
process

“.....byggnaden kan samspela med och förstärka det offentliga livet utanför själva byggnadskroppen.”

Idé

Projekttävlingen om utformning av den nya högskolebyggnaden fordrar en 
lösning med extraordinär arkitektonisk genomslagskraft, som kan utnyttja och 
berika det enastånde läget, och resultera i en framtidsorienterad utbildnings- 
och forskningsbyggnad med en markant  identitetsskapande profil.

Vårt svar på denna utmaning är ett enkelt, lättläsbart arkitektoniskt grepp, 
som möjliggör optimala projektlösningar på alla skalanivåer, och manifesterar 
byggnaden som ett pejlmärke och medelpunkt för Malmö Högskola på 
Universitetsholmens campusområde.

Förslaget kan beskrivas som en komposition bestående av tre självständeiga 
bygnadsvolymer i respektive 5, 7 och 11 våningar, som i ett överordnat 
formmotiv med rundade hörn sammansvetsas till en arkitektonisk helhet med 
starkt skulptural framtoning.

Rummet mellan de tre byggnadsdelarna är anläggningens hjärtkammare i 
form av ett öppet atrium som spänner genom de nedersta fem våningarna 
– ett interiört urbant rum som är komplexets primära ankomst- och 
fördelningsområde, och det sociala fokus där oformella kontakter mellan 
husets användare utspelar sig.

Stadens skala

Den tredelade, flikiga byggnadskompisitionen medverkar till att bryta ned den 
visuella tyngden i det stora byggnadskomplexet, både sett från stort avstånd 
och i den nära skalan, och ger samtidigt en naturlig, väldefinierad förankring av 
byggnaden i stadsdelens arkitektoniskt blandade sammansättning.

Den överordnade disponeringen öppnar byggnadsstrukturen mot de 
omgivande stadsrummen och bildar väldefinierade ankomst- och vistelsezoner 
mellan de tre huvudvolymerna som alla har direkt kontakt till det centrala atriet.

Fasadplanen är vinklade sinsemellan, så det uppstår spänningsladdade, 
välproportionerade rum mellan de tre byggnadskropparna och så att 
upplevelsen av stadsrummet framhäves genom omväxlande åtsnörning och 
utvidgning av perspektivet under rörelse i området.

Byggnadskompositionen spänner ut mot tre av tomtens hörn och bidrar till att 
fasthålla en tydlig definition av områdets primära gaturum, medan den i det 
nordvästra hörnet är tillbakadragen och omfamnar en större öppen plats mot 
hamnen.

Platsen fångar upp rörelsen längs hamnpromenaden vid Beijers- och 
Bassängkajen och ger attraktiva möjligheter till utomhusvistelse i kvällssolen, 
med fri utsikt över Varvsbassängen.

Strukturen ger tillgänglighet till anläggningen från alla sidor, såväl som en 
tydlig markering av de primära entréerna. I stället för att bli en barriär för 
kontakten mellan stad och hamn, blir byggnaden på så sätt en integrerad del 
av röreslemönstret i området, med möjlighet till diagonala genvägar genom 
det centrala atriet.

Härmed styrkes byggnadens position som ’gångjärn’ för stadens 
cirkulationsmönster, vilket också kan avläsas i kompositionens upptrappande 
volymer, som från 5 och 7 våningar mot boulevarden och Malmös stadskärna 
kulminerar i tornets 11 våningar närmast Orkanen och den mera tätbebyggda 
delen av Universitetsholmen.

Byggnadens skala

Byggnadens tredelade huvuddisponering och polygona planformer har sitt 
ursprung i tomtens orientering i förhållande till sol och vind, i möjligheterna till 
utnyttjande av utsikt till staden och hamnen, samt i byggnadsprogrammet som 
kräver en förhållandevis stor sammanlagd fasadlängd.

De tre byggnadssegmenten är disponerade efter samma koncept, med trappor 
och hissar samt alla birum – ventilations- och installationsschakt, toaletter, 
förråd och liknande – placerade i invändiga cylindriska kärnor av olika storlek.

Ytorna längs ytterväggarna är således helt öppna, utan fasta byggnadsdelar, 
och är fullt flexibla för växlande disponering av önskade studie- och 
arbetsfaciliteter.

Härmed tillgodoses ett centralt element i byggnadsprogrammet, nämligen 
att samtliga undervisnings- och arbetsrum har fasad mot omgivningarna 
för dagsljusinfall, utsikt samt ventilationsbehov, som huvudsakligen kan 
åstadkommas genom självdrag.

Omkring de runda kärnorna breder de gemensamma ytorna ut sig i öppna, 
flytande rumsförlopp med växlande karaktär, från smalare passager till större 
ytor som kan ge plats till pauser, touch-down arbetsplatser och andra mindre 
formella aktiviteter.

Det centrala atriet är en stor tillgång i förhållande till att skapa överblick, 
orientering och kontakt i byggnaden, och att säkerställa ett inomhusklimat 
som tillgodoser förväntningarna om en framtidsorienterad, bärkraftig 
byggnad.

Primärt är atriet ett vertikalt rum, som samlar undervisningsavdelningen i 
de nedersta fem våningarna i en välbelyst spatiös rumslighet, som bildar 
ram för den interna trafiken i byggnaden och ger plats till oformella möten, 

Förslagets huvudmotiv:

��att huset fungerar som nav på Universitetsholmen och blir en 
samlingspunkt för rekreativa, kommersiella och utbildningsaktiviteter

��att byggnaden både inordnar sig och medverkar till att förmedla 
skalasprånget mellan områdets olikartade byggnader

��att säkerställa optimal orientering och tillgänglighet i och omkring 
byggnaden, samt att iscensätta rörelsemönstret omkring denna och 
framhäva betydelsefulla siktlinjer i området genom skiftande perspektiv

��att Malmö Högskolas identitet som modern kunskapsinstitution 
manifesteras i stadsbilden med ett markant visuellt uttryck

��att uppnå en optimal innemiljö med generösa och omväxlande 
dagsljusförhållanden samt utsikt till omgivningarna från samtliga studie-, 
forsknings- och kontorslokaler

��att byggnaden kan uppföras efter enkla, rationella byggnadstekniska 
principer, och samtidigt har maximal flexibilitet för rumslig och 
funktionell variation och anpassningsbarhet

perspektiv från hamnen  - fotopunkt 1 
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flera byggnaderen byggnad

stadsrumgaturum

utsikt från hörnet utsikt från centralrummet

utvändig fasadlängd=250 m

fasadlängd atrium=130 m
indirekt dagsljus, ingen utsikt

utvändig fasadlängd=340 m

orienteringsplan 1:5000 diagram stadsrum

orienteringsplan   1:1000perspektiv från staden - fotopunkt 2 

diagram fasadlängd

“......byggnaden ska berika stadslivet i området - inte bara för dem som är verksamma vid 
högskolan, utan också för övriga Malmöbor och besökande.”

“Kontors - och undervisningsrum ska ha tillgång til dagsljus och i möjligaste 
mån bör lösningar med indbyggt atrium undvikas. 
Det är ett starkt önskemål att ha fönster mot det fria.”

“Viktigt är också att vitalisera Universitetsholmen och skapa en mötesplats där 
omgivande stadsrum och byggnadens innandöme samspelar så att händelser 
ute och inne förstärker varandra.”
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S A M B A N D

fasad mot väst

process

studiearbeten och utställningar i anknytning till skolans aktiviteter.

Atriet har dock också en horisontell orientering, då det öppnar sig mot 
omgivningarna i skiftande riktningar upp genom våningsplanen. På så sätt ges 
atriet en dynamisk karaktär, som understöder betydelsen som anläggningens 
rumsliga och sociala fokus, och förstärker upplevelsen av ett urbant rum, som 
i gatuplan flyter samman med den omgivande stadsmiljön.

Fasaderna artikuleras av genomgående, horisontella band, som omsluter 
var och en av de tre byggnadssegmenten, och binder samman dessa i en 
kontinuerlig rörelse på vissa nivåer. Härmed uppnås den önskade skulpturala 
effekten som medverkar till att manifestera byggnaden i stadsbilden med en 
markant, självständig identitet, samtidigt som fasaduttrycket direkt avspeglar 
den bakomliggande flexibla rumsstrukturen längs fasadplanet.

Visionen är att skapa en omväxlande, levande dagsljusmiljö i byggnaden, och 
ett upplevelserikt samspel mellan byggnadens inre värld och omgivningarna.

Fasadmotivet kan dessutom ses som en gest till den enastående 
belägenheten vid hamnen, som kännetecknas av just enkla, funktionella 
formuttryck och horisontella proportioner i den större skalan.

Funktionell struktur

Förslagets omedelbara, nivåfria kontakt med de omgivande stadsrummen i 
gatuplan, ger förutom optimal tillgänglighet också en direkt fysisk och visuell 
kontakt mellan byggnad och hamn.

När man kommer in i byggnaden genom en av de tre entréerna, öppnar sig 
atriet i ett storslaget perspektiv och ger en omedelbar överblick över husets 
inre organisation, samt utblickar genom byggnaden till hamnen eller staden 
på husets motsatta sida.
Centralrummets golv har karaktär som beläggningen utanför, vilket bidrar till 
att skapa en atmosfär av offentligt rum som fördelar all rörelse in i, och ut ur 
byggnaden och dessutom ger plats till spontana möten och vistelse för husets 
användare, såväl som utställningar, events och liknande.

Vid utformningen har det lagts speciell vikt vid att stimulera social kontakt 
och oformell samvaro, vilket ses som en förutsättning för en innovativ 
arbetsmiljö och en god kollegial atmosfär. Den rumsligt och ljusmässigt rikt 
varierade miljön kan, med atriet som samlande fokus, understödja en modern, 
dynamisk verksamhetskultur, med plats till fördjupning och koncentration 
för den enskilda användaren såväl som kunskapsdelning, grupparbete och 
nätverksodling.

I gatuplan inrymmes två auditorier och Medeas multisal samt två butiker och 

en restaurang med möjlighet till uteservering på den västvända platsen mot 
hamnen och i centralrummet vid fester och andra arrangemang.

De nästa fyra våningsplanen rymmer alla undervisningsrum, som är tillgängliga 
antingen via huvudtrappan i atriet eller via hissar och sekundära trappor i var 
och en af de tre byggnadskropparna.

På våningsplanen över detta ligger administration  och forskarkontor 
placerade, med störst kapacitet på våning 6 och 7 som omfattar två 
byggnadssegment och med en grön takterrass ovanpå den tredje byggnaden.

Plankonceptet är sammantaget ytterst flexibelt för skiftande disponering af 
husets användning, men är också, i kraft av den enkla tillgänglighets- och 
cirkulationsprincipen, robust i förhållande till justeringar och anpassningar i 
projekteringsfasen utan att det arkitektoniska huvudgreppet försvagas.

Trafik, tillgänglighet och landskap

Tillfarstrampen till parkeringskällaren är integrerad i byggnadskroppen 
på tomtens västra sida, med åtkomst från Beijersgatan. Varuleveranser till 
retaurangkök, och till byggnaden i övrigt, sker från hustes norra sida, med 
kontakt till förrådsrum i källarplan via varuhiss.

Det landskapsmässiga huvudgreppet följer, på samma sätt som 
byggnadsutformningen, platsens dominerande karaktärsdrag och tolkar dem 
på ett sätt som harmonierar med hamnrummets långsträckta sammanhang 
och manifesterar hela anläggningen som en helhet i nära samspel med stads- 
och hamnrummet.

Konstruktioner och material

Byggnaden utföres med kända, välbeprövade byggnadstekniska lösningar, 
som både är rationella, ekonomiska, robusta och har positiva miljöegenskaper.

Huvudkonstruktionen består av prefabricerade vägg- och pelarelement 
i betong, medan bjälklag utföres som en kombination av element och 
platsgjuten betong. De jämnt fördelade kärnorna stabiliserar konstruktionen 
via skivverkan i bjälklagen.

Fasadernas fönsterband tänkes utfört med karmprofiler av hårdträ, som kan 
klara den utsatta placeringen vid hamnen, och patinera på ett karaktärfullt sätt.
De isolerade fasadpartierna kan utföras som prefabricerade högisolerade 
element med en utvändig beklädnad, utfört som en ventilerad konstruktion.
Vi föreställer oss att fasadbeklädnaden kan vara element av tegel eller 
natursten i changerande, varma färgnyanser och med en rustik, levande 

materialkaraktär som associerar till hamnens enkla och kärva materialvärld och 
ger byggnaden en säker, naturlig förankring på platsen.

Vi ser det som en naturlig del av det vidare projekteringsförloppet, att 
utforska och definiera hur den nya byggnaden genom sin materialkaraktär kan 
integreras i helhetsbilden, även med hänsyn till kommande byggnader som 
Tyfonen och det planerade konsert- och kongresshuset 

Invändiga golv är beläggningar direkt på överbetong, där framföringar till el 
och it installationer integreras. Ytskiktet kan till exempel vara högkantparkett av 
ljust nordiskt trä, stålglättade gjutna golv eller mattor av gummi. 

Invändiga betongväggar och pelare kan framstå i betongens materialkaraktär 
med vaxbehandlad yta eller målas, beroende av kvaliteten på betongens finish.

Flyttbara lätta väggar tänkes som en kombination av glas, gips och 
snickeripartier beklädda med ljust träfanér, beroende av de olika rummens 
funktion och karaktär.

Undertak kan utgöras av den obehandlade betongen, med utsparningar i 
större fält som fylles ut med akustikdämpande beklädnad, eller utföras med 
beklädnad i samma ljusa fanér som väggpartierna.
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exteriörperspektiv  från nordväst        

                       

“Byggnaden ska samspela med det omgivande offentliga rummet så att det kan överskrida 
gränsen mellan inom - och utomhus.”

fläktrum

städcentral

elcentral

rest. kök/förråd

arkiv/förråd

arkiv/förråd

sprinklercentral
undercentral
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sektion AA   1:200

process

“De rumsliga sambanden inomhus - utomhus söker nya lösningar och idéer. 
Byggnaden kommer att inrymma verksamheter som kan spränga gränserna mellan 
ute/inne och som är viktiga att utforma med tanke på att skapa interaktion med 
närmiljön runt byggnaden”

Innemiljö / miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet är en styrande parameter för byggnadens utformning. 
Med detta menar vi en utformning, som är robust, funktionell och flexibel, som 
säkerställer en god innemiljö, tar största möjliga hänsyn till miljöaspekter och 
är totalekonomiskt fördelaktig. Kort sagt är miljömässigt hållbar bebyggelse 
för oss synonymt med bebyggelse av hög kvalitet.

Huvudkonstruktionen ingår som ett integrerat element i byggnadens 
klimatisering, som bland annat åstadkommes med självdragsventilation 
kombinerat med termoaktiva konstruktioner.

Principen utnyttjar den tunga stommens fysiska massa som termoaktivt 
medium genom ingjutna slangar i bjälklagen och kärnornas väggar, som 
kan värma eller kyla stommens massa efter behov och därmed ge en stabil 
temperatur året, och dygnet runt.

Systemet bygger på fjärrvärme i kombination med återanvändning av 
värmeenergi från huset, och kan utnyttja fjärrkyla eller havsvatten som 
kylmedium.

Självdragskonceptet baseras på automatiskt styrda friskluftsventiler i fasaderna             
tillsammans med skorstenseffekten genom schakten i kärnorna och utsläpp på 
taket eller återcirkulation till värmeväxlare innan frånluften släpps ut.

Nattkylning genom självdrag bidrar till att minimera överuppvärmning, och 
överskottsvärme kan lagras och återanvändas genom magasinering i husets 
stomme eller i separat värmelager.

Byggnadsutformningen ger dessutom en omväxlande, generös dagslysmiljö 
samt ett optimalt termiskt och atmosfäriskt klimat, där husets massiva stomme 
bidrar till regulering av fukt och värme genom dygnet och året.

Optimering av byggnadens dagslysförhållanden är ett centralt element i 
förslaget. Alla undervisnings- och arbetsrum är därför arrangerade med 
tillgång till fasadplanet. 
För att samtidigt säkerställa en låg energiförbrukning är fönsterarean i fasaden 
uppdelad i två horisontella band - dels ett fönsterband i ögonhöjd för att 
ge god utsikt, och dels ett smalare högt placerat fönsterband som ger ljus 
långt in i rummet och samtidigt bidrar till självdragsventilationen, genom att 
blanda den kalla uteluften med den varma inneluften innan den når ned i 
vistelsezonen.

Byggnadens energiförbrukning är beräknad till att ligga gott och väl under 
kravet, som framgår av resultatrapporten. Den låga energiförbrukningen 
uppnås bland annat genom en välisolerad klimatskärm, en hög dagsljusnivå 
samt lågenergibelysning.

De öppna studentarbetsplatserna är primärt grupperade mot atriet med 
goda dagsljusförhållanden från atriets glastak, eller från glaspassagerna 
mellan de tre byggnadskropparna där det också är god utsikt.

Den akustiska miljön kontrolleras genom beklädnad med absorbenter 
på bjälklagens undersida, under trappor, gångbroar och liknande. 
Dessutom tar disponeringen hänsyn till att skilja aktiviteter som genererar 
mycket ljud från koncentrationskrävande aktiviteter. Till exempel är 
undervisningslokalerna placerade med kärnornas mellanzon som 
buffertområde mot atriet.

De föreslagna materialen är genomtestade och har en minimal emission 
af miljöskadliga ämnen, vilket också säkerställer en allergivänlig och sund 
innemiljö.

Det föreslås att projektets vidare utveckling tar utgångspunkt i ett 
etablerat styrningssystem, till exempel LEED eller BREEAM systemen, 
för att integrera bärkraftighetsbegreppet i ett bredare perspektiv under 
formgivningsprocessen samt att uppnå en certifiering som kan promovera 
Malmö Högskola som en visionär, ansvarsfull kunskapsinstitution.

Brand

Byggnadsutformningen tillgodoser utarbetandet av en brandteknisk lösning, 
baserad på välkända och accepterade principer och tekniska lösningar för 
tillgänglig, överblickbar sektionsuppdelning, konstruktivt brandskydd, placering 
och dimensionering av utrymningsvägar, detektering och liknande.

Som utgångspunkt är byggnaden inte sprinklad, med hänsyn till maximal 
flexibilitet för ändrad uppdelning. Eventuellt kan sprinkling av atriet dock 
övervägas för att uppnå största möjliga frihet i användningen, till exempel till 
scenuppställningar, utställningar och liknande events på de öppna balkongerna 
runt atriet.

En utgångspunkt i förslaget är att den brandstrategiska lösningen också 
fungerar vid en permanent uppdelning i flera självständiga delar vid 
en eventuell annan framtida användning. Detta säkerställes genom att 
utrymningsvägar med mera i de olika byggnadsegmenten alla kan fungera 
oberoende av varandra.

Ekonomi

De välkända, rationella byggnadstekniska lösningarna, som har en hög grad 
av repetition, skapar goda förutsättningar för att uppförandet kan genomföras 
med en gynnsam anläggningsekonomi.

Vidare ger det effektiva energi- och innemiljökonceptet, i samspel med en 
rationell byggnadsdrift samt byggnadsdelar med lång livstid, en optimal 
totalekonomisk balans i förhållande till investeringen.

Projekteringsfasen kan bli  en välkommen möjlighet att, i samarbete 
med byggherren och byggnadens framtida användare, konkretisera och 
vidareutveckla förslaget med målet att skapa maximalt värde och kvalitet inom 
den tillgängliga ekonomiska ramen.
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fasad mot syd perspektiv från hamnen

“Byggnaden är porten mot högskolans lokalisering i Västra Hamnen och en viktig bärare av 
högskolans fysiska identitet.”

kkäällllaarree,,  ppllaann  00 antal LOA/rum LOA tot anm.

parkeringsplatser 76 2.200
undercentral 1 120 120
kök tillberedning 1 100 100 se även plan 1
kök teknik, förråd 35

förråd, kyla,
fettavskiljare

elcentral 110

telerum, reservkraft
städcentral 1 104 104

0512dårröf ,vikra 300

sprinklercentral 1 50 50
fläktrum utbildningslokaler 1 275 275
fläktrum kontor 1 275 på tak ö plan 11
av a s antering 1 49 49

LOA plan 0 33..334433
BTA plan 0 33..776644

högsp, lågsp,
transformator, UPS

förråd, arkiv, fastigh.teknik

ggaattuuppllaann,,  ppllaann  11 antal LOA/rum LOA tot anm.

restaurang 1 416 416

restaurangkök 150+100 100 m² i plan 0

+ 50 m² serveringsyta vid 
atrium + 100 m² uteserv.

p
butikslokaler 2 93+115
hörsal 150 p 1 182 182
hörsal 90 p 1 108 108
garderob 2 65
AV rum 1 10 10
Medea modellhall 1 420 420

studentkårsexpedition 1 15
vaktmästeri, reception 22+20

041rotysllåheppu/restalpsetöm
toaletter 8 24
städrum 1 5 5
förråd 1 10 10
hissar, trappor 107

LOA plan 1 11..997722
BTA plan 1 22..444466

+ 70 m² utställningsyta vid 
atrium

uunnddeerrvviissnniinngg,,  ppllaann  22--55 antal LOA/rum LOA tot anm.

hörsal 90 p 1 106 106
lärosal 60 p 8 109-124 932
lärosal 35 p 6 72-74 415
datasal 30 p 6 82-92 520
datasal 15 p 2 62 124
grupprum 10 p 24 18-25 490
studentarbetsplatser 3 40 120
öppna studentarbetsplatser 780

0541rotysllåheppu/restalpsetöm
arbetsrum 164 10 1.640
meditationsrum 1 40 40
sammanträde 20 p 4 42-46 176
sammanträde 10 p 4 18-22 80
pentry 4 11 44
kopiering, arkiv, förråd 36 5-17 306
toaletter 60 216
städrum 4 5 20
hissar, trappor 368

LOA plan 2-5 77..882277
BTA plan 2-5 99..669911

kkoonnttoorr,,  ffoorrsskknniinngg,,  ppllaann  66--1111 antal LOA/rum LOA tot anm.

arbetsrum 252 10 2.520
sammanträde 10 p 8 19-27 158
möteesplatser uppehällsytor     1.050
pentry 6 17 102
kopiering, arkiv, förråd 14 5-17 120
serverrum, UPS, tele 70
toaletter 24 96
städrum 6 5 30
hissar, trappor 248

LOA plan 6-11 44..339944
BTA plan 6-11 55..665544

LOA totalt 1177..553366
BTA totalt 2211..555555

ggrröönnyyttaa antal faktor värde

träd, stamomf. 20-30 cm 20 0,5 250 20 träd x 25  m²
sedumtak ö plan 7 och 11 1100 0,6 660 600 + 500 m²  
terrass plan 6 700 0,7 490

värde totalt 11..440000
grönytefaktor 00,,3300 värde totalt / 4 683 m²

SAMBAND... 



luft in i atrium

genomgående 
schakt för själv-
dragsventilation

luft från lokaler till 
öppna områden 
genom ljuddäm-
pade ventiler

luft ut via k i atrium

  

luftintag från motor-
styrda fönster i fasa-
den

daglys når långt in i 
rummen genom de 
högt placerade fön
stren

dagljus och utsikt i 
den yttre zonen från 
lägre placerade fön
ster

fjärrvärme

komfortabel uppvärmning genom termoaktiva bjälklag

effektiv kylning genom termoaktiva bjälklag

fjärrkyla/havsvattenkylning

självdragsventilation 
till frisk luft och kyl
ning genom motor
styrda fönster

utrymningstrappa

utrymningstrappa

utrymningstrappa

utrymningstrapp

utrymningstrappa

utrymningstrappa

u

pa

utrymningsväg direkt till det fria
utrymningsväg direkt till det fria

utrymningsväg direkt till det fria

kontor

kontor

öppna
arb. platser

kontor

rec./passer-
kontroll

2

3

kontor

öppna 
arb. platser

rec./passer-
kontroll

rec./passer-
kontroll

kontor

kontor

öppna 
arb. platser

kontor

kontor

kontor

kontor

rec./passer-
kontroll

vertikal flexibilitet - 3 delningvertikal flexibilitet - 2 delning 
horisontell flexibilitet

   

perspektiv ankomstrum

diagram ventilation diagram brand diagram rumdisponering

referenser

diagram flexibilitet

diagram huvuddisponering

                            

“En generös och tydlig entré ska leda besökarna in i byggnaden.”

“Byggnaden skall vara utformad med tanke på generalitet och flexibilitet för att enkelt kunna anpassas vid förändrad verksamhet.“

butik/galleri

butik/
konferens

hörsal/
konferens

butik

butik

kontor

kök
restaurang
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