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INLEDNING

SYFTE
Tävlingens syfte är att få fram den bästa möjliga arki-
tektoniska 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:
ett byggnadsminnesförklarat badhus ritat av Paul 
Hedqvist. Byggnaden ska vara en profilbyggnad för 
högskolan, ett positivt tillskott till omgivande stads- 
och å-rum och stärka stadens profilering som kun-
skaps- och studieort.

Syftet är också att handla upp arkitekten bakom det 
vinnande förslaget för det fortsatta arbetet med pro-
jektering. Målsättningen är att den nya högskolebygg-
naden ska stå klar för inflyttning sommaren 2018.

BAKGRUND
Mälardalens högskola är en av Sveriges större hög-
skolor, med 12 000 studenter, 67 professorer och 900 
anställda. Eskilstuna har 4 000 studenter och 290 an-
ställda varav 17 är professorer. MDH kännetecknas 
av nära samarbeten med företag och offentlig sektor 
i regionen. Strategiskt har MDH fokuserat verksam-

INBJUDAN

Mälardalens högskola inbjuder härmed till projekttävling för utformning av en 
ny- och ombyggnad för Mälardalens högskola i Eskilstuna. Tävlingen arrange-
ras i samarbete med Eskilstuna kommun och Sveriges Arkitekter.
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heten till fyra utbildningsområden: lärarutbildningar, 
teknikutbildningar, hälso- och välfärdsutbildningar och 
ekonomiutbildningar. Högskolan har sex etablerade 
forskningsinriktningar varav Innovation och Produkt- 
utveckling 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 annonsera 
sig i stadsrummet. Fastigheterna är till övervägande 
del före detta industribyggnader som byggts om för 
högskolans räkning. De har svårt att möta framtidens 
förändrade undervisningsmetoder och undervisnings-
lokalers krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.

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. 

PAUL HEDQVISTS BYGGNADSMINNES- 
FÖRKLARADE BADHUS 
Det byggnadsminnesförklarade badhuset, ritat av 
Paul Hedqvist, är resultatet av en arkitekttävling som 
genomfördes 1929. Badhuset som stod klart 1932 är 
mycket representativt för funktionalismen och är en 
av landets första funktionalistiska byggnader utanför 
Stockholm. Byggnadsminnesförklaringen innebär att 
tillstånd från Länsstyrelsen krävs för alla åtgärder 
som medför ingrepp i skyddade delar av byggnads-
minnet. Exempelvis måste fasaden och huvudtrapp-
huset behållas. Bassängrummet och läktarutrymmet 
har vissa restriktioner mot förändring. Största möjliga 
hänsyn tas till de övergripande  arkitektoniska vär-
dena vid förändring av exteriör och omgestaltning av 
simhallen vid den förändrade funktionen till högskole-
verksamhet. 

Länsstyrelsen i Södermanlands beslut om byggnads-
minnesförklaring med bilagor utgör bilaga 11 i täv-
lingsprogrammet. 
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RIKSINTRESSE 
Tävlingsområdet ligger inom riksintresseområde 
för kulturmiljövården, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 
(MB). I motiveringen till riksintresset är det främst de 
utvecklingssteg som speglar Eskilstunas utveckling 
från smidesstad till manufaktur- och industristad från 
medeltiden fram till 1950-talet som är de bärande 
värdena i området. 

Stockholms Byggnadsantikvarier har på uppdrag av 
Eskilstuna kommun genomfört en kulturmiljöutredning 
för badhuset, äventyrsbadet och sporthallen i förhål-
lande till riksintresset och bedömer att byggnaderna 
utgör tydliga årsringar i Eskilstunas historia. Badhu-
set från 1930-talet är en viktig byggnad i ett nationellt 
perspektiv då den visar på funktionalismens genom-
brott i Sverige. Värdebärande gällande tävlingsom-
rådet som helhet är bland annat rutnätsplanen med 
anor från 1600-talet och att tävlingsområdets byggna-
der ingår i en sammansatt grupp av karaktärsbyggna-
der som bildar en ridå mot å-rummet. I anslutning till 
tävlingsområdet ligger Rademachersmedjorna som är 
uppförda i trä, den första 1659, och är ett uttryck för 
riksintresset. 1906 öppnades stadens första museum 
i en av smedjorna och i vissa av smedjorna bedrivs 
fortfarande verksamhet.  

Kulturmiljöutredning 2013-02-06, Stockholms  
Byggnadsantikvarier AB, utgör bilaga 12 till  
tävlingsprogrammet.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  
AVSEENDE RIKSINTRESSE
Eskilstuna kommun har upprättat en miljökonse-
kvensbeskrivning som bland annat belyser en ny 
högskolebyggnads påverkan på riksintresset för 
kulturmiljövården och stadsbild. Riksintresset för 
kulturmiljön påverkas genom att en årsring ersätts av 
en ny. Eftersom rutnätsplanen från 1658 inte ändras 
bedöms dock påverkan på riksintresset bli liten. En 
mer utåtriktad byggnad med aktiva bottenvåning-
ar som ersätter sporthallen förväntas ge en positiv 
prägel och inverkan på omgivningarna. Utformning 
av byggnaden och dess kopplingar till omgivningarna 
kommer att ha stor betydelse för hur platsen upplevs. 

Eskilstuna kommuns miljökonsekvensbeskrivning 
enligt 6 kap Miljöbalken utgör bilaga 13 till tävlings-
programmet.
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DETALJPLANEPROCESSEN
Eskilstuna kommun genomförde sommaren 2013 
plansamråd för detaljplan för kv Verkmästaren 6 och 
7. Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 
samlade högskolelokaler för Mälardalens högskola 
i Eskilstuna. Kvarterets kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelse kommer att ges erforderligt skydd i de-
taljplanen. 

Det vinnande förslaget i denna projekttävling kommer 
att ligga till grund för en bearbetning av planförslaget 
inför den fortsatta planprocessen, vars nästa steg är 
granskning. Detaljplanen godkänns av stadsbyggnads-
nämnden innan den antas av kommunfullmäktige.

SAMARBETE MELLAN MÄLARDALENS  
HÖGSKOLA OCH ESKILSTUNA KOMMUN
Mälardalens högskola har en central roll i Eskilstu-
nas arbete med att utvecklas från industristad till en 
modern, kunskapsbaserad stad. Högskolan gör att 
många unga söker sig till staden. 

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Mälarda-
lens högskola och Eskilstuna kommun, där man 
gemensamt ska verka för att tillskapa nya lokaler för 
högskolan på den tomt som arkitekttävlingen gäl-
ler. Principöverenskommelsen är undertecknad av 
kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören, 
högskolans styrelseordförande och rektor.

MÅLBILD FÖR DEN NYA HÖGSKOLE- 
BYGGNADEN
Målet är 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 förändrade 
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 badhuset från 1932 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.

TÄVLINGSUPPGIFTEN–EN BYGGNAD SOM 
STÖDER HÖGSKOLANS VERKSAMHET
Tävlingsuppgiften är att ge förslag på en arkitektonisk 
helhetslösning som tar sin utgångspunkt i ett tydligt 
ställningstagande om relationen mellan ny och befint-
lig byggnad. Arkitektoniska lösningar som uppfyller 
högskolans högt ställda funktionskrav med ett starkt 
gestaltningskoncept och omsorg om bevarandevär-
den hos Paul Hedqvists byggnadsminnesförklarade 
badhus kommer att premieras. 

Avsikten är att få fram den bästa möjliga arkitekto-
niska helhetslösningen för högskolebyggnaden med 
avseende på funktion, gestaltning, stadsbild och 
verkan som symbolbyggnad för Mälardalens högsko-
la i Eskilstuna.

Tävlingsuppgiften består i att utforma högskolebygg-
naden och dess offentliga rum inom tävlingsområdet 
i enlighet med det som beskrivs i detta tävlingspro-
gram med tillhörande bilagor. Den arkitektoniska 
helhetslösningen och dess bärande idé ska ta sin 
utgångspunkt i:

• Organisationen av högskolans funktioner och inbör-
des samband med utgångspunkt från högskolans 
höga krav på lokalernas flexibilitet för samutnyttjan-
de av ytor och ändrad funktion över tid.

Illustration detaljplaneområde
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• En medveten utformning av samverkan mellan den 
nya byggnaden och det befintliga badhuset, liksom 
av omvandlingen av badhuset till högskola på ett 
sätt som är förenligt med byggnadsminnesförkla-
ringen. 

• 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 för- 
stärka anslutande offentliga rum, med fokus på en ut- 
veckling och omformning av ytan mot Strömsholmen. 

• Hur högskolebyggnaden kan stärka stråket mel-
lan järnvägsstationen och Munktellstaden, liksom 
stärka kopplingen mellan högskoleområdet och 
Strömsholmen och på så vis öka närområdets att-
raktivitet och bidra till utvecklingen av stadskärnan. 

En förutsättning är 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. 

TÄVLINGSOMRÅDET
Tävlingsområdet ligger inom Kv Verkmästaren cen-
tralt i Eskilstuna, med ett attraktivt åläge. Området 
omfattar fastigheterna Verkmästaren 6 och 7, som 
idag ägs av Eskilstuna kommun. Kv Verkmästaren är 
ett av fristadens stora kvadratiska kvarter och inrym-
mer söder om tävlingsområdet kontor och två försko-
lor. Inom angränsande kvarter söder och öster om 
planområdet finns gällande detaljplaner för bostäder, 
som ännu inte är utbyggda. I kvarteren intill finns en 
blandad bebyggelse av bostäder och verksamheter 
av varierande ålder. 

Genom sitt läge vid Eskilstunaån är tävlingsområdets 
koppling till åstråket viktig, liksom till de parker som 
gränsar till ån: Strömsholmen i norr, Hamnparken och 
Stadsparken i öster och Rothoffsparken i väster.
Området ligger i anslutning till de historiskt värdefulla 
Rademachersmedjorna. På andra sidan ån, i direkt 
kontakt, finns det före detta industriområdet Munktell-
staden som idag bland annat hyser museum, teater 
och utbildningslokaler och Munktell Science Park. 
Denna anknytning är viktig för högskolan, då det 
inom området finns verksamheter som samarbetar 
med högskolan. 

Tävlingsområdet är centralt beläget med närhet till 
stadens kommersiella centrum. Busshållplatser finns 
sydöst om planområdet på Rademachergatan, vid 
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Fristadstorget och på Drottninggatan, båda inom ca 
300–400 m. Järnvägsstationen ligger drygt 500 m 
söder om planområdet.

Tävlingsområdet annonserar sig dessutom väl för 
den infartstrafik till centrum som passerar bron över 
Eskilstunaån.

ESKILSTUNA KOMMUNS PLANER FÖR UT-
VECKLING AV NÄROMRÅDET
Mälardalens högskola har en central roll i Eskils- 
tunas arbete med att utvecklas till en modern, 
kunskapsbaserad stad. Högskolan gör att många 
unga söker sig till staden vilket förändrar kraven på 
stadsbyggandet. Tävlingstomtens placering har en 
avgörande och central placering i det innovativa 

kunskapsstråket som leder från järnvägsstationen via 
Drottninggatan mot ån och Munktellområdet.

I samband med byggandet av ny högskola ska 
omgivande trafikmiljö ses över. Högskolans koppling 
till ån, Strömsholmen som kommunen har för avsikt 
att omvandla med kvalitativa platser för alla eskil-
stunabor, Munktellområdet och ”Väster” med nya 
utbyggnadsprojekt är vägledande. Tillgängligheten för 
gång, cykel- och kollektivtrafik är prioriterat i kommu-
nen och ska också sätta sin prägel på den framtida 
utformningen av Hamngatan, som avskiljer tävlings-
området från ån, samt Tullgatan. Personal, studenter 
och besökare ska känna att de prioriterat ska kunna 
förflytta sig över Hamngatan. En vision är att utforma 
Hamngatan som ”shared space”.
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ALLMÄNT
Den nya byggnaden ska vara en profilbyggnad för 
högskolan, ett positivt tillskott till omgivande stads- 
och å-rum och stärka stadens profilering som kun-
skaps- och studieort.

Byggnaden ska visualisera Mälardalens högskola 
som en öppen och modern studiemiljö som sjuder av 
förnyelse, utveckling och innovation. Utformningen 
ska uppmuntra till möten mellan högskolans olika 
verksamheter samt mellan verksamheten och omgi-
vande samhälle.

Karaktäristiskt för Mälardalens högskola i Eskilstuna 
är småskalighet och närhet mellan studenter och 
lärare. Eftersom detta uppskattas mycket ska även 
den nya miljön upplevas intim och ge förutsättningar 
för naturliga möten mellan studenter och lärare och 
studenter emellan. 

Flöde av människor är viktigt för att uppnå en ener-
gigivande miljö. En balans mellan rörelse och tysta, 
lugna platser för koncentrerade studier måste ge-
nomsyra rumsorganisationen för att skapa en bra 
studiemiljö.

Att ett effektivt lokalutnyttjande uppnås, som möjlig-
gör förändrade undervisningsmetoder och forsknings-
miljöer är centralt.

Alla utrymmen där studenter, personal och  besökare 
har tillträde ska uppfylla krav på god tillgänglighet.

Nedan följer en beskrivning av de viktigaste funktio-
nerna och vilka krav det ställer på byggnaden. Speci-
ficerade uppgifter framgår i den lokalförteckning som 
upprättats och utgör bilaga 1 till tävlingsprogrammet. 

PROGRAM
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Flöden, logistik och samband
Byggnaden ska ha en väl fungerande logistik och 
vara överskådlig och lättorienterad. Naturlig kontakt 
mellan olika verksamheter och olika delar av byggna-
den ska särskilt beaktas. Inbjudande och dynamiska 
mötesplatser vid kommunikationsstråken är ett viktigt 
inslag.

Det befintliga badhuset ska integreras med den nya 
byggnaden genom invändig förbindelse som uppfyller 
krav på god tillgänglighet.
 
Entréyta och allmänna ytor
Högskolans utbildningar har stort fokus på innovation 
och bedrivs ofta i projektform och i styrda processer. 
Verksamheten ska i möjligaste mån synliggöras. 
Entréytan med infocenter och studenttorg ska utöver 
informationsdisk med två arbetsplatser fungera som 
utställningsyta för studentarbeten, tillgänglig för 
allmänheten. Ett café om ca 300 kvm med kök och 
sittplatser ska drivas av extern aktör och ansluta till 
entréytan.  

Bibliotekslokaler
Bibliotekslokalerna ska inrymma bokhall, studieplat-

ser, grupprum, datorsal och 10 arbetsplatser. En allt 
större del av bibliotekets innehåll digitaliseras, varför 
behovet av bok- och tidskriftshyllor minskar till förmån 
för studie- och handledningsplatser samt grupprum. 
I det framtida högskolebiblioteket finns det heller inte 
behov av in- och utlåningsdisk. MDH:s vision är ett 
öppet bibliotek som ska samverka med entréyta och 
café i enlighet med sambandsschemat, som utgör 
bilaga 2 till tävlingsprogrammet.

Kårlokaler
Byggnaden ska inrymma möjligheten för alla studen-
ter att samlas. Förutom mingelyta och informations-
plats ska kårlokalerna inrymma ett konferensrum och 
fem arbetsplatser. 

Samverkanslokaler
Samverkan sker mellan näringsliv, kommun och MDH 
på flera sätt. Genom att bjuda in till möten skapas 
förutsättningar för ett givande utbyte av idéer och 
kreativa tankar mellan studenter och omgivande sam-
hälle. Förslagen ska visa på kreativa ytor där dessa 
möten, spontana eller schemalagda, kan utvecklas. 
Studenter kan genom MDH:s inkubatorsverksamhet 
testa sina affärsidéer. Där får studenterna tillgång till 

Bibliotek

Kårlokaler
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Utställning
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enkla arbetsplatser och handledning av kompetent 
personal för att utveckla sin affärsidé. 

Undervisningslokaler
Högskolan har ett stort behov av flexibla lokaler i 
varierande storlek, varför lokalernas förmåga till 
anpassning för varierande verksamheter är särskilt 
viktigt. Tekniskt innovativa lösningar som gör att de 
större lokalerna kan användas för flera olika verksam-
heter ökar möjligheten till aktiviteter utöver de som är 
angivna i lokalförteckningen. Exempel på aktiviteter 
som ökar kvaliteten på studenternas studiemiljö är 
friskvård, tentamenskrivning och kårverksamhet. Ett 
exempel på teknisk innovation är teleskopgradänger. 

Undervisningslokalerna utgör 40 procent av lokalpro-
grammets yta. De allmänna undervisningslokalerna 
ska inrymma sex hörsalar om 100–360 kvm utforma-
de som gradängsalar, 19 lärosalar om 65–200 kvm 
och 21 grupprum om 20–30 kvm. De fyra största 
gradängsalarna om 170-–360 kvm kräver dubbel 
bjälklagshöjd/ våningshöjd. Samtliga våningar som 
rymmer undervisningslokaler ska dock ha bjälklags-
höjd/våningshöjd som medger låggradängsalar samt 
höj- och sänkbara skrivtavlor. 
  
De fyra akademierna: Akademin för Ekonomi, Sam-
hälle och Teknik, Akademin för Hälsa, Vård och 
Välfärd, Akademin för Innovation, Design och Teknik 
och Akademin för Utbildning, Kultur och Kommuni-
kation har även akademiegna undervisningslokaler 
som utgör 30 procent av undervisningslokalernas yta. 
Akademin för Innovation, Design och Tekniks studio 
om 250 kvm kräver dubbel bjälklagshöjd/våningshöjd. 

Studieplatser 
Förutom en bra lärarledd undervisning är goda 
möjligheter till självstudier inom byggnaden en viktig 
fråga. Allmänna studieplatser ska utgöras av öppna 
ytor i anslutning till entré och kommunikationsytor. 
Nya och innovativa lösningar för studieplatser som 
uppnår en differentiering mellan tysta studieplatser 
och sociala ytor för möten och umgänge är prioriterat. 

Administrationslokaler 
Administrationslokalerna ska rymma cirka 350 arbets-
platser för fyra akademier, förvaltning och ledning, 
varav hälften i enskilda rum och hälften i öppna 
kontor. Utöver arbetsplatser och biytor behövs sex 
konferensrum om 30–60 kvm.

Öppenhet och säkerhet
Kårlokalerna ska kunna nyttjas även kvällstid, vilket 
ställer krav på möjligheten till sektionsvis larmning/ 
avstängning av byggnaden. Trapphus ska utformas 
så att uthyrningsbara delar kan skapas efter eventu-
ella behov som kan uppstå över tid. 

Klimat
Byggnadens kontors- och undervisningsrum ska ha 
tillgång till dagsljus och god ventilation. God rums- 
akustik är ett krav och byggnaden ska organiseras så 
att störningar från oönskat ljud minimeras. 

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Eftersom lokalernas förmåga till anpassning för varie-
rande verksamheter är speciellt viktigt ska möjlighet 
till ombyggnader på ett enkelt sätt prioriteras. Särskilt 
viktig är frågan om kostnadseffektiv hantering av de 
tekniska systemen i samband med ombyggnader.

Vatten- och avloppsledningar är utbyggda till kvar-
teret och har kapacitet för ytterligare anslutningar. 
Befintliga nät för el, tele, bredband och fjärrvärme i 
anslutning till planområdet har tillräcklig kapacitet och 
kan utnyttjas. Aktuella punkter för elnät redovisas i 
ritningsunderlag som utgör bilaga 4 till tävlingsprog- 
rammet.

Kommunens målsättning är att i största möjliga 
utsträckning omhänderta dagvattnet lokalt, men i cen-
trala kvarter som kv Verkmästaren är möjligheterna 
begränsade. I första hand bör fastighetens dagvatten 
omhändertas inom den egna fastigheten, i andra 
hand genom en LOD-lösning på allmän mark och i 
tredje hand genom att ledas till befintligt dagvatten-
nät. Positivt är innovativa lösningar för hur dagvattnet 
från byggnaden kan reduceras, exempelvis med hjälp 
av gröna tak.

HÅLLBARHET OCH MILJÖKRAV
 Förslaget ska visa på goda lösningar vad gäller håll-
barhet och miljöpåverkan, som visar och stöder hög-
skolans uttalade miljöprofil och dess forskning inom 
miljö, som bedrivs av Akademin för Energi, Samhälle 
och Teknik, (EST) inom områdena miljö-, energi- och 
resursoptimering MERO.

Gällande energianvändning ska förslaget uppfylla 
Miljöbyggnads krav för nivå GULD. Gällande Miljö-
byggnads övriga indikatorer ska förslagsställaren 



12

göra en bedömning av vilken klassningsnivå förslaget 
kan uppnå. Se länk: www.sgbc.se/certifieringssystem/
miljoebyggnad 

Att byggnaden utformas med ”aktivt tak”, såsom ex-
empelvis solceller och sedum är ett krav. 

Mälardalens högskolas miljöpolicy utgör bilaga 8 och 
Bedömningskriterier för Miljöbyggnad utgör bilaga 9 
till tävlingsprogrammet.

OFFENTLIGA RUM
Huvudentrén ska vara tydlig och rummet framför 
entrén generöst och rymma möjligheter för studenter 
och besökare att flöda in/ut och uppehålla sig. En-
trérummet ska ha plats för fyra flaggstänger. 

En grön utemiljö är viktig och bör inrymma sittplatser 
samt möjlighet till utomhusaktiviteter. Uteservering i 
anslutning till caféet är önskvärd.

Eskilstuna kommun kommer att studera utformningen 
av den allmänna platsmarken som ansluter till kvarte-
ret parallellt med det fortsatta planarbetet som bygger 
på det vinnande förslaget i projekttävlingen.

ANGÖRING OCH PARKERING
Färdtjänst och MDH-bussar ska ha angöringsmöj-
lighet i direkt anslutning till huvudentrén. Parkering 
för MDH-bussar är inte aktuellt att anordna, däremot 
handikapparkeringsplats. 
 
Klimatskyddad cykelparkering ska utföras i anslutning 
till huvudentré, som ska rymma det största antalet 
cyklar. Utöver denna ska cykelparkering anordnas vid 

samtliga entréer. Idag har högskolan 70 platser/1000 
studenter, vilket är ett minimum som tävlingsförslagen 
ska uppfylla. Den inkluderar cykelparkeringsplatser 
för högskolans personal. Inom tävlingsområdet ska 
också 10 parkeringsplatser anordnas. 

BUDGET
Kostnadstaket för byggande av den nya högsko-
lebyggnaden är fastställt till 25 000 SEK/kvm LOA 
exklusive moms i kostnadsnivå 2013, vilket innebär 
en totalkostnadsram om ca 450 miljoner SEK. Kost-
nadstaket innefattar kostnad för hus- och markbygg-
nad samt installationer. Tävlingsbidragen ska utfor-
mas med beaktande av detta kostnadstak. 

OBS! Åtgärder gällande allmän platsmark utanför 
tävlingsområdet, men inom referensområdet (skraffe-
rad yta i illustration av tävlings- och referensområde), 
ingår inte i kostnadstaket. Eskilstuna kommun har en 
budget för investeringar i det offentliga rummet om ca 
18 mnkr för 2016–2017, men investeringsbudgeten 
ses kontinuerligt över och bestäms i detalj inför varje 
år. Ovan nämnda budget är en tidig reservation som 
visar inriktningen.  

En förhandling mellan MDH och Eskilstuna kommun 
om genomförande av förslag till utveckling av allmän 
platsmark inom referensområdet kommer att äga rum 
parallellt med den fortsatta processen efter tävling. En 
produktionsplan kommer att upprättas mellan Eskilstu-
na kommun och MDH som följer högskolebygget. 

GÄLLANDE LAGSTIFTNING/ NORMER
De tävlande ska förhålla sig till gällande svenska 
lagar, förordningar, föreskrifter och normer.
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TÄVLINGSTEKNISKA 
BESTÄMMELSER
ARRANGÖR
Tävlingen arrangeras av Mälardalens högskola i 
samarbete med Eskilstuna kommun samt Sveriges 
Arkitekter.

TÄVLINGENS FORM
Tävlingen är en inbjuden projekttävling i ett steg och 
har föregåtts av en öppen prekvalificering där sex 
team valts ut.

DELTAGARRÄTT 
Tävlingen är endast öppen för följande team, inbjud-
na genom ett öppet kvalificeringsförfarande:
- 3XN
- Arkitema Dot
- Christensen & Co
- Juul/frost
- White
- Wingårdh

TÄVLINGSSPRÅK
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

JURY
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury 
bestående av fem personer utsedda av MDH, Eskil-
stuna kommun och Sveriges Arkitekter.
MDH har utsett
-  Elin S Olander, fastighetschef
-  Katarina Rosenlind, arkitekt MSA, lokalplanerare 
Eskilstuna kommun har utsett
-  Dag Johansson, arkitekt MSA, stadsbyggnadschef, 

ordförande i juryn 
Sveriges Arkitekter har utsett
-  Andreas Forsberg, arkitekt SAR/MSA
-  Kristin Jarmund siv. ark. MNAL/int. ark. MNIL/Hon. 

FAIA
Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig exper-
tis som rådgivare. 
Juryns sekreterare är arkitekt SAR/MSA Monika  
Joelsson Vestlund, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär
Ann Ferna, registrator på MDH. E-mail:  
ann.ferna@mdh.se

PROGRAMHANDLINGAR
• Detta tävlingsprogram

• Lokalförteckning, bilaga 1

• Sambandsschema, bilaga 2

• Verksamhetsbeskrivning för Mälardalens högskola i 
Eskilstuna, bilaga 3

• Ritningsunderlag i dwg-format; grundkarta och 
karta över elnät. Planer, sektioner och fasader av 
det byggnadsminnesförklarade badhuset. Gällande 
detaljplaner för ännu inte uppförda bostäder som an- 
gränsar tävlingsområdet i öster och söder, bilaga 4

• PDF-filer av intilliggande kvarters fasader mot å-rum-
met, bilaga 5

• Flygfoto över området, bilaga 6 

• Tre underlagsfotografier till perspektiv, bilaga 7 

• Mälardalens högskolas miljöpolicy, bilaga 8

• Bedömningskriterier för Miljöbyggnad, bilaga 9

• Tidplan Campus Eskilstuna, bilaga 10

• Länsstyrelsen i Södermanlands beslut om bygg-
nadsminnesförklaring med bilagor, bilaga 11

• Kulturmiljöutredning Verkmästaren 6 och 7, bilaga 
12  

• Eskilstuna kommuns miljökonsekvensbeskrivning, 
bilaga 13 

• Eskilstuna kommuns plansamrådshandling Planbe-
skrivning med genomförandebeskrivning som inklu-
derar volymskisser av White Arkitekter, bilaga 14

TÄVLINGSFRÅGOR
Frågor gällande tävlingen ska ställas skriftligt via 
verktyget TendSign. TendSign användes för frågor 
och svar i prekvalificeringsfasen. Svar från högsko-
lan lämnas till den e-postadress som är registrerad i 
TendSign för tävlingsdeltagaren. Frågorna ska vara 
inkomna i TendSign senast 21 mars. Svar på frågor 
kommer löpande att besvaras via TendSign, dock 
senast 28 mars. 
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TÄVLINGSFÖRSLAGET
Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämna-
de ritningar och övriga handlingar skall i nedre högra 
hörnet vara försedda med ett motto. Tävlingsförslag 
skall vara monterat på kartong eller liknande i A1-for-
mat (59,4 x 84,1 cm) och får omfatta högst sex plan-
scher. Därutöver skall en omgång av dessa planscher, 
förminskade till A3-format, lämnas. All text på plan-
scherna skall vara läsbar på A3-kopiorna.

Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i pdf-for-
mat på USB-minne – alla planscher ska ligga i 
samma fil. 

OBS! De digitala filerna får sammanlagt ha en storlek 
på max 20 MB.Handlingar utöver dessa kommer att 
tas undan från bedömning och utställning. 

OBS! Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på 
spårbar information om upphovsman med mera för 
att garantera anonymitet.

Tävlingsförslag skall redovisa följande:
A. Situationsplan, skala 1:400
B. Planer, skala 1:200
C. Längd- och tvärsektioner, skala 1:200
D. Fasader, skala 1:200
E. Enkel volymstudie i fysisk modell, skala 1:400
F. Bifogat flygfoto är enbart en information om  

området, perspektiv skall inte utföras
G. Tre perspektiv utifrån bifogade underlagsfotografier 
H. Kortfattad teknisk beskrivning. Hur lokalerna kan 

anpassas för varierande verksamheter och hur 
de tekniska systemen på ett kostnadseffektivt sätt 
kan hanteras i samband med ombyggnader ska 
beskrivas. Vilken klassningsnivå förslaget bedöms 
kunna uppnå gällande Miljöbyggnads indikatorer 
fråntaget energianvändning ska beskrivas. 

I. Beräkning av energianvändning och redovisning 
av energianvändning i enlighet med bedömnings-
kriterier för Miljöbyggnad.

INLÄMNING
Tävlingstiden slutar den 5 maj. Senast denna dag 
skall tävlingsförslag vara inlämnat till allmän beford- 
ran adresserat till tävlingsfunktionären; Mälardalens 
högskola, att. Ann Ferna, Ekonomisektionen, Box 
883, 721 23 Västerås. Adress för bud är Mälardalens 
högskola, rektors kansli, att. Ann Ferna, Ekonomisek-
tionen, Gurksaltargatan 9, 722 18 Västerås. Förslag 

som lämnats till allmän befordran senast denna dag, 
men som ankommer tävlingsfunktionären mer än fem 
dagar senare, tas inte upp till bedömning.

Tävlingsförslag kan också lämnas direkt till tävlings-
funktionären senast den 5 maj. Kontakt ska tas med 
tävlingsfunktionär i god tid före inlämnande för över-
enskommelse om överlämnng. Telefonnummer till 
tävlingsfunktionär är 021-10 13 97. Normalarbetstiden 
är mellan kl 8.00–16.00. Den 30 april kan tävlingsför-
slag lämnas fram till kl 12.00.

Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt 
kuvert, märkt med ”Namnsedel” och förslagets motto. 
Detta kuvert skall innehålla uppgifter om namn på 
förslagsställaren och eventuella medarbetare.

OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän be-
fordran (post eller bud) skall kvitto utvisande inläm-
ningsdag samt förslagets motto samtidigt översän-
das separat till tävlingsfunktionären. På detta kvitto 
skall även anges ett telefonnummer där kontakt kan 
nås med förslagsställaren under bevarad anonymi-
tet i fall att tävlingsförslaget inte kommit fram. För 
förslag som lämnas direkt till tävlingsarrangören 
skall denne lämna kvitto som bekräftar att förslaget 
lämnats inom utsatt tid.

TÄVLINGSARVODE
Varje förslagsställare som lämnar in ett tävlings-
förslag och som godkänns för bedömning av juryn 
kommer att erhålla ett tävlingsarvode om 300 000 
SEK exkl. moms.

BEDÖMNINGSKRITERIER
Juryn kommer göra en helhetsbedömning av förslagen 
utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, 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-
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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 när-
områdets 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 kommer att göras av två oberoende 
sakkunniga på samtliga förslag. Juryn kommer att 
göra en bedömning av projektets utvecklingsbarhet 
och genomförbarhet för att nå den eftersträvade kva-
liteten inom angiven budget. 

En bedömning av energi enligt tävlingsprogrammets 
angivna krav kommer att göras av oberoende sak-
kunnig.

Skulle tävlingsförslag av arrangören bedömas ligga 
utanför tävlingsprogrammets angivna kostnadsram 
och målsättningar beträffande energi, kommer juryn 
att bedöma huruvida det är möjligt att bearbeta för-
slaget med kvarhållande av de kvaliteter juryn ser i 
förslaget.  

BEDÖMNING
Bedömningen beräknas vara avslutad 27 juni. Efter 
avslutad bedömning kommer högskolan att skicka till-
delningsbeslut med meddelande om utsedd vinnare 
via TendSign till tävlingsdeltagarna.

PUBLICERING
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras 
senast tre veckor efter det att tävlingens resultat 
offentliggjorts. Sveriges Arkitekter och arrangören 
äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
sina hemsidor, i tidningen Arkitekten samt att göra 
tävlingsförslagen tillgängliga för press och liknande.

All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling 
kommer att ske med angivande av förslagsställarens 
namn.

ÄGANDE- OCH NYTTJANDERÄTT
Arrangören innehar den materiella äganderätten till 
tävlingsförslag.

Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller 
nyttjanderätten till sina förslag. Direkt utnyttjande av 
förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter 
avtal med förslagsställaren.

RETURNERING AV FÖRSLAG
Förslagen kommer inte att returneras.

UPPDRAG EFTER TÄVLING
Under förutsättning att erforderliga beslut om genomför-
ande fattas avser beställaren, efter tävlingen är genom-
förd, att förhandla med förslagsställarna av vinnande 
förslag om vidare arkitektuppdrag utan föregående 
annonsering.

Detta uppdrag kommer innebära en projektering av 
delar av förslaget alternativt fullständiga projekthand-
lingar. 

  ABK 09 kommer då att utgöra grund för de kommer-
siella villkoren för uppdraget.

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommen-
dation skall samråd ske med Sveriges Arkitekter.

Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till pro-
jekteringsuppdrag/inledda förhandlingar för vinnaren 
tillkommer det denne en ytterligare ersättning mot-
svarande tävlingsarvodet.

TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE
Detta program är upprättat i enlighet med bygg- 
sektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska 
tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konst-
närernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om 
inte programmet anger annat.

Program och bilagor är godkända av juryns leda-
möter, vilka svarar för tävlingens genomförande. Ur 
tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och 
godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekter.




