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STADEN
Malmö växer och de gamla hamn- och varvsom-
rådena i väster tas successivt i anspråk. I Västra  
Hamnen, på Universitetsholmen och framöver i 
Varvsstaden växer nya miljöer i Malmö stad fram. 
Med citytunneln görs stadsdelen tillgänglig även 
för långväga pendlare/boende och inte minst för 
studenter från hela regionen. I hamnen växer sta-
den snabbt och i stora enheter. Skalan är stor med 
kontakt till stora vattenrum.  Med sitt blåsiga läge 
och sina stora kvarter är det extra viktigt att skapa 
trivsamma offentliga miljöer att vistas i den nya 
stadsdelen.
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UNIVERSITETSHOLMEN
Universitetsholmen är under stark utveckling, Malmö 
Högskola har sitt starka fäste här och positionerar sig allt 
tydligare i den nya stadsdelen.  Flera symbolbyggnader 
med Kv Orkanen som den hittills mest uppmärksammade 
skapar en stark identitet och närvaro av högskolan.  Stora 
strömmar av studenter och lärare, näringsliv, besökare med 
fl era rör sig mellan kvarteren.  Bostäder etableras efter-
hand på Varvsholmen och längs Beijerskajen, och ett nytt 
kongresscentrum hjälper till att befolka stadsdelen dygnet 
runt.  Ny ordning av gatunät och stråk ger förbättringar 
för alla trafi kslag. Vikten av att skapa nya fungerande of-
fentliga platser ökar. 

KV NIAGARA
Kv Niagara ligger i nord/sydlig riktning.  Kvarteret är omgivet av byggnader mot norr, öster 
och mot väster, men har en fri fasad mot söder. I söder planeras den framtida boulevarden 
Neptunigatan och ett nytt kongresscentrum kommer att etableras mittemot Kv Niagara i sin 
parkmiljö som är kopplad till kanalen och bort till Gamla Väster och stadskärnan.  Huvud-
stråken till Kv Niagara och vidare ut på Universitetsholmen går via Nordenskiöldsgatan från 
stadskärnan och från centralstationen och Anna Linds Plats med uppgångar från citytunneln 
längs Neptunigatan.  I vårt förslag möter kvarteret södersolen med en lägre bebyggelse och 
en huvudentré som riktar sig mot Anna Linds plats.  Vidare tar vi upp ett diagonalt stråk 
från sydost in i huset genom huvudentrén,  en ny portal till Västra Hamnen. Man passerar 
genom en inre gård och kommer ut på andra sidan i sydväst mot Södra Varvsbassängen och 
med sikte på The Turning Torso.  Hörnet i sydväst är i sin karaktär öppet och ansluter till 
Bassängkajen.

EN NY HÖGSKOLA
Uppgiften att gestalta en modern högskola i Malmö med 
ett stort lokalprogram på en avgränsad tomt i en rut-
nätsstruktur är utmanande. Inte minst blir idén om hu-
sets inre och yttre organisation viktig- hur skapar man 
kontakt på höjden och får dagsljus i kärnan? Hur ansluter 
och bidrar huset/kvarteret till sin omgivning och till stads-
delen? Hur gestaltas de bästa tänkbara undervisnings- och 
lärandemiljöer i denna kontext? Vad är en symbolbyggnad? 
Byggnadens fl exibilitet poängteras samt en öppenhet gen-
temot omvärlden. I förslaget har vi försökt att ge svar på 
alla dessa frågor.

VY FRÅN STAN

- EN MODERN HÖGSKOLEBYGGNAD MED EN KLAR PEDAGOGISK IDÉ - STUDENTEN I CENTRUM 
 

- KOPPLAR SAMMAN STRÅKEN FRÅN CENTRUM OCH CITYTUNNELN MED DEN NYA MILJÖN 

KRING HAMNEN I EN DIAGONAL RÖRELSE GENOM KVARTERET

- ALLA KONTORSRUM HAR FRI UTSIKT MOT STADEN ELLER VATTNET

 

- EN ENKEL STRUKTUR - FLEXIBILITET I PLANLÖSNING UNDER FORTSATT PROJEKTERING 

- EFFEKTIVT ”BYGGANDE” MED MÖJLIGHET TILL EXPRESSIVITET OCH STARKA ARKITEKTONISKA 

VÄRDEN. 

 

- BRA FÖRVALTNINGSVÄRDEN DÅ MAN ENKELT KAN STÄLLA OM TILL KONTORSBYGGNAD FÖR 

FLERA ANDRA HYRESGÄSTER. 
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ORIENTERINGSPLAN 1:1000

VY MOT ENTRÉN

KÖPENHAMN ACCESS TILL VATTNET

VISION

N

VISIONEN
Vår vision för den nya Högskolan är att skapa vari-
erade mötesplatser och spännande rum för interak-
tion i det nya kvarteret. Idén är att skapa rörelser i 
kvarteret i många dimensioner. I såväl byggnadens 
form som för hur man kommunicerar och använ-
der byggnaden. För att få in sol och dagsljus till byg-
gnadens olika delar och föra in rymd i kvarterets mitt 
arbetar sig byggnaden uppåt i en rörelse som vari-
erar uttrycket mot sin omgivning samtidigt som den 
signalerar en stark form. Den högsta punkten i öster 
och den lägsta i söder släpper in maximalt med dag-
sljus och sol i kvarteret.  Plan 1-3 används för offent-

liga delar och undervisning medan plan 5 och uppåt avsätts för 
kontor. Plan 4 blir ett särskilt mötesplan mellan lärare/student-
er och konferens/näringsliv- vårt vinterträdgårdsplan. Ett café 
häruppe med utsikt över hamnen attraherar även allmänheten. 
Diagonalen genom kvarteret från sydost mot nordväst är tydlig i 
entréer och siktlinjer och som rörelsestråk för allmänheten. Inne 
i byggnaden fi nns ett atrium i de första 4 våningarna för under-
visningsmiljöerna som binds samman av en generös trappa som 
skruvar sig uppåt. Från plan 4  kan man röra sig uppåt i byg-
gnadens terrassering mot toppen på plan 12. En hög byggnad 
men med en maximal invändig kontakt mellan de olika delarna. 
Vi tycker att byggnaden ytterligare skulle kunna tåla eller tom 
vinna på en höjning till 16 eller 17 våningar. 

SJÖSIDANS KVALITET
I en diagonal sträckning genom byggnaden lockas man ut på det som förr var bak-
sidan. Här blomstrar nu livet med vattnet som den stora kvaliteten för platsen. Här 
skapas ännu en mötesplats för de människor som rör sig i detta område. Mindre båtar 
kan lägga till vid en långsträckt brygga och precis som mot gamla stan i Stockholm 
skapa en underbar atmosfär sommartid. Industriområden i Europa förnyas idag kon-
tinuerligt och många försöker använda vattenspeglarna till nya aktiva ytor, Berlin har 
tex en bassäng placerad i det idag smutsiga vattnet som fl yter igenom stan. 
Grannstaden Köpenhamn genomgår en liknande transformation i de gamla industri-
områdena och där badar man redan i centrala delar av staden, som ett sundhetstecken 
för en storstaden.
Det kan bli ett mycket trevligt stråk som sträcker sig ända från Anshelms byggnader 
vid vallgraven via ett stort öppet parkstråk till Kv Niagara för att sedan avslutas vid 
bassängkanten.

VOLYMSTUDIE AV RÖRELSER SAMT MÖTESPLATSER

RÖRELSEMÖNSTERDIAGONAL ENTRÉ

STUDENTERNA MÖTER LÄRARNA

STADEN MÖTER SKOLANMÖTESPLATSEN I HUSET

UTSIKTEN
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SITUATIONSPLAN/MARKPLAN 1:200

STRUKTUR

PLATSBEHANDLING

AXONOMETRISTUDIE

BYGGNADEN
Byggnaden har en tydlig struktur. Entrén är generös med ett sky-
ddande skärmtak belägen i den lägre del av kvarteret som möter 
söder i huvudaxlarna från stadskärnan och centralstationen.  En-
trén ska bjuda in studenter och besökare. Entrén ska bjuda in stu-
denter och besökare. Bottenvåningen upptas av entréfunktioner, 
gatulivet berikas med butiker och restaurangen tar plats mot 
sjösidans västerläge.  Medeahallen inryms här och kan visa upp 
sin verksamhet.  I den inre gården leder den generösa trappan 
upp till undervisningsplanen som fi nns huvudsakligen på plan 2 
och 3.  På undervisningsplanen rör man sig runt den inre gården 
och har god kontakt med trappan och gårdsrummet.  Lärosalar 
och grupprum grupperar sig runt fasaden eller gården med dag-

sljus.  Den inre gården är täckt av ett tak över plan 
4 som är delvis uppglasat. Tanken är att takets in-
sida har en färgsättning som bidrar till det stora inre 
rummets gestaltning.  Trappan är generös nog att 
erbjuda sittplatser åt studenter och kunna vara arena 
för händelser och samlingar av olika karaktär. Det 
inre gårdsrummet med sin trappa ska kunna fungera 
för såväl vardag som fest, inrymma undervisning och 
företagsevent eller fungera som vardagsrum med bra 
spanläge.  
Plan 4, vinterträdgårdsplan är destinationen för 
rörelsen uppför trappan.  Ovanför vinterträdgården 
ligger kontorsvåningarna i rationella kroppar om 15 
m för kontor med grund mittkärna. Med trappnin-

gen uppåt får alla kontorsrum direkt dagsljus och 
utsikt eller utblickar över staden eller vattnet. Ett 
kontinuerligt tak förbinder terrasserna som kan 
användas till konferens, uppehållsrum eller takter-
rasser med utsikt. Trappor förbinder terrasserna 
så att en annan slags kommunikation/promenad 
blir möjlig mellan våningsplanen.  Trapphus med 
hissar som nås från gatuplanen gör att delar av hu-
set kan hyras ut vid behov. Interna trappor mellan 
våningsplanen kan också ytterligare förstärka kon-
takt och användbarhet. 
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PLAN 4-VINTERTRÄDGÅRDEN 1:200

LÅNG FASAD VÄSTER1:500 SEKTION A-A

MARKBEHANDLING

MEZZANIN 1:500

LIV OCH RÖRELSE

ALTERNATIVT KONFERENSPLAN 1:500

PARK/VINTERTRÄDGÅRD
Malmö kallas parkernas stad. I närheten av Kv Ni-
agara fi nns både Kungsparken och Pildammsparken. 
I de gamla utfyllda varvsområdena måste nya gröna 
miljöer tillföras. Nya kongresscentrum kommer att 
vara hus i park och vi vidareför park/trädgårdsmiljön 
med en grön struktur som kopplar över Neptunigatan 
via Beijersgatan och ut mot kajen. Vi för in den gröna 
strukturen i Kv Niagara uppe på plan 4, vinterträdgård-
splanet.  Vinterträdgårdsplanet erbjuder en ny typ av 
mötesplats- en lugn miljö med utsikt. En förhöjd vån-
ing med stor transparens och utblick till sin omgivning 
och med en indragen organisk mezzanin som ger vån-

ingsplanet rymdkänsla.  I plan 4 möts lärare från de övre 
kontorsvåningarna och studenterna från de nedre  vån-
ingsplanen. Här fi nns gott om uppehållsrum, läs- och 
studieplatser, konferensrum och café med utsikt och 
terrass i en fri planform. På sommaren nyttjas uteplatser 
i sol- och skugglägen och på vår och höst glasade vinter-
trädgårdsrum som förlänger säsongen med ett behagligt 
klimat och grönska. Denna artifi ciella park utgör grän-
sen mellan det offentliga och det privata i byggnaden. 
Här fi nns ett offentligt lugnt rum dit även allmänheten 
har tillträde och får möjlighet till utsikt över staden och 
vattnet.  Kv Niagara kan bli en ny målpunkt och sam-
lingsplats för initierade besökare. 

UTSIKT ÖVER TERRASSERNA

TERRASS VINTERTRÄDGÅRDVERTIKAL T MÖTE
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UNDERVISNINGSPLAN VINTERTRÄDGÅRD KONTORSPLAN
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PLAN 2,  1:500

PLAN 3, 1:200

SEKTION B-B

STUDERANDE

LEKFULLHETFLEXIBILITET

UTBILDNING FLEXIBILITET
Utbildningen fördelar sig över plan 1-4 med tyn-
gdpunkten på lärosalar och grupprum på plan 2 
och 3.
Byggnadens 15 metersmått ger en fl exibilitet för 
stora och små rum och mellanrum för möten 
och studieplatser. Stora salar kombineras med 
små break-out rum för grupparbeten. De stora 
gradängsalarna placeras i hörnen i friare form. 
Trappan i gården från bottenvåningen förbinder 
våningsplanen även visuellt och blir naturlig att 
röra sig i ända upp till plan 4. Avsatser i trappan 
blir uppehållsplatser med god överblick. Det stora 

gårdsrummet i bottenvåningen kan använ-
das vid terminsstart, för utställningar, eve-
nemang, företagsevent och inte minst för 
fest. Studenternas vardagsrum och allmän-
hetens möte med skolan äger rum här. I 
vinterträdgården fi nner studenter lugn och 
ro för arbete enskilt eller i grupp.  Här fi nns 
också lärosalar, kanske företrädelsevis för 
teoretiska ämnen. Vinterträdgården kan i 
ett annat förvaltningsskede fungera som ett 
attraktivt konferenscenter. Lärosalsplanen 
har samma modulindelning som kontors-
våningarna och kan därför lätt ändras om 
vid behov. FLEXIBILITET OCH VARIATION

ALTERNATIV ANVÄNDNING - KONTOR

5

UNDERVISNING

PLAN 2 o 3

CIRKULÄR RÖRELSE
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ALTERNATIV ANVÄNDNING

PLAN 5 skala 1:500

PLAN 8,  1:200

DYNAMISKA MILJÖER STRIKTA KONTOR MILJÖER

PLAN 6,  1:500

PLAN 7,  1:500

PLAN 9,  1:500

PLAN 10,  1:500

PLAN 11,  1:500

EN HYRESGÄST TVÅ HYRESGÄSTER FLER HYRESGÄSTER VY FRÅN KV ORKANEN

KONTOR
Kontoren fi nns huvudsakligen från plan 5 och upp till plan 11.  I den 
öppna byggnadsformen får alla kontorsrum direkt dagsljus och utblick-
ar. Många rum får fantastiska utsiktslägen. Med terrasseringen uppåt 
fi nns möjlighet att skapa ändar med uppehåll, konferensrum, terrasser 
och trappor mellan våningsplanen. Indelningen av avdelningar kan ske 
fl exibelt både horisontellt och vertikalt. I en 15-meterskropp ryms trap-
phus, schakt och wc i grunda kärnor.  Ur ett förvaltningsperspektiv kan 
kontoren lätt delas upp i fl era hyresgäster. Idag är det planerat för en-
skilda kontorsrum- imorgon kan man omvandla dessa till olika former 
av kontorsmiljöer från egna rum till öppna lösningar. För hyresgäster 
över fl era våningsplan kan interna trappor med öppningar i bjälklagen 
anordnas. 

LAN 5 skala 1:500PPLPPLAN 5 skala 1:500PPL
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PLAN 5,  1:500

KONTOR

PLAN 5-11

VERTIKAL RÖRELSE
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FASAD MOT ÖSTER 1:200

FASAD MOT SÖDER 1:200

LÅNGSEKTION  B-B 1:500

MATERIALBEHANDLING

MATERIALITET MATERIALKÄNSLA

FASAD MOT NORR 1:500

FASADER MATERIALITET
Till en varierande byggnadsform har vi låtit materialen vara kända och bestän-
diga. Ljus sandsten i varm färg och med inslag av glas och trä. Sandsten är 
särpräglande och manifesterar byggnadens innehåll på ett rimligt sätt. Med 
ett klassiskt stenmaterial som ger en levande känsla kommer denna byggnad 
att smälta väl in i befi ntlig bebyggelse samt i sin historiska kontext.
Fasadgestaltningen har en logik i modulindelning som ger byggnaden en stor 
och liten skala samtidigt i sin helhet.  Det utsatta klimatläget kräver tålighet 
i många avseenden, och sandsten ett material som matchar fl era miljöaspek-
ter.
Det är samtidigt viktigt att insidan blir synlig och tydlig utåt- vinterträdgård-
splanet är mera transparent liksom bottenvåningen och utrymmena under 
takkonstruktionen. 

VY MOT TURNING TORSOINSPIRATIONSEKTIONSVY
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PERSPEKTIV FRÅN HAMNEN

MILJÖ- OCH ENERGIFRÅGOR
Vintertid ventileras hela byggnaden mekaniskt med 
tilluft. Kostnader för uppvärmning av tilluft reduc-
eras med hjälp av ett FTX-system med värmeåter-
vinning.
Luftfl ödet i kanalerna minimeras för att hålla nere 
fl äktsystemets elkonsumtion och därmed ge ett mer 
effektivt ventilationssystem. Tilluften tas från vin-
terträdgården på plan 4 och frånluften släpps ut på 
garageplanet där den förbättrar luftkvalitén genom 
att späda ut koncentrationen av ohälsosamma par-
tiklar.
Lufttillförsel i klassrummen sker via don i golvet 

belspolade WC samt rörelsestyrda tvättställsblan-
dare.
Solceller och solpaneler installeras på de tak som 
vetter åt söder samt på taket över den södra delen 
av vinterträdgården.
Regnvatten tas tillvara med ett system på taket för 
att minska byggnadens vattenkomsumtion.
Dagljus- och rörelsedetektorer för styrning av 
belysning för att minska elförbrukningen.

medan kontorsplanet ventileras med luftkanaler 
i undertaket. 
Sommartid fi nns möjlighet till naturlig ventila-
tion då varje kontor har ett öppningsbart fön-
ster. Klassrummens luft regleras med automatis-
ka fönsteröppnare kopplade till CO2-sensorer. 
Den mekaniska ventilationen kan användas för 
att förstärka den naturliga ventilationen under 
varma sommardagar.
Uppvärmnings- och kylbehovet minskas genom 
låga U-värden på ytterväggar, tak, fönster och 
partier. Byggnaden förses med värme och 
kyla med hjälp av bergvärme. Vattentempera-
turen i systemet ska utföras så att effekten på 

värmepumpen maximeras.
Byggnaden är orienterad för att ge skug-
ga under sommartid men också ge passiv 
solvärme under vinterhalvåret.
En ”grön tavla” informerar om byggnadens 
energiförbrukning och när det är lämpligt 
att öppna fönstren.
Returluft används för att förvärma taket på 
den öppna gården för att minska värmebe-
hovet. 
Högt i tak främjar skiktning, vilket i sin 
tur minskar köldbehovet under sommarh-
alvåret.
Minskad vattenförbrukning genom dub-

YTSAMMANSTÄLLNING:

LOA V plan 1-12 inkl 
Butiker om 170 kvm och  
55 möjliga kontor med biutrymmen utöver programmet:       13  300  kvm

LOA TOTAL exkl teknik          17 400  kvm

BTA ovan mark:             21 600  kvm
BTA källare med teknikutrymmen             1 150  kvm
BTA garage:                2 000  kvm
Antal p-platser:                          75  pl

Möjligt tillägg BTA plan 13-17                                 ca 2-3000  kvm
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