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Bästa Tävlingsdeltagare, 

MKB Fastighets AB bjuder in dig att vara med och 
skapa en ny och attraktiv stadsdel i Malmö. 

I de östra delarna av Malmö planerar vi att bygga 
Törnrosen Tower. Vår önskan är att Törnrosen Tower kan 
stå för öppenhet, och ämnar skapa ett nytt landmärke 
med det drygt 20 våningar höga byggnadsverket. Det 
nya projektet ska vara en naturlig mötespunkt för de 
boende i den multikulturella stadsdelen Rosengård. Vid 
sidan om att kunna erbjuda bostäder och en vidunderlig 
utsikt över regionen, hoppas vi att den rikt utvecklade 
bottenvåningen kan fungera som en groplats för ökad 
komplexitet och urbanitet i lokalområdet.

Till vår slutgiltiga projekttävling kommer endast 
fyra deltagare att inbjudas, vilka väljs ut genom en 
prekvalificeringsprocess. Till denna tävling välkomnar 
vi gärna internationella deltagare. Vi ser även positivt 
på möjligheten för tävlingsdeltagare att skapa team, 
där personer och företag med olika erfarenheter och 
kompetenser arbetar tillsammans. MKB Fastighets AB 
avser att välja ut en heterogen deltagargrupp med stor 
yrkesmässig bredd, och vi ser med stor förväntan fram 
emot din ansökan.

www.mkbfastighet.se
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SödraTitel
Törnrosen Tower
kategori
Urban arkitektur
Läge
Rosengård, Malmö
folkmängd
Malmö cirka 300 000 
Rosengård cirka 23 000
Tävling utlyst av
MKB Fastighets AB
Markägare
MKB Fastighets AB

om Mkb fastighets ab
MKB Fastighets AB är med drygt 20 000 lägenheter 
Malmös största bostadsföretag. Utöver fastighetsför-
valtning bedrivs även en omfattande underhålls- och 
nybyggnadsverksamhet, vilken de kommande åren 
kommer att omsätta uppemot 2 miljarder SEK årligen.

I alla sina projekt arbetar företaget med hållbar 
stadsplanering – inom miljö- och energitekink, sociala 
initiativ och stadsutveckling.

Malmö, sverige

Rosengård
Malmö Centralstation
Existerande och planerade stationer
Regionalt kollektivtrafik nätverk
Regionalt trafiknätverk



Malmö är Sveriges tredje största stad, och är 
geografiskt belägen i landets sydligaste landskap 
Skåne. Befolkningen i Malmö uppgår till cirka  
300 000, och består av en multikulturell blandning 
människor.

Malmös historia
Malmö grundlades på 1100-talet, och var då bara en 
liten kyrkby på en landmassa som på den tiden tillhörde 
Danmark. Under lång tid var staden Danmarks andra 
största stad, till dess att Skåne blev svenskt 1658. Kon-
sekvensen blev en stad i en mycket perifer del av sin 
nya landstillhörighet, och resulterade följaktligen i en 
långvarig nedåtgående spiral i Malmös välstånd.

Nedgång vändes på 1800-talet i en ny växtkraft för 
Malmö, som tack vare industrialismens intåg och byg-
gandet av erforderlig infrastruktur, 1870 kunde ta plats 
som Sveriges tredje största stad.

Malmö i dag
Dagens Malmö är en del av den gemensamma svensk-
danska Öresundsregionen, som även är det största 
ekonomiska distriktet i hela Skandinavien. I regionen 

bor närmare fyra miljoner invånare, och hyser samtidigt 
cirka 180 000 företag. Dagligen pendlar nästan 20 000 
personer över Öresundsbron, mellan Malmö och Köpen-
hamn. Öresundsbron färdigställdes år 2000, och är en 
starkt bidragande orsak till hela regionens ekonomiska 
livskraft.

Utbildningsnivån i regionen är norra Europas högsta, 
tack vare de totalt tolv universitet som finns i regionen. 
Lunds universitet, beläget cirka 25 kilometer från 
Malmö, grundades på 1600-talet och är ansett som ett 
av världens 100 främsta. 

 
arkitektonisk tradition
Malmös ursprungliga delar är, med få undantag, 
lågbyggda med byggnader om mellan fyra och fem 
våningar. I takt med att staden vuxit, har byggnads-
höjden hållits i ungefär samma höjd fram till dess att 
man under 1960-talet började bygga det så kallade 
miljonprogrammet. I den dåvarande utkanten av Malmö 
uppfördes under ett decennium, likriktade bostadshus i 
snabb takt.

I slutet av 1990-talet beslöts att man skulle låta 
staden Malmö genomgå en make-over. Genom att 

bakgrund

Västra hamnen och Turning Torso. 
I förgrunden syns Ankarspelet 
designat av Kim Utzon.



planlägga och skapa en helt ny stadsdel på den  
attraktiva marken närmast havet, inleddes den stora 
bostadsutställningen Bo01 år 2001. 

På den tidigare oanvända industrimarken växte nya 
och moderna kvarter fram, bestående av både en- och 
flerfamiljshus. Genom att låta olika trafikslag mötas på 
lika villkor, och genom att använda sig av innovation i 
såväl byggteknik som energiförsörjning, har byggnad-
erna som skapades under Bo01 rönt stor internationell 
uppmärksamhet. Mitt i den nya stadsdelen Västra 
Hamnen ligger Santiago Calatravas Turning Torso, ett 
52 våningar högt utropstecken som skiljer sig fun-
damentalt från Malmös övriga byggnation, och som 
också står som inspiration för östra Malmös förnyade 
stadsdel Rosengård.

stadsdelen rosengård
Törnrosen Towers belägenhet är planerad till en specifik 
del av Rosengård. Rosengård är en stadsdel i Malmö 
stad, och gränsar till stadsdelarna Centrum, Kirse-
berg, Husie, Fosie och Södra Innerstaden. Rosengård 
avgränsas mot övriga Malmö av Östra kyrkogården, Inre 
ringvägen, Jägersrovägen och Kontinentalbanan.

Huvuddelen av stadsdelens bebyggelse utgörs av 
flerbostadshus som uppfördes mellan 1967–1972, inom 
ramen för det så kallade miljonprogrammet. 

bakgrund forTs. Flygfoto över tävlingsområdet
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Rosengård planerades ursprungligen för stor 
biltäthet och livlig stadstrafik. Det skulle kompletteras 
med ett stort centrum, som skulle vara lättillgängligt 
med bil och som därmed var tänkt att avlasta stads-
kärnan. Gatusystemet delade upp Rosengård i fem väl 
åtskilda bostadsområden, där gående och biltrafik var 
helt separerade från varandra.

De nya invånarna i Rosengård kom oftast från 
landsbygden, och de nya och moderna lägenheterna 
ansågs ofattbart lyxiga. Kort efter det att området var 
färdigt, insåg dock många av de boende att folkhems- 
och grannskapsgemensamheten inte motsvarade den 
utmålade bilden.

Känslan av otrygghet och osäkerhet började växa 
fram i Rosengård. Området började ifrågasättas, bland 
annat på grund av den kalla utemiljön där grönska 
saknades och där stora delar utgjordes av likformiga 
och höga hus. Rosengård sågs inte längre som ett 
framtidssamhälle, utan blev så småningom ett socialt 
utkantsområde.

På senare år har stora satsningar gjorts på att skapa 
ett dynamiskt bostadsområde, och Törnrosen Tower är 
del av detta.



1.1 arrangör
MKB Fastighets AB
Box 50405
202 14  Malmö

1.2 syfte
Denna tävling syftar till att finna ett förslag till ut-
formning av Törnrosen Tower och dess omgivningar. 
Förslaget ska vara genomförbart med höga ambitioner 
då det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Vidare är syftet att upphandla en arkitekt för fortsatt 
uppdrag.

1.3 Tävlingsuppgiften
Visionen för projektet är att skapa ett urbant land-
märke bestående av ett nytt höghus som innehåller 
bostäder i tornet, och offentliga funktioner i basen och 
toppen. Landmärket ska vara ett nytt stadsrum och 
hjärta för stadsdelen, och samtidigt bidra till förtätning 
som kan understödja stadsrum och stråk. Projektet ska 
bidra till att bryta känslan av isolering och utanförskap i 
den mycket segregerade stadsdelen Rosengård. 

Genom att uppföra ett modernt och attraktivt 
höghus med exceptionella ambitioner, ska Törnrosen 
Tower både vad gäller sociala, ekologiska och ekono-
miska faktorer vidareutveckla Rosengårdsstråket som 
urbant gaturum och mötesplats. Stråket är redan idag 
en välanvänd kommunikationsled mellan centrala 
Malmö och Rosengård, men saknar både rumslighet 
och karaktär av stadsrum.  

Törnrosen Tower ska bli östra Malmös viktigaste 
landmärke och ha en arkitektonisk karaktär som skiljer 
sig från omgivningarna och ger området en ny identitet. 

Projektets bärande principer
Vi arbetar med fyra ledord i projektet.

Hållbarhet – projektet ska vara hållbart över tiden, 
ur både social, ekonomisk och miljömässig synvinkel. 
Det betyder att projektet ska hushålla med resurser och 
skapa en plats åt alla människor.

Mänsklig skala – projektet ska bidra till att skapa 
ett bostadsområde i en mänskligare skala.

Variation – projektet ska skapa en intressant 
sekvens av rum och bidra till att lösa upp monotonin i 
uttryck och funktion.

kantzoner – områdets kantzoner innebär skapandet 
av en mjuk övergång mellan publikt och privat, för att 
hjälpa till att skapa kontakt och forma mötesplatser.

ProjekTTäVLIngen

Projektets delar
Projektet består av tre lika viktiga delar.

Torget – en viktig del i det urbana stråket, och 
ska kunna erbjuda en mötesplatsför alla. Platsen 
ska kännas trygg under alla tider på dygnet och 
möte mellan olika trafikslag ska ske i samma nivå, 
fast på fotgängarens villkor.

basen och förtätningen – tornet förankras i 
omgivningen genom sin bas, och bidrar till att ska-
pa platser i området, förtydliga de olika zonerna 
och ge mer stadsmässiga egenskaper till Rosen-
gårdsstråket. Publika funktioner i bottenvåningen 
förstärker platsens karaktär av lokalt centrum och 
mötesplats. Förtätningen fyller samma funktion 
och förstärker ytterligare Rosengårdsstråket.

Tornet – ett landmärke för Rosengård och 
hela Östra Staden som ska symbolisera mångfald 
och öppenhet. Den övre delen av tornet ska ha en 
publik funktion, för att ge alla en möjlighet att ta 
del av denna byggnad.

 
1.4  Tävlingsdeltagare

Maximalt fyra deltagare kommer att väljas ut att 
medverka i tävlingen. Dessa deltagare väljs ut 
genom denna prekvalificering. Endast dessa  
deltagare har rätt att delta i tävlingen. Deltagare 

6 [8]

Torget

Basen +
Förtätningen

Tornet

Två alternativa lägen 
för projektet visas:



ProjekTTäVLIngen forTs.
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kan bestå av enskilda företag, eller team med flera 
medverkande företag och personer.

1.5  arvode
Utvalda deltagare erhåller SEK 300 000 exklusive 
moms, efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt 
förslag.

1.6  uppdrag efter tävlingen
Efter tävlingen, under förutsättning att nödvändiga 
genomförandebeslut kan fattas, avser MKB Fastighets 
AB att utan föregående annonsering förhandla med 
vinnaren om fortsatta arbeten. Det förutsätts att 
vinnaren kan utföra sitt uppdrag inom ramen för svensk 
lagstiftning och praxis, samt vara tillgänglig i Sverige 
för möten etc under projekttiden. Vidare ska alla  
projekthandlingar – dokument, ritningar etc – vara av-
fattade på svenska och enligt svensk branschstandard. 

1.7  Tävlingsprogram
Tävlingsprogrammet, framtaget av Gehl Architects i  
samarbete med MKB Fastighets AB, kommer att 
tillhandahållas deltagarna när prekvalificeringen är klar.

1.8  Tävlingsspråk
Tävlingsspråk är engelska.

1.9  Preliminär tidplan
2011-04-05  Annons om prekvalificering
2011-04-26  Slutdatum för frågor under 
 prekvalificeringen
2011-05-03  Svar på frågor
2011-05-16  Sista dag för inlämning av 
 intresseanmälan till 
 prekvalificering
Juni 2011  Meddelande om resultat av 
 prekvalificeringen och utskick av 
 tävlingsprogram. Startmöte på  
 plats med jury och deltagare
Oktober 2011  Inlämning av tävlingsförslag
December 2011  Juryns arbete avslutas och resultat  
 meddelas

1.10  jury
Christer Larsson   Stadsbyggnadsdirektör, Malmö
Dorte Mandrup   Arkitekt, Köpenhamn
Ingemar Gråhamn   Stadsarkitekt, Malmö
Susanne Rikardsson    Utvecklingschef MKB, Malmö

Kenji Miyazu  Arkitekt, Malmö
Peter Becht Landskapsarkitekt, 
 Köpenhamn
Katarina Grundsell Arkitekt, Stockholm

Om nödvändigt, kommer juryn att kalla externa 
sakkunniga till sin hjälp.



PrekVaLIfIcerIngen
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2.1  Intresseanmälan
Intresseanmälan ska vara arrangören tillhanda senast 
2011-05-16, klockan 16.00 (GMT+1h) i ett slutet, neu-
tralt kuvert märkt ›Törnrosen Tower – prekvalificering‹, 
adresserat till:

MKB Fastighets AB
Box 50405
202 14 Malmö

eller

MKB Fastighets AB
Adlerfelts väg 3
213 65 Malmö

2.2  språk
Intresseanmälan ska vara avfattad på svenska eller
engelska.

2.3  erforderliga handlingar
Samtliga nedanstående handlingar ska ingå. Inga 
övriga handlingar tas upp till bedömning.

1. Förteckning över inlämnat material
2. Företagsnamn, organisationsnummer, adress, 

telefon, e-mailadress, webbadress 
3. Giltigt registreringsbevis för företag
4. Redovisning av projekteringsorganisation för even-

tuellt fortsatt uppdrag, inklusive CV för nyckelpersoner
5. Beskrivningar av fem för denna tävling relevanta 

referensobjekt (utförda eller icke utförda projekt)  
inklusive uppgift om beställare och årtal. Max fyra  
stycken A4-sidor eller två stycken A3-sidor per projekt.

6. Max 2 stycken A4-sidor text som beskriver 
företaget/teamet och hur det översiktligt avser ta sig 
an uppgiften

2.4  grundkrav
För att anmälan ska tas upp till bedömning krävs:

• Att anmälan är inlämnad och avfattad enligt  
punkterna 2.1, 2.2 och 2.3 ovan 

• Att företagets riskindikator är 1, 2 eller 3 enligt 
Dun & Bradstreet

• Att företaget har betalat sina skatter och avgifter 
samt inte befinner sig i konkurs (dessa uppgifter kan 
komma att kontrolleras av MKB Fastighets AB) 

Inlämnade bidrag som inte uppfyller grundkraven kom-
mer inte att vara föremål för urval.

2.5  Val av tävlingsdeltagare
Juryn kommer att granska intresseanmälningar 
som uppfyller grundkraven enligt 2.4, samt besluta 
om vilka av dessa som ska väljas ut som tävlings-
deltagare. Detta urval kommer att bygga på en 
sammantagen bedömning av företaget/teamet, 
med hänsyn till:

• Arkitektonisk förmåga – skicklighet i att ge 
helhetsgestalt till komplexa arkitektur- och stads-
byggnadsuppgifter med beaktande av estetiska, 
sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska 
aspekter 

• Yrkeskompetens – erfarenhet från  
gestaltning och projektering av stadsmiljöer och 
byggnader

• Resurser – tillräckliga resurser vad gäller 
personal och utrustning för att genomföra såväl 
tävlingen och ett fortsatt uppdrag

Tävlingsdeltagare kommer att väljas så att  
uppdragsgivaren har möjlighet att få en så bred 
och varierad belysning av tävlingsuppgiften som 
möjligt.

2.6  Återsändning
Handlingar som utgör intresseanmälan kommer 
inte att återsändas.

2.7  frågor
Eventuella frågor under prekvalificeringstiden kan 
senast 2011-04-26 ställas till:

MKB Fastighets AB
Box 50405
202 14 Malmö
Att: Anne Rosell
anne.rosell@mkbfastighet.se

Svar på frågor kommer att publiceras via Allego 
senast 2011-05-03.


