som fört med sig en reduktion 
av programmet med 750 kvadratmeter. Utvecklingen mot allt 
mer nätbaserad undervisning kommer att leda till ett minskat 
behov av medelsmå föreläsningssalar, varför vi valt att slå 
samman flera salar i denna kategori. Den ena datorsalen för IDT 
samutnyttjas med biblioteket. 

Mälardalens högskolas hus i Eskilstuna kommer bli förnuftets hus. 
Som i allt verkligt förnuft, skall där bli sparsamt med innehållslös 
grannlåt, men gott om plats för ett fritt och rörligt tänkande. 

HÖGSKOLAN SOM STAD
De stora rum du möter i högskolans nya byggnader 
berättar om en undervisning där samtalen står 
i centrum. När människor söker kunskap söker 
vi oss till varandra. Detta är en konstant i allt 
samhällsbyggande, och något som en gång också 
präglade våra städer och idag styr utformningen 
av moderna lärandemiljöer. Vi har därför ritat 
en högskola som en stad i staden. Med torg och 
gränder med mänskliga mått, både inuti och 
utanför huset, skapas nya samband i Eskilstuna.

HÖGSKOLANS LÄGE I  ESKILSTUNA
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STRÅK OCH KOPPLINGAR

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

JÄMFÖRELSE CAMPUSGRÖNYTOR

Huvudbyggnaden träder fram med det starka anslag som 
tillkommer en av stadens viktigaste hus. Hamngatan förändras 
till ett shared space framför husen, en yta där alla trafikslag 
rör sig på lika villkor. Drottninggatans fond markeras med en 
skulptur, och kontakten med Strömsholmen förstärks med nya 
broar. Dess stora gräsplan knyter an till de stora universitetens 
campus och de stora evenemang dessa ger möjlighet till. Genom 
att koncentrera programmet till en byggnad har badhuset 
kunnat besparas belastande ombyggnader, och tomten för 
nuvarande äventyrsbadet friläggas till ett torg. VY FRÅN DROTTNINGGATAN
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STUDENTTORGET ORANGERIET
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PLAN 4  1:200

YTSAMMANSTÄLLNING

LOA NYBYGGNAD   15 810 m²

BTA NYBYGGNAD   17 900 m²
varav teknik     1 140 m²

LOA utnyt t jad för programytor i  badhus   1 740 m²

Resterande ytor i  badhus kan utnyt t jas som 
uthyrningsbar yta.  Se förs lag enl igt  planer.
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