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Bakgrund
UngBo12 i Malmö vill skapa en nationell diskussion, bland unga människor men också i bland 
beslutsfattare på alla nivåer, kring bristen på boende för unga. Målet är att bostadsbyggandet 
skall komma igång. 

Som första steg startades på webben en tävling bland unga i allmänhet, där Malmös 10 stads-
delar analyserades utifrån 2 perspektiv: Var kan man bygga nytt och vad kan byggas om. Det är 
viktigt att poängtera att detta inte var en arkitekttävling, utan ett sätt att stimulera debatten om 
staden och ungas boendemöjligheter. 

UngBo12 vill nu erbjuda arkitektstudenterna att tävla på 4 tomter i Malmö. Tomterna har olika 
karaktär. Ambitionen är att de programförutsättningar som ges i så stor utsträckning som möj-
ligt, med hänsyn till att tomterna ser ut som de gör, skall spegla generella förhållanden i Sverige 
och därmed bidra till den nationella debatten i landet. Fokus oavsett tomt är att finna lösningar, 
alltifrån detaljplanenivå till lägenhetslösningar inklusive inredning, som gynnar byggandet av 
bostäder för unga.

Syfte
- att lyfta fram blivande arkitekters idéer och lösningar på hur bostäder och bostadsmiljöer kan 

åstadkommas som unga vuxna har behov av och kan har råd med.

- att genom att föreslå konkreta lösningar stimulera debatten om de unga vuxnas bostadssitua-
tion.

Presentation
Samtliga förslag kommer att ställas ut dels i Almedalen dels på den Ungdomsbostadsmässa som 
arrangeras i Malmö i september 2012.

Vinnarna på de 4 tomter som tävlingen omfattar kommer att representeras på Ungdomsbostads-
mässan UngBo12, dels i form av en uppbyggd lägenhet i full skala, dels genom att förslagen 
redovisas med t ex fasader och planer etc, eller gestaltas i modell- eller annan form. De tävlande 
bör föreslå en lägenhet som skall uppföras i full skala och måttsätta den för att den skall bli kor-
rekt uppförd. Materialet skall i övrigt hålla sådan kvalité att illustrationer tål en förstoring upp 
till 2x2 meter i 150 dpi.

Program

Miljö och klimatdimensioner

Grunden för allt nytt som byggs i Malmö är att 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av 
förnybar energi. Energianvändningen i Malmö ska sänkas med minst 20 procent per person fram 
till 2020 (jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005), och med ytterligare 20 % till 
2030. Sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Ambitionen är att så 
stor andel som möjligt av denna energi ska vara lokalt producerad.

Utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 % räknat från år 1990.

Avfallshantering måste vara en naturlig del, en rutin, i vardagen. Den mest effektiva sorteringen 
görs i köket där avfallet uppkommer, d v s källsortering. När ytor krymps, kollektiva eller semi-
kollektiva bostadslösningar söks, minskas också ytorna för sopsortering. Att skapa en lösning 
för avfallshantering i ett begränsat utrymme är en stor utmaning, men det kan ge stora effekter 
på miljön. Vid planering av större boendekomplex är det viktigt att i boendemiljön implemen-
tera strategier som kan minimera avfallet och öka återanvändningen av produkter.



Tävlingen UngBo12 innefattar 4 tomter med olika kvalitéter och  
inriktningar:

Rosengård - en stor stadsbyggnadsuppgift

Stora städer lider oftast av samma problem. 
Trafikleder skapar barriärer och separerar 
stadens delar från varandra. Amiralsgatan är 
en typisk exponent för detta förhållande på 
det sätt den klyver Rosengård. Nedsänkt och 
4-filig ges känslan av motorväg. Trafikanterna 
färdas i ett dike som förstärker känslan av att 
passera något som inte bör ses. Malmö stad 
vill ändra på detta. Amiralsgatan skall om-
vandlas från en led till stadsgata. Detta öppnar 
upp för ny bebyggelse, gärna med inslag av 
ungdomsboende.

Tävlingsuppgiften är att på lämpligt sätt binda 
ihop stadsdelen med fokus på den delen av ga-
tan som är nedsänkt. Inga begränsningar finns, 
förutom den planerade spårvägen som skall gå 
i Amiralsgatan. Tvärtom inbjuder platsen till idéer. Hur kan unga bo här? Skall här finnas han-
del? Evenemang? Nytillskotten bör dels samspela med Rosengårds icke alltför ofta beskrivna 
styrkor i form av människor som bor där och deras aktiviteter, dels tillföra en symbolisk kraft 
till området. Att manifestera Rosengård som en del av centrala Malmö, inte en förort är en del 
av uppgiften.

Tävlingsområdet avgränsas till Rosengård, Amiralsgatan, sträckan mellan det som ska bli 
Rosengårds station och Inre Ringvägen. Särskilt intressant är de nedsänkta delarna av Amirals-
gatan.

Kv Brännnaren 2, Norra Sorgenfri - Att 
läka ihop staden

Mitt i Malmö ligger industriområdet Sorgen-
fri som ska omvandlas till blandad innerstad 
med sammanlagt ca 2500 nya bostäder och 
2000 nya arbetsplatser. Gestaltningen av 
fastigheten Brännaren 2 är central i området 
vid det tänkta nya huvudstråket Industrigatan. 
Utvecklingen av området syftar också till att 
läka ihop staden och öka interaktionen mellan 
Norra Sorgenfri och omgivande stadsdelar. 
Det gamla industriområdet Norra Sorgenfri 
är idag blandat med ödetomter och pågående 
verksamheter och några av de gamla industri-
kvarteren inrymmer idag konstnärsateljéer. 
Prägeln av ett kreativt kluster vill gärna behållas även när området nyutvecklas.

Befintlig byggnad på fastigheten, tidigare kontorsbyggnad ”Benzons fastighet” från 1900-talets 
början med höga antikvariska värden, är idag i mycket dåligt skick. Ca 130 kvm i grundplan. 

Foto: Jörgen Andersson 



Fastigheten och Benzons f d kontor är strategiskt placerad utmed Industrigatan. Planprogrammet 
föreslår Benzons som en viktig målpunkt för området på ett nytt torg vid Industrigatan. Eventu-
ell framtida verksamhet för huset är idag oviss. 

Riksbyggen har förvärvat marken i syfte att utveckla bostadsrätter, bl a för unga vuxna. Före-
tagets tema för exploateringen är ”Livet i och utanför huset”. Ledstjärnor är Äkta - Leva livet i 
Staden - Enkelhet. Dessa tre ledstjärnor skall löpa som en röd tråd i inlämnade förslag.

Brännaren 2 ligger väldigt centralt i Malmö – men ändå inte. Vad innebär det att ”leva livet mitt 
i stan” i Norra Sorgenfri och hur kan de olika stadsdelarna runt omkring spela roll? 

Hur kan ovanstående prägla ute- & innemiljö och samtidigt generera effektiva bostäder som gör 
boendet enkelt och motiverar till gemenskap? 

Inlämnade förslag skall också spegla potentiella målgrupper och hur man bygger och ger för-
utsättningar för en väl fungerande bostadsrättsförening, samt beskriva vilka förvaltningsbehov 
målgrupperna behöver mitt i staden. 

Förslaget kan också omfatta idéer kring Benzons f d kontor, men det är inte ett krav. 

Kv. Uno och Valter - Innovativ Hållbarhet

Kvarteret Uno ligger vid infarten till Malmö från Lund nordväst om  Entré Malmö. 

Befintlig plan rymmer ett hotell på 20 våningar, vilket de tävlande helt kan bortse ifrån. 

Entré Malmö har sin starka karaktär. Malmö Stad söker nu ett komplement med samma starka 
karaktär men med helt andra förtecken. Vi tänker oss en ny supergrön symbolbyggnad i stads-
randen som gör entrén till Malmö mera komplett och samtidigt mera diversifierad. En urban 
byggnad för unga människor att leva i. Platsen för boende, arbete och studier – dock inte stu-
dentboende – där man kan bilda familj och bo kvar.

Uppgiften är att gestalta en ny byggnad, 
flexibel och multifunktionell. Ett grönt 
landmärke som tar upp konkurrensen, en 
stadsbyggnadsuppgift i den lilla skalan men 
ändå så utmanande och väsentlig. Särskilt 
eftersom området är utsatt för buller från 
omgivande vägar, en superurban situation 
där kreativa lösningar krävs.

Uppgiften är också att föreslå lösningar på 
olika boendeformer. Individuella lägenheter, 
kollektiv och semi-kollektiva lösningar kan 
diskuteras. 

Även tekniska miljödimensioner bör tas 
upp som energifrågor, klimatperspektivet, 
avfallsfrågor.



Hyllie - ny stadsdel

Hyllie har etablerats i en rasande takt med 
Malmö Arena, Malmömässan och köpcentra. 
Här ligger sista tågstationen före Danmark. 
Förmodligen en boplats för danskar samt 
etablering av nordiska huvudkontor. På andra 
sidan ligger Holma och Kroksbäck, ett kom-
plicerat socialekonomiskt sammanhang där 
nya bostäder byggs. Den givna detaljplanen 
kan i tävlingssammanhanget hanteras med 
full frihet.

Tävlngsuppgiften är begränsad till  tomt 
30-31 (kommunens märkning) och enligt bi-
fogade handlingar tomt 22 gällande huskropp 
4 och 5, samt markerade byggnader på bilagd 
detaljplan; Dp 5051, som önskar varierande 
huskroppar där gällande detaljplan skall eftersträvas. Eventuella avvikelser skall motiveras med 
uppnådda fördelar för de boende och området i sin helhet.

Midroc Property Development AB vill bygga bostäder som känns mer attraktiva, mer yteffekti-
va och mer prisvärda i jämförelse med konkurrenterna i Hyllie. Ambitionen är att bygga ett ytef-
fektivt och modernt boende till en rimlig kostnad för den största andelen av Malmös befolkning, 
de under 35 år. De ska ha möjlighet att göra en ”boendekarriär” i vårt hus. Exploateringsgrad 
skall vara så hög som möjligt. Gällande regler och normer bör utmanas för att skapa ett bättre 
boende för målgruppen såväl socialt som ekonomiskt. Bostadsrätt och hyresrätt erbjuds i samma 
fastighet för att ge valfrihet. De olika upplåtelseformerna bör lösas inom samma eller intillig-
gande huskropp ur ett fastighetsrättsligt- och brukarperspektiv utan att tekniska, ekonomiska 
och sociala problem uppstår. 

Tävlingsförslagen skall eftersträva

- yteffektiva lägenheter med flexibel planlösning
- samtliga kök och badrum skall utformas med bra avställningsytor och bra förvaringsutrymmen
- trapphus, entréparti och hiss skall förmedla ett bra och inbjudande intryck på besökaren
- väl tilltagna ljusinsläpp i lägenheterna utan att det blir problem sommartid med inneklimatet
- låga driftskostnader med enkel fastighetsskötsel inom- och utomhus

Projektet skall certifieras enligt Miljöbyggnad, där målet är satt till klass Silver. Byggnaden 
skall vara utformad och producerad så att både de som ritar, bygger och förvaltar själva vill bo i 
den.

Vad blir hyran?
Yta kostar. En sanning som gäller när nytt skall byggas. Frågan är hur mycket, och hur ser kal-
kylen ut. I vår tävling vill vi föra in denna diskussion och ge de tävlande ett verktyg för att testa 
konsekvenserna av förslag till planlösningar.



Bedömningsgrunder
Inlämnade förslag kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

- innovativ höjd 
- realiserbarhet
- hållbarhet
- stressa myndigheternas krav
- debattpotential

Eftersom tävlingsförslagen kommer att ställas ut vid två tillfällen är det viktigt att de förmedlar 
sitt budskap tydligt. Målgrupperna för utställningarna är:

• Beslutsfattare
• Bostadsbyggare
• Media
• Ungdomar
• Allmänheten

De vinnande förslagen kommer att gestaltas i utställningen UngBo12. Vinnarna skall därför vara 
möjliga att kontakta under juli månad för samtal om vad de önskar få ut av utställningen och hur 
deras förslag kan göras rättvisa på UngBo12.

Under tävlingsperioden kommer arrangören att genomföra minst ett seminarium tillsammans 
med byggherrar som är intresserade av att bygga på några av tomterna. Malmö stad kommer vid 
detta tillfälle också diskutera villkor för markanvisning m m. För de som inte har möjlighet att 
delta kommer seminariet att spelas in på video, redigeras i avsnitt och läggas ut på Youtube.

Pris
4 förstapriser, en för var tomt, om 50 000 kronor delas ut.

Vinnarna får dessutom möjlighet att delta i prisutdelningen i Almedalen den 7 juli.

Vinnarna får närvara vid UngBo12-utställningen i Malmö under två dagar på UngBo12s bekost-
nad.

Jury
Ilmar Reepalu, Kommunstyrelsens Ordförande, Malmö Stad
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö Stad
Lina Glans, Ordförande Jagvillhabostadnu samt Stockholms Studentkårers Centralorganisation
Boel Hellman, arkitekt, h a p p y s p a c e, Stockholm
Marlene Engström, Projektkorrdinator, Riksbyggen
Magnus Skiöld, VD, Midroc Proporty Development
Susanne Rickardsson, Affärsutvecklingschef, MKB
Tiina Sarap, Dekanus, SLU Alnarp
Henric Ericsson, Arkitekt, Testbedstudios, Malmö, utsedd av Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter har godkänt tävlingsprogrammet.

Tävlingssekreterare arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär är Tommy Hedlund, Quist AB.

 



Tävlingstekniska bestämmelser

Tävlingens form
Tävlingen är en idétävling för studenter i ett steg.

Deltagande
Tävlingen är öppen för studenter som vid tävlingens startdatum är inskrivna vid någon av de 
svenska högskoleutbildningarna inom arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur samt 
fysisk planering.

Registrering
Alla tävlande ska registrera sig på www.arkitekt.se/ungbo12 för att få information om tävlingen.

Tävlingstid
Tävlingstiden är 15 mars 2012–15 juni 2012.

Tävlingsfunktionär
Tommy Hedlund
c/o Quist AB, Ingelstadsgatan 5 A, 21773 Malmö
Tel: 0708-267023
tommy@a-plus.se

Handlingar
Detta tävlingsprogram är tävlingens enda programhandling. Faktaunderlag samt övriga uppgif-
ter som kan vara till stöd och inspiration för de tävlande kommer att läggas ut på tävlingsblog-
gen www.arkitekt.se/ungbo12
All information om tävlingens regler, frågor och svar med mera finns på www.arkitekt.se/ung-
bo12

Tävlingsfrågor
Eventuella klarlägganden eller kompletterande uppgifter om tävlingen kan begäras på 
tommy@a-plus.se senast den 15 april.
Tävlingsfrågor och juryns svar kommer att publiceras på www.arkitekt.se/ungbo12 senast den 
15 maj.

Tävlingsspråk
Tävlingsförslagen ska vara på svenska.

Redovisningskrav
Tävlingsförslaget ska redovisa en idé för en lösning på en av de 4 tomterna.
Redovisningen kan bestå av text, ritningar och bilder.
Redovisning ska ske på högst två A2-planscher i stående format.
Text, ritningar och bilder ska vara läsliga om planscherna nedförminskas till A3-format. För-
slagen ska vara redovisade så att de kan kommunicera sitt budskap i utställning och i tryckta 
material samt ha en upplösning som gör det möjligt att trycka vepor, max 4 meter höga, i utställ-
ningen om så är lämpligt.
Planscherna ska också lämnas in i digitalt pdf-format på en USB-sticka alt CD. Båda planscher-
na ska finnas i samma fil.
Tävlingsförslagen ska vara anonyma och förses med ett motto på planschens nedre högra hörn.
Observera att allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om upphovs-
man för att garantera anonymiteten.
Inlämnade handlingar utöver redovisningskraven kommer inte att tas upp till bedömning.



Inlämning
Förslagen ska lämnas till allmän befordran eller budservice senast 2012-06-15 och vara adres-
serat tävlingsfunktionären.
Förslagen kan också lämnas direkt till tävlingsfunktionären, på ovan angiven adress fram till kl 
16.00 2012-06-15.
Tävlingsförslaget ska åtföljas av ett ogenomskinligt kuvert på vilket anges ”namnsedel” samt 
förslagets motto. Kuvertet ska innehålla uppgifter om samtliga förslagsställare.
Använd namnsedel på tävlingens hemsida www.arkitekt.se/ungbo12
Kvitto utvisande inlämningsdag jämte uppgift om förslagets motto ska översändas separat till 
tävlingsfunktionären.
Malmö stad och i UngBo12 ingående partners har rätt att använda inlämnat material i publika-
tioner, pressmeddelanden, utställningssammanhang och annat kommunikativt syfte. 


