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JURYNS UTLÅTANDE
Mälardalens högskola har genomfört en inbjuden projekttävling för utformning av en ny- och 
ombyggnad för Mälardalens högskola i Eskilstuna. Tävlingen arrangerades i samarbete 
med Eskilstuna kommun och Sveriges Arkitekter.

Tävlingen var öppen för följande team, inbjudna  
genom ett öppet kvalificeringsförfarande:

• 3XN

• Arkitema Dot

• Christensen & Co

• Juul/frost

• White

• Wingårdh

Tävlingstiden pågick mellan 30 januari och 5 maj 
2014.

SYFTE 
Tävlingens syfte var att få fram den bästa möjliga ar-
kitektoniska helhetslösningen för högskolebyggnaden 
med avseende på funktion, gestaltning, stadsbild och 
verkan som symbolbyggnad för Mälardalens högsko-

la i Eskilstuna. Den arkitektoniska helhetslösningen 
ska ta sin utgångspunkt i ett tydligt ställningstagande 
om relationen mellan ny och befintlig byggnad, vilken 
utgörs av ett byggnadsminnesförklarat badhus ritat av 
Paul Hedqvist.

Syftet var också att handla upp arkitekten bakom 
det vinnande förslaget för det fortsatta arbetet med 
projektering. Målsättningen är att den nya högsko-
lebyggnaden ska stå klar för inflyttning sommaren 
2018.

BAKGRUND
Mälardalens högskola är en av Sveriges större hög-
skolor, med ca 12 000 studenter och 900 anställda. 
Eskilstuna har ca 4 000 studenter och 290 anställda. 
MDH kännetecknas av nära samarbeten med företag 
och offentlig sektor i regionen. Strategiskt har MDH 
fokuserat verksamheten till fyra utbildningsområden; 
lärarutbildningar, teknikutbildningar, hälso- och väl-
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färdsutbildningar och ekonomiutbildningar. Högsko-
lan har sex etablerade forskningsinriktningar varav 
Innovation och Produktutveckling är ett flaggskepp 
för MDH i Eskilstuna. 

Mälardalens högskola har behov av nya lokaler för 
all sin verksamhet i Eskilstuna. Verksamheten består 
delvis av professionsutbildningar med starka inslag 
av forskningsmiljöer, behöver bedrivas inom en sam-
lad byggnad för att högskolan ska kunna effektivisera 
sitt lokalutnyttjande. 

Högskolan bedriver idag sin verksamhet inom tre 
kvarter och i fem fastigheter, vilket trots dess centrala 
läge i staden skapar en splittring av verksamheten 
och en svårighet för högskolan att synas och annon-
sera sig i stadsrummet. Fastigheterna är till övervä-
gande del före detta industribyggnader som byggts 
om för högskolans räkning. De har svårt att möta 
framtidens förändrade undervisningsmetoder och 
undervisningslokalers krav på flexibilitet och anpass-
ningsförmåga.

Den nya byggnaden kommer liksom de befintliga 
fastigheterna att ha ett centralt läge i staden. Högsko-
lebyggnaden ska annonsera högskolans verksam-
het, ha en tydlig profil och vara ett positivt tillägg till 

stadsbilden.

TÄVLINGSUPPGIFT
Tävlingsuppgiften var att ge förslag på en arkitek-
tonisk helhetslösning som tar sin utgångspunkt i ett 
tydligt ställningstagande om relationen mellan ny och 
befintlig byggnad. Tävlingsprogrammet angav att 
”arkitektoniska lösningar som uppfyller högskolans 
högt ställda funktionskrav med ett starkt gestalt-
ningskoncept och omsorg om bevarandevärden hos 
Paul Hedqvists byggnadsminnesförklarade badhus 
kommer att premieras”.

Avsikten var att få fram den bästa möjliga arkitek-
toniska helhetslösningen för högskolebyggnaden 

med avseende på funktion, gestaltning, stadsbild och 
verkan som symbolbyggnad för Mälardalens högsko-
la i Eskilstuna.

Tävlingsuppgiften bestod i att utforma högskole-
byggnaden och dess offentliga rum inom tävlingsom-
rådet i enlighet med det som beskrevs i tävlingspro-
grammet med tillhörande bilagor. Den arkitektoniska 
helhetslösningen och dess bärande idé skulle ta sin 
utgångspunkt i:

• Organisationen av högskolans funktioner och 
inbördes samband med utgångspunkt från högsko-
lans höga krav på lokalernas flexibilitet för samut-
nyttjande av ytor och ändrad funktion över tid.

• En medveten utformning av samverkan mellan den 
nya byggnaden och det befintliga 1930-talsbad- 
huset, liksom av omvandlingen av badhuset till 
högskola på ett sätt som är förenligt med bygg-
nadsminnesförklaringen. 

• Hur högskolebyggnaden utgör ett positivt tillskott 
i stadsbilden och å-rummet med fokus på dess 
mycket tydliga exponering från flera håll. 

• Högskolebyggnadens verkan som symbolbyggnad 
för Mälardalens högskola som bidrar till att tydlig-
göra högskolans verksamhet i Eskilstuna.

• Hur högskolebyggnaden kan samspela med och 
förstärka anslutande offentliga rum, med fokus på 
en utveckling och omformning av ytan mot Ströms-
holmen. 

• Hur högskolebyggnaden kan stärka stråket mellan 
Järnvägsstationen och Munktellstaden, liksom 
stärka kopplingen mellan högskoleområdet och 
Strömsholmen och på så vis öka närområdets att-
raktivitet och bidra till utvecklingen av stadskärnan. 
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En förutsättning var att sporthallen och äventyrsbadet 
inom tävlingsområdet rivs. Högskolebyggnaden ska 
stärka riksintresset genom sin arkitektoniska kvalitet 
som karaktärsbyggnad mot å-rummet och som ny 
årsring för samhällsutvecklingen.

MÅL
Målet var att få förslag till en arkitektonisk helhetslös-
ning för Mälardalens högskola i Eskilstuna som:

• Blir en stark symbol för högskolan och för Eskilstu-
na som kunskapsstad.

• Har en flexibilitet i den rumsliga organisationen 
som möjliggör samutnyttjande av ytor och föränd-
rade undervisningsmetoder och funktioner över tid. 

• Har en rumslig organisation som stimulerar möten 
mellan olika intressen och upplevs intim. 

• Samspelar med det omgivande offentliga rummet 
och stärker centrala stråk och närområde.

• Visar attraktiva möjligheter för utemiljön runt bygg-
naden inom tävlingsområdet med avseende på 
entrérum, mötesplatser och rekreationsytor.

• Bygger på ett medvetet ställningstagande om rela-
tionen mellan ny och befintlig byggnad. 

• Omvandlar 1930-talsbadhuset till lokaler för hög-
skoleverksamhet på ett sätt som är förenligt med 
byggnadsminnesförklaringen. 

• Stärker riksintresset genom sin arkitektoniska kva-
litet som karaktärsbyggnad mot å-rummet och som 
ny årsring för samhällsutvecklingen.

JURY
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående 
av fem personer utsedda av MDH, Eskilstuna kom-
mun och Sveriges Arkitekter.

MDH utsåg:
• Elin S Olander, fastighetschef

• Katarina Rosenlind, arkitekt MSA, lokalplanerare 

Eskilstuna kommun utsåg:
• Dag Johansson, arkitekt MSA, stadsbyggnadschef, 

ordförande i juryn 

Sveriges Arkitekter utsåg:
• Andreas Forsberg, arkitekt 

• Kristin Jarmund siv. ark. MNAL / int. ark. MNIL / 
Hon. FAIA

Juryn tillkallade sakkunnig expertis gällande kost-
nadskalkyl.

Juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA Monika 
Joelsson Vestlund, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär har varit Ann Ferna, registrator 
MDH.

JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄV-
LINGEN 
Juryn har under 4 möten studerat de inlämnade 
tävlingsförslagen och gjort en helhetsbedömning av 
förslagen utifrån följande kriterier, utan inbördes ord-
ning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i 
programmet:

• Funktion. Hur väl byggnaden uppnår tävlingspro-
grammets krav på flexibilitet för samutnyttjande av 
ytor och ändrad funktion över tid, förutsättningar 
för naturliga möten och att miljön upplevs intim.

• Arkitektonisk gestaltning. Hur väl förslaget förenar 
Paul Hedqvists byggnadsminnesförklarade badhus 
och den nya byggnaden i en arkitektoniskt stark 
och medveten helhetslösning. Förslagets styrka 
som profilbyggnad för högskolan och symbol för 
Eskilstuna som kunskapsstad.

• Stadsbild. Hur väl den arkitektoniska helhets-
lösningen bidrar till omgivande stads- och å-rum 
och stärker riksintresset genom sin höga kvalitet 
ur både stadsbyggnads-, stadsbilds- och gestalt-
ningsperspektiv. 

• Stadsliv. Hur väl förslaget stärker stråket mellan 
Järnvägsstationen och Munktellstaden och ökar 
dess attraktivitet samt stärker kopplingen mellan 
högskoleområdet och Strömsholmen och ökar 
närområdets attraktivitet.

• Utvecklingsbarhet. Att projektet har potential att 
uppnå de mål som anges i tävlingsprogrammet. 

• Genomförande. Att byggnaden är möjlig att projek-
tera och bygga inom den tidplan, den budget och 
de energikrav som anges i tävlingsprogrammet.

Kostnadskalkyler har gjorts av oberoende sakkunnig 
på samtliga förslag. Juryn har gjort en bedömning av 
det vinnande förslagets utvecklingsbarhet och ge-
nomförbarhet för att nå den eftersträvade kvaliteten 
inom angiven budget. 
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JURYNS BESLUT
Projekttävling för ny högskolebyggnad i Kv. Verkmästaren i Eskilstuna

Efter avslutad bedömning har juryn utsett MDH Torget till vinnare av projekttävlingen

Eskilstuna 2014-06-09

Elin S Olander 

Katarina Rosenlind 

Dag Johansson 

Andreas Forsberg 

Kristin Jarmund

JURYN VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL ALLA TÄVLINGSDELTAGARE!

Se förslagen på www.arkitekt.se/tavlingar

JURYNS OMDÖMEN 

För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd

Monika Joelsson Vestlund
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MDH Torget andas rymd och dynamik. Dess cirku-
lationsgrepp med trappor och gradänger skapar ett 
svep genom byggnaden. Trapporna och gradängerna 
knyter det inre och yttre till varandra. Tre likvärdiga 
entréer till högskolebyggnaden är nyckeln till bygg-
nadens starka flöde. Entréerna mot Hamngatan och 
Drottninggatan fångar folk på ett elegant sätt. Försla-

get presenterar också det överlägset bästa förhållan-
det till Bruksgatan, som idag är en baksida. 

Förslagsställarna har plockat ett motiv från badhu-
sets indelning av glasfasaden som utgångspunkt för 
den nya byggnadens fasadkomposition. Fasadhante-
ringen ramar in och lyfter fram badhuset. Juryn anser 
att förslaget översätter 1930 till 2014 på ett raffinerat 

VINNARE

MDH Torget 
FÖRSLAGSSTÄLLARE: 3XN KÖPENHAMN. ANSVARIGA ARKITEKTER KIM HERFORTH 
NIELSEN OCH JAN AMMUNDSEN

Flöde är ett centralt arkitektoniskt grepp i MDH Torget. Högskolan har efterfrågat rörelse 
och liv genom huset och juryn anser att förslagets koncept är mycket starkt. Tre likvärdiga 
entréer till högskolebyggnaden är nyckeln till byggnadens starka flöde och att ett offentligt 
rum skapas i bottenvåningen. Gradänger och trappor knyter det inre och yttre till varandra. 
MDH Torget uppvisar en övertygande enkelhet i den invändiga kommunikationen liksom en 
extremt god generalitet i planlösningen som svarar mot tävlingsprogrammet. Badhuset in-
tegreras på ett föredömligt sätt i den nya byggnaden. Fasadhanteringen ramar in och lyfter 
fram badhuset. Juryn anser att MDH Torget bäst uppfyller tävlingsprogrammets samtliga 
kriterier med en helhetslösning som tillvaratar både högskolans och stadens intressen i en 
övertygande symbolbyggnad. 
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och elegant sätt, där modulernas omväxlande täthet 
skapar variation. 

MDH Torget uppvisar en övertygande enkelhet i 
den invändiga kommunikationen. Flöde är ett centralt 
arkitektoniskt grepp i byggnaden och förslagsställar-
nas analys håller hela vägen. Flöde, rörelse och liv 
genom huset är efterfrågat av högskolan och juryn 
anser att MDH Torgets koncept är mycket starkt. 
Förslagets huvudtrappa löper på ett elegant sätt 
parallellt utvändigt och invändig. Trappan följs upp 
av offentliga terrasser hela vägen runt byggnaden.  
Juryn menar att projektet har potential att i högre 
grad utnyttja terrasserna på alla plan för kontakt med 
de invändiga aktiviteterna. Takterrasserna är väl 
placerade i hörn vilket ger olika utsiktskvaliteter och 
solförhållanden. Juryn anser att förslagets planlös-
ning uppvisar extremt god generalitet som svarar mot 
tävlingsprogrammet. Organisationen skapar liv och 
rörelse i hallen. Samlade auditorier ger flexibilitet. 
Att grupper samlas ger värdefulla tvärvetenskapliga 
möten. Den generella planlösningen ger också möj-
lighet till en rationalitet i byggandet genom att skapa 
förutsättningar för en enkel stomme. Förslagsställar-
na uppnår efterfrågad LOA med volymer som ingår i 
stadsbildens rådande skala. 

Förslagets ”pixlade” fasad visar en hög ambitionsni-
vå: en förfining av bruksstaden Eskilstuna. Stora krav 
kommer att ställas i genomförandet. Juryn ställer sig 
bakom att högskolan ska få det finaste huset i staden 

men ser gärna att förslaget i den fortsatta processen 
tar ett steg mot det mer robusta i sin detaljering och 
materialval. Ytterligare ett par frågor kvarstår att lösa: 
huruvida utrymningstrapphuset i byggnadsminnet kan 
rivas måste utredas och hur nivåskillnaden mellan 
badhus och ny byggnad ska hanteras måste klargö-
ras i den fortsatta processen. Förslagets placering av 
”Akademiskt lärande” (de akademiegna lärosalarna) 
mot Drottninggatan kan upplevas som avskild, något 
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långt från byggnadens kärna. Juryn önskar därför 
att denna placering utreds vidare. MDH Torget har 
avstått från att behandla omgivningen utanför täv-
lingsområdet: tävlingens referensområde. Samtidigt 
skapar förslaget möjligheter. Ett stort ansvar faller på 
kommunen i den fortsatta processen. 

MDH Torget är lågmält men samtidigt kraftfullt, 
stiligt och integrerar den nya byggnaden med badhu-
set på ett föredömligt sätt. MDH Torget har placerat in 
högskolefunktionen i staden och lyft in staden i bygg-
naden. Den genialiskt enkla organisationen är mycket 
användbar för högskolan och löser tävlingsprogram-
met på ett föredömligt sätt. Sammantaget anser juryn 
att MDH Torget bäst uppfyller tävlingsprogrammets 
samtliga kriterier med en helhetslösning som tillva-
ratar både högskolans och stadens intressen i en 
övertygande symbolbyggnad.
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Campus V 2.0 inordnar sig elegant i stads-
bilden gällande skala och proportionering. 
De nya volymerna uppnår en precis dialog 
med badhuset. Juryn anser dock att försla-
get trots sin vackra estetik är lite kraftlöst 
och efterfrågar ett mer dynamiskt grepp för 
MDH i Eskilstuna. Exteriören är enligt juryn 
bättre löst än funktionen. Den interna kom-
munikationen saknar självklarhet och de 
knutpunkter som behövs för att klara den 
stora mängden människor som ska röra 
sig i byggnaden saknas. Organisationen 
är byggd kring fyra akademier, vilket juryn 
anser vara tveksamt ur verksamhetens per-
spektiv på lång sikt. Juryn anser att förslaget 
på ett övertygande sätt kopplar över Hamn-
gatan till Strömsholmen genom ”shared spa-
ce”. Förslaget inrymmer dock bara en, liten, 
huvudentré och enligt juryn hade förslaget 
vunnit på fler likvärdiga entréer för att uppnå 
ett flöde genom byggnaden. 
 
Juryn anser att Campus V 2.0 inordnar sig på ett fint 
sätt i stadsbilden gällande skala och proportionering. 
De nya volymerna uppnår en dialog med badhuset 
på ett elegant, vackert och precist sätt både mot norr/ 
å-rummet och mot öster/Drottninggatan. 

Fasadkompositionen består av en rationell struktur 
med lekfulla inslag, vilket medför att fasaden uttrycker 

en intressant komplexitet. Dock anser juryn att försla-
get, trots att det är estetiskt vackert, är lite kraftlöst. 
Juryn efterfrågar ett mer kraftfullt och dynamiskt grepp 
för MDH i Eskilstuna. Upplevelsen är också att för-
slaget är ritat utifrån och att exteriören i större grad 
borde utgå från interiören. Juryn anser att projektet i 
en bearbetning skulle tåla en förenkling. Förslagets 
finurlighet hade kunnat bevaras även med en större 
rationalitet. Förslagsställarna visar en vilja att jobba 
transparent och förslaget skulle kunna bli ett säkert 
kort med bearbetningar. 

Juryn anser att förslaget på ett övertygande sätt 
kopplar över Hamngatan till Strömsholmen genom att 
kopplingen utformas som ”shared space” på ett sätt 
som juryn upplever som okomplicerat. Kopplingen mot 
Drottninggatan anser juryn dock inte vara prioriterad 
i förslaget, och sambandet med Bruksgatan är för lite 

Campus V 2.0 
FÖRSLAGSSTÄLLARE: JUUL / FROST
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utvecklat. Förslaget inrymmer bara en huvudentré som 
är norrvänd och liten trots att den utgör ett stort motiv i 
fasad. Förslaget hade vunnit på fler likvärdiga entréer 
för att uppnå ett flöde genom byggnaden. Juryn hade 
önskat en bättre analys av hur byggnaden organisato-
riskt ingår i staden. 

Juryn anser att Campus V 2.0 löser exteriören bättre 
än funktionen och upplever att projektet till stor del 
är ritat utifrån och in. Den interna kommunikationen 
saknar självklarhet. De knutpunkter som behövs för att 
klara den stora mängden människor som ska röra sig i 
byggnaden saknas. Från våning tre och uppåt är trap-
porna trånga och perifert placerade. Hissarnas place-
ring saknar koppling till trapporna. Sammantaget upp-
levs den inre kommunikationen som något labyrintisk. 
Den positiva komplexitet som juryn anser att förslagets 
exteriör uppvisar motsvaras interiört av komplicerade 
flöden och bristande orienterbarhet. Förslagsställarna 
har byggt organisationen kring fyra akademier, vilket 
juryn anser vara tveksamt ur verksamhetens perspek-

tiv på lång sikt. Positiv är förslagsställarnas ambition 
om att ytor ska kunna använda till fler funktioner. 

Juryn ser en förfinad och färdig produkt som har 
svårt att klara en tuff behandling. 

Förslaget saknar enligt juryn den rationalitet som 
krävs för att ge flexibilitet och byggbarhet. Förslags-
ställarna gör det komplicerat för sig själva genom att 
många delar måste specialritas för att de ska gå att 
lösa på ett bra sätt.
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Kunskapskvarteret delar upp högskolebygg-
naden i mindre skala för att enligt juryns 
tolkning uppnå en dialog med badhuset. 
Förslagets arkitektoniska uttryck signalerar 
dock en typologi som associerar till mindre 
bostadshus och badhuset upplevs främman-
de i förhållande till den valda utformningen. 
Byggnaden är ritad som om den hade en 
annan funktion och speglar inte de invändi-
ga aktiviteterna. Juryn hittar heller inga pro-
grammässiga motiv till att dela upp volymen 
i åtta delar. Uppdelningen försvårar möjlig-
heten till högskolans efterfrågade flexi- 
bilitet. En övergripande struktur som stöttar 
programmet saknas. Positivt är bottenvå-
ningens grundförutsättningar för öppenhet 
och flöde och att trappor och hissar genom 
sin utformning och placering är lätta att iden-
tifiera. Cirkulationen mellan ny och befintlig 
byggnad är god. Juryn bedömer dock försla-
get som statiskt med liten utvecklingsbarhet.   

Kunskapskvarterets grepp är att dela upp byggnaden 
i mindre skala. Resultatet ter sig dock enligt juryn 
mindre harmoniskt än andra förslag som valt att skapa 
en sammanhållen gestalt. Gestaltningskonceptet 
signalerar en typologi som associerar till mindre bo-
stadshus. När en typologi är främmande för funktionen 
blir skalan svårbegriplig. Byggnaden är ritad som om 
den hade en annan funktion och speglar heller inte 
de invändiga aktiviteterna. Exempelvis är de stora 
fönstren ett fasadmotiv som saknar relevans utifrån 
verksamheten. Kompositionen utgörs av en samman-
ställning av likartade volymer, vilket är irrelevant för 
högskolan. Juryn hittar i programmet inget motiv till att 
dela upp volymen i åtta delar. En övergripande struktur 

Kunskapskvarteret 
FÖRSLAGSSTÄLLARE: ARKITEMA ARCHITECTS
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som stöttar programmet och som enligt juryns mening 
kunde ha gett förutsättningar för en finmaskig variation 
saknas. Förslagets små byggstenar ger istället en 
statisk byggnad. 

Juryn saknar ett tydligt förhållningssätt till badhuset. 
Med den valda utformningen blir badhuset främman-
de i förhållande till det arkitektoniska uttryck som är 
valt. Juryn anser att andra tävlingsförslag bekräftar att 
tillkommande volymer inte behöver brytas upp så dra-
matisk som i ”Kunskapskvarteret”, för att ha en dialog 
med badhuset.

Juryn anser att byggnadens upplägg med utblickar 
mot alla sidor snarare skulle fungera i en campusmiljö 
utanför staden än i rutnätsstaden.

Förslaget uppvisar den mest radikala bearbetningen 
mot ån med terrasseringar och en ny bro. Viljan är att 
skapa liv och mångfald i området genom promenaden 
längs vattnet med aktivitetszoner och en ny multifunk-
tionell paviljong. Juryns bedömning är att andra förslag 
uppnår samma effekt men med mindre ansträngning. 

I Kunskapskvarteret är cirkulationen mellan ny och 
befintlig byggnad god både i bottenvåningen och i 
övre plan. Bottenvåningen har grundförutsättningar för 
öppenhet och flöde. De vertikala kärnorna med trappor 
och hissar är genom sin utformning och placering lätt 
att identifiera. I övre plan utgörs de sociala ytorna av 
spänger mellan husen. 

Förslagsställarna har brutit upp byggnaden i åtta 
byggnader utan programmässiga krav på detta, vilket 
försvårar möjligheten till flexibilitet. Detta grepp medför 
ingen vinst utan främst begräsningar. Ytorna i kuberna 
är små och kärnorna upptar därför proportionerligt sett 
en alltför stor yta i kuberna. Positivt är att förslagsstäl-
larna har visat alternativa planlösningar.

Juryns bedömning är att förslagets utformning med 
många indelningar i små volymer, som dessutom ger 
mycket fasadyta, försvårar genomförandet. Bedöm-
ningen är också att förslaget har liten utvecklingsbar-
het då hela tomten är bebyggd och möjligheten att 
addera eller förändra byggnaden saknas.
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Kunskapssmedjan möter omgivningen på 
ett sympatiskt sätt genom en human skala 
som rimmar med den befintliga skalan mot 
ån. Arkitektoniskt anser dock juryn att Kun-
skapssmedjan är ett eklektiskt, komplicerat 
projekt med många volymer som spelar 
varsitt spel. Högskolebyggnaden uppfattas 
som unika utbyggnader över tid och försla-
get saknar den egna kraft och identitet som 
efterfrågas av både MDH och Eskilstuna 
kommun. Förslaget uppvisar heller inget 
tydligt förhållningssätt till badhuset. Juryns 
bedömning är att Kunskapssmedjans öns-
kan om mänsklig skala har gjort förslagets 
orienterbarhet sämre. Förslaget saknar en 
övergripande organisation, igenkännbarhet 
och orienterbarhet. Förslagets höga del med 
11 våningsplan är praktisk utifrån tekniska 
egenskapskrav. Våningsplanen är dock små 
och ger svåranvända ytor för högskolan.

Arkitektoniskt är Kunskapssmedjan ett eklektiskt, 
komplicerat projekt med många volymer som spelar 
varsitt spel. Juryn uppfattar förslaget som en gam-

meldags, romantiserande tolkning av hur en stad, 
vars komplexitet uppstått över tid, ska se ut. Kompo-
sitionen inbegriper en hög del som enligt juryn skjuts 
in på ett ängsligt sätt vilket uppfattas som en kompro-
miss. Juryn saknar en självklar placering av försla-
gets höga del. Förslaget uppvisar heller inget tydligt 
förhållningssätt till badhuset.

Projektet möter omgivningen på ett sympatiskt sätt 
genom en human skala som rimmar med den befint-
liga skalan mot ån. Förslaget saknar dock den egna 
kraft och identitet som efterfrågas av både MDH och 
Eskilstuna kommun som bygger på högskolans tyngd 
i staden. Högskolebyggnaden uppfattas istället som 
unika utbyggnader över tid.  

Kunskapssmedjan 
FÖRSLAGSSTÄLLARE: WHITE ARKITEKTER AB. ANSVARIG ARKITEKT SARA GRAHN
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Beträffande förslagets koppling till staden är den 
tillfredsställande i östra och norra delen. Till Bruks-
gatan förhåller sig dock förslaget endast genom en 
liten entré med en smal och lång ramp, vilket är en 
svaghet.

Kunskapssmedjans önskan om mänsklig skala har 
gjort förslagets orienterbarhet sämre. Var är hissar 
och trappor? Hur kan vi orientera oss? Förslaget 
saknar en övergripande organisation, igenkännbarhet 
och orienterbarhet. Hörsalen med teleskopläktare/
sporthallen kan nyttjas för studentkårsaktiviteter, dock 
saknas kringfunktioner såsom omklädningsrum. Sym-
patiskt är fönstret mot å-rummet och den solbelysta 

takterrassen. Höghuset har ett praktiskt angreppssätt 
utifrån tekniska egenskapskrav med sina 11 våningar. 
Våningsplanen är dock små och ytorna blir därmed 
svåranvända för högskolan. 



16

I dialog relaterar till befintliga prominenta 
byggnader längs ån som utformats som 
solitärer och tydliga gestalter. Juryn anser 
dock att förslaget avstår från utmaningen att 
ansluta till badhuset. Den nya byggnaden 
och badhuset länkas endast samman på 
plan 2 med en ”badring” som juryn anser ha 
en högst tveksam utformning. Förslagets 
repetitiva fasadgrepp är frekvent använt i 
dagens kommersiella kontorsbyggnader. 
Enligt juryn saknar därför förslaget den 
originalitet och starka identitet för högsko-
lan som tävlingsprogrammet efterfrågar. I 
dialog omvandlar badhuset till ett orangeri 
med bambuskog att använda som alterna-
tiva lärosalar. Om bambuskogen hade varit 
tillgängligt för allmänheten hade juryn upp-
skattat förslagsställarnas vilja att låta det 
värdefulla badhuset komma allmänheten till 
gagn. Juryn bedömer också att byggnaden 
blir alltför kompakt när huvudplanet i bad-
huset utgörs av orangeriet som är ett eget 
tillägg till tävlingsprogrammet. 

I dialog relaterar till befintliga prominenta byggna-
der längs ån som utformats som solitärer och utgör 
tydliga gestalter. Förslagets fysiska modell visar ett 
skarpt yttre med ett myllrigt inre, ett koncept som 
förslagsställarna hade kunnat utveckla mer. Juryn 
ser att förslaget hade vunnit på att renodla idén om 
en sarg med urgröpningar runt det yttre och ett mer 
organiskt inte. Förslagets takterrass utgör en fantas-
tisk utsiktsplats och hade med fördel kunnat utformas 
mer generös.  

Juryn anser att förslaget har avstått från att anta 
utmaningen om att ansluta till badhuset. Trots ”klipp-
greppet” upplevs fasaden som monoton. Det valda 

I dialog 
FÖRSLAGSSTÄLLARE: WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR AB. ANSVARIGA ARKITEKTER 
GERT WINGÅRDH, JONAS EDBLAD OCH PETTER HAUFFMAN
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repetitiva fasadgreppet är frekvent använt i dagens 
kommersiella kontorsbyggnader och i samtidens 
arkitektur. Enligt juryn saknar därför förslaget den 
originalitet och den starka identitet för högskolan som 
tävlingsprogrammet efterfrågar. 

Juryn bedömer att det föreslagna aktivitetstorget 
kan stärka stadslivet. Förslagets koppling till Munktell 
är dock onödigt krånglig och juryn upplever land-
skapsarkitekturen något komplicerad. Juryn anser att 
det är synd att den potentiellt rekreativa ytan mot ån i 
förslaget används för cykelparkering.

I dialog omvandlar badhuset till ett orangeri med 
bambuskog, som ska användas till alternativa läro-
salar. Om bambuskogen hade varit tillgängligt för 
allmänheten hade juryn uppskattat förslagsställarnas 
vilja att låta det värdefulla badhuset komma allmän-
heten till gagn. Juryn har dock förståelse för att hög-
skolan inte kan bekosta och drifta detta koncept samt 
att lokalprogrammets krav inte medger detta. Juryn 
bedömer också att byggnaden blir alltför kompakt 
när huvudplanet i badhuset utgörs av orangeriet om 
1700 kvm som är ett eget tillägg till tävlingsprogram-
met. Totalt sett är byggnaden 3000 kvm mindre än 
lokalprogrammet. Det föreslagna samnyttjandet av 
lärosalar bedöms tyvärr inte fungera schemamässigt 
och den yteffektivitet som föreslås, men inte bedöms 
fungera praktiskt, gör att hela byggnaden upplevs 
som trång. 

Den nya byggnaden och badhuset länkas endast 
samman på plan 2, med en ”badring”, som juryn 
anser ha en högst tveksam utformning. Det är också 
en stor brist att förslaget saknar invändig länk mellan 
huvudbyggnaden och badhuset. Förslagets kompak-
ta utformning har medfört negativa konsekvenser 
såsom låga rumshöjder på övre plan och centrala 
mörka ytor under mark. Hissars och trappors place-

ring saknar generalitet. Deras icke neutrala placering 
får negativa konsekvenser för de invändiga, lokala 
miljöerna. Juryn upplever en brist på hierarki i orga-
nisationsmönstret. Ett huvudflöde genom byggnaden 
saknas. 

För att högskolan ska fungera bedömer juryn att 
aktivitetstorget måste tas i bruk för ytterligare bygg-
nadsvolym. Förslagets snåla mått gör byggnaden 
svår att förändra. 
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Stadsbildsmässigt utgör Campustorn Es-
kilstuna en stilig och djärv symbolbyggnad 
som friställer badhuset på ett elegant sätt. 
Förslagets höjd blir länken mellan det nya 
och det gamla. Kompositionen är attraktiv, 
men juryn ställer sig frågan om greppet är 
relevant för högskolan: det blir en hög sko-
la. Ytorna runt punkthusets funktionskärna 
är för små för att vara funktionella för hög-
skolans verksamhet och en redovisning av 
hur byggnaden kan vara flexibel saknas. 
Campustorn Eskilstuna skapar genom sin 
skickliga hantering av volymernas skala ett 
centralt, solbelyst och vindskyddat uterum 
samt generösa entréer. För stadslivet är det 
viktigt hur kunskapsmiljön flätas in i staden.  
Campustorn Eskilstuna har en traditionell 
lösning, som saknar stråk genom byggna-
den. Förslaget fokuserar på vertikaliteten 
snarare än på bottenplanets betydelse som 
arena för stadslivet. 

Förslagets höjd blir länken mellan det nya och det 
gamla. Att den höga volymen placeras i hörn anser 
juryn vara logiskt. Eskilstunas befintliga bibliotek har 
liknande tema. Juryn refererar också till Mies van der 
Rohes förhållningssätt att dra tillbaka en högre volym 
och möta en publik plats med en lägre bebyggelse. 
Förslagets komposition kopplar även tilI den exploa-
tering med ny bostadsbebyggelse som komma skall 
i väster. Kompositionen är attraktiv, men juryn ställer 

Campustorn Eskilstuna 
FÖRSLAGSSTÄLLARE: CHRISTENSEN & CO. ANSVARIGA ARKITEKTER MICHAEL CHRIS-
TENSEN OCH HÅKAN SANDHAGEN
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sig frågan om greppet är relevant för högskolan? Det 
blir en hög skola. Juryn är också tveksam till om för-
slagets ”vertikala” urbanitet är relevant för Eskilstuna.   

Campustorn Eskilstuna presenterar en god situa- 
tionsanalys. Förslaget skapar genom sin skickliga 
hantering av volymernas skala ett centralt, solbelyst 
och vindskyddat uterum samt generösa entréer. 
Många lärare och studenter kommer från stationen. 
Därför är en entré mot Drottninggatan relevant. 
Förslagets ”Campusträdgården” mot Drottninggatan 
bedöms dock vara tveksamt eftersom det ligger bak-
om befintligt högre hus. Juryn ser gärna att bottenvå-
ningen utgör ett stadsrum. För stadslivet är det viktigt 
hur kunskapsmiljön flätas in i staden. Campustorn 
Eskilstuna har en traditionell lösning, som saknar 
stråk genom byggnaden som andra förslag uppvisar. 
Förslaget fokuserar på vertikaliteten snarare än på 
bottenplanets betydelse som arena för stadslivet då  
till och med tvåplanslösningar har svårt att fungera 
kommersiellt i Eskilstuna.

Campustorn Eskilstuna arbetar med en serie öppna 
trappor och podier som bas för sociala mingelfunk-
tioner och redovisar en tydlig reception. Förslagets 

punkthus medför att den funktionskärna med mäng-
den trapphus och teknik som krävs för höjden, till-
sammans med vertikal kommunikation i hörn upptar 
en fjärdedel av ytan. Förslaget presenterar en frihet 
runt kärnan, men ytan är för liten för att vara funktio-
nell för högskolans verksamhet. En redovisning av 
hur byggnaden kan vara flexibel saknas. Den största 
hörsalen har bara ett galleri som entré vilket riskerar 
att vara en feldimensionering.   

Campusträdgården kan vara en utvecklingspoten-
tial för högskolan utifrån att verksamheten utvecklas 
kontinuerligt. I sin nuvarande utformning kan platsen 
dock uppfattas som isolerad från verksamheten. 

Stadsbildsmässigt utgör Campustorn Eskilstuna en 
stilig och djärv symbolbyggnad.

Juryn uppskattar förslagets starka grepp och anser 
att förslagsställarna testat det vertikala konceptet 
med bravur. Utformningen friställer badhuset på ett 
elegant sätt.




