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 NY HÖGSKOLEBYGGNAD I MALMÖ
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VY FRÅN SYDOST

D e n  n y a  b y g g n a d e n s  u t f o r m n i n g  s k a p a r  e n  s p ä n n i n g 
m e l l a n  d e t  y t t r e  r o b u s t a  h ö l j e t  o c h  d e n  s i n n l i g a  g å r d e n . 
U t s i d a n  h ä m t a r  s i n  i n s p i r a t i o n  f r å n  d e n  g a m l a  h a m n -
o c h  v a r v s m i l j ö n  o c h  i n s i d a n  f o r m a s  t i l l  e n  k r e a t i v , 
g r ö n s k a n d e  s t u d i e m i l j ö  m e d  k o p p l i n g  t i l l  h ö g s k o l a n s 
ö v r i g a  d e l a r  o c h  t i l l  s t a d e n .   



    

N

BASSÄNGKAJEN

NORRA  NEPTUNIGATAN

BASSÄNGGATAN

MALMÖ CENTRAL

BAGERS PLATS

ÄLVSBORGSBRON

SJÖMANSGÅRDEN

KV. ORKANEN

KV. AMPHITRITE

KV. NEREUS

NORRA 

VALLGATAN

G
R

ÅBR
Ö

D
ER

SG
ATAN

N
O

R
D

EN
SKIÖ

LD
SG

ATAN

BEIJER
SKAJEN

SÖDRA VARVSBASSÄNGEN

MÄLARBRON

KV. NIAGARA

VISUELLA KOPPL NGAR I STADEN

MALMÖ CENTRAL

KV. ORKANEN

FRÅN ÄLVSBORGSBR

FRÅN SÖDRA VARVSBASSÄNGEN

STORTORGET

ANNA LINDHS PLATS

TRAF K, STRÅK OCH PLATSER

MALMÖ HÖGSKOLA

PLATSER/TORG

BILTRAFIK

GÅNG - OCH CYKELSTRÅK

SITUATIONSPLAN     skala 1:1000 - A1  (1:2000 - A3)

Södra varvsbassängen är redan idag 
ett av Malmös vackraste och samlande 
vattenrum och kan utvecklas till en 
oerhört spännande mötesplats.

NY KONGRESS-KONSERT OCH 
HOTELLANLÄGGNING

ANNA LINDHS PLATS
SIKTLINJE

SIKTLINJE

Huvudentrén annonserar sig med en gest mot 
stationen och Anna Lindhs plats.

Restaurangen är orienterad 
mot såväl kvällsljuset över 
hamnbassängen som mot 
gårdens läade miljö.

Byggnaden vänder 
sig mot kv Orkanen – 
en viktig målpunkt för 
studenterna.

Upp och nergång från Citytunneln

CITYTUNNEL

OMRÅDET OCH DESS KARAKTÄR

Allt eftersom Malmö högskola samlar sina utbildningslokaler 
på Universitetsholmen kommer antalet studenter i området 
att tillta. Studenterna kommer därmed alltmer att berika 
stadsdelens liv och bilda underlag för såväl handel som 
service. Med rätt placering av restauranger, caféer och bu-
tiker understöds stadslivet. Högskolan utgör en viktig del av 
detta liv och dess byggnader bör utformas med hänsyn till 
detta. Det är också viktigt att högskolans olika delar kopplas 
till varandra på ett naturligt sätt. Här fi nns en unik möjlighet 
till att skapa en dynamisk stadsväv. Att studera på Malmö 
högskola innebär att man är i händelsernas centrum. 

I takt med att hamnen med sin varvsindustri och annan stor-
skalig verksamhet omvandlas till en del av Malmö innerstad 
utvecklas även områdets identitet. Från att vara en inhän-
gnad och otillgänglig del av staden öppnar den sig nu för 
att välkomna alla sina invånare. Samtidigt är det viktigt att 
behålla områdets robusta karaktär och bygga vidare på de 
rumsliga kvaliteter som kännetecknar denna del av staden. 
Material i såväl hus som på mark är viktiga för att under-
stödja detta, liksom skalan. 
Ett spel mellan det storskaliga och det fi nmaskiga blir även i 
fortsättningen något som utmärker stadsdelen. 
Södra varvsbassängen är redan idag ett av Malmös 
vackraste och samlande vattenrum och kan utvecklas till 
en oerhört spännande mötesplats.

BYGGNADEN

Den nya byggnaden tar stöd i sitt stadsmässiga samman-
hang och formas utifrån sitt läge; huvudentrén annonserar 
sig med en gest mot stationen och Anna Lindhs plats. 
Södra Varvsbassängen bjuds in genom att huset här vänder 
upp en snedställd fasad som speglar vattnet. 
En fl usterliknande öppning mot Nordenskiöldsgatan har 
formats så att fl öden av studenter kan passera ut och in från 
gården. Byggnaden vänder sig också mot kv Orkanen – en 
viktig målpunktför studenterna.

Byggnaden formar ett kringbyggt kvarter, med ett samman-
hållet yttre och där man genom slitsar i utvalda lägen, 
utifrån anar den karaktärsfulla inre gården. Den ges en 
sammanhållen höjd, föranledd av vår uppfattning att 
byggnaden är karaktärsfull även utan ett torn, som vare sig 
behövs i stadsbilden eller känns motiverat utifrån 
verksamhetens funktioner. 

Arkitektoniskt hämtar byggnaden sin inspiration från den 
gamla hamn- och varvsmiljön, och byggs i rustikt tegel, 
järnoxiderad betong och glas. 
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KONCEPT

           SOLBELYST GÅRD

Byggnaden formar ett kringbyggt kvarter, med ett sammanhållet yttre 
och där man genom slitsar i utvalda lägen anar den karaktärsfulla inre gården

SLITSAR ÖPPNAR UPP DEN 
SLUTNA GÅRDEN

 ENTRÉVÅNINGEN LYFTS  UPP

Kvarterets utsida har generösa, nästan överstora öppningar 
in till såväl utbildningsdel som kontorsdel. Detta fasadtema 
är hämtat från den tradition av generella industribyggnader 
som en gång byggdes i våra hamnstäder, och som idag 
rymmer både bostäder, kontor och handel och på så sätt 
bildar förutsätting för en bärkraftig och blandad stadsmiljö.

Den nya byggnaden utformas till en kreativ studiemiljö 
där den rumsliga upplevelsen och kopplingen mellan ute 
och inne ger en dynamik och samhörighet för student-
erna – samtidigt som den väcker nyfi kenhet hos den förbi-
passerande. Gården med sitt vatten och sin grönska bildar 
ett ständigt närvarande blickfång. 

Byggnaden har ett inre atrium, i de delar där studenterna i 
huvudsak rör sig, för att skapa överblick, orienterbarhet och 
samhörighet. Från atriet har man kontakt med de övriga 
planen och med gården. Här kan man känna pulsen i 
skolans verksamhet.

Huset är organiserat så att kontorsdel och undervisnings-
del ligger ”rygg i rygg” upp till fjärde våningen för att skapa 
närhet mellan lärare och studenter. I de översta våningarna 
inryms enbart kontor vilket ger en avskildhet för den 
administrativa delen av verksamheten.

En zon utmed kvarterets ytterfasad rymmer studiesalar 
av olika slag, medan uppehållsytorna är orienterade mot 
gården. Grupp- och mötesrum i form av boxar nås från det 
gemensamma atriet och skjuter igenom den lutande gårds-
fasaden. En balkong i gaveln av boxen gör det möjligt att ta 
sig ut i gårdsrummet från de olika våningsplanen. 
Kontorsarbetsplatserna är förlagda mot fasad och,i viss 
begränsad omfattning mot dagsljuset i atriets övre del.

Restaurangen är orienterad - och kan öppnas- mot såväl 
kvällsljuset över hamnbassängen som mot gårdens 
läade miljö.

Husets generella uppbyggnad ger goda förutsättningar för 
ändrad användning. Skulle nya behov uppstå kan samtliga 
våningar ovan markplan omvandlas till kontor, men de 
generösa rumshöjderna gör att även handel kan etableras
i de nedre våningarna.

Huset är anpassad efter sol- och vindförhållanden på
platsen – bl a öppnar sig gården uppåt på ett sätt som 
maximerar solinfallet på marken, och den lutande 
glasväggen avslutas uppåt så att vindarna leds vidare 
över taken, utan att slå ner på gården.
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CYKELPARKERING I TRE PLAN
            CA 300 PLATSER

UTSIKT MOT VATTNET

VISUELL KOPPLING MOT 
KV. ORKANEN

VISUELL KONTAKT FRÅN 
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SIKTLINJE FRÅN 
GRÅBRÖDERSGATAN

VISUELL KONTAKT MED VATTNET
GENOM EN SMAL SLITS ÖVER HÖRN

GÅRDEN

Gården är kvarterets samlande rum, kring vilken all verksamhet sker. Den står i förbindelse med Norden-
skiöldsgatan genom generösa öppningar som vänder sig dels mot Anna Lindhs plats, dels mot Kv Orkanen. 
En smitväg genom en av de sneda slitsarna leder ut mot hamnbassängen. Förbipasserande kan skymta 
gården från de kringliggande gatorna genom de sneda slitsarna och genom det nordostvända ”fl ustret”.

Gården är orienterad och formad för mesta möjliga sol och vindskydd. De lutande väggarna gör att solen når 
ned till till gården. Byggnad och gård är formade i ett sammanhang för att skapa ett gynnsamt mikroklimat, 
bl a med ”spoiler” på taket för att bryta vinden och lutande väggar för att släppa ned solen. Gårdens grönska 
bildar intima rum skyddade från sol och i lä för vinden samtidigt som de bryter upp och bromsar strömmen av 
människor som rör sig förbi. 

Gårdens två mest solbelysta sidor är utformade med grön växtlighet, som solavskärmning för kontoren 
innanför och som ett sätt att öka grönytefaktorn i kvarteret.

Delar av gården saknar underbyggnad för att möjliggöra stora träd och fördröjningsmagasin för dagvatten.

GRÖNSKA OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Grönskan är en viktig del av förslagets gestaltning och binder samman byggnad och gård. De gröna ytorna 
är placerade och utformade efter funktion. De gröna väggarna fungerar som solavskärmning för kontoren, 
samtidigt som den artrika väggen speglar årstidens växlingar. Taken täcks med sedum för att fördröja dag-
vattnet samtidigt som det bildar ytterligare en biotop för våra minsta organismer.

Dagvattnet samlas i en spegeldamm på gården. Dammen kan lämpligen utföras som en havsstrandsbiotop, 
som en påminnelse om stadens läge vid vattnet.

CYKELPARKERING 
LÄNGS GATA
CA 48 PLATSER CYKELPARKERING 

LÄNGS GATA
CA 96 PLATSER

CYKELPARKERING 
LÄNGS GATA
CA 24 PLATSER

CYKELPARKERING 
LÄNGS GATA
CA 35 PLATSER

CYKELPARKERING 
LÄNGS GATA
CA 30 PLATSER
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SE TION  A - A   skala 1:200 - A1  (1:400  A3)

PLAN 1 TRAPPA    skala 1:200 - A1  (1:400 - A3)
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ÖVRE DEL AV ENTRÉHALL

SEKTION  A- A    skala 1 200 - A1  (1:400 - A3)
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PLAN 2 TRAPPOR    skala 1:200 - A1  (1:400 - A3) PLAN 3 TRAPPOR    skala 1 200 - A1  (1:400 - A3)

SEKTION  B - B   skala 1 200 - A1  (1:400 - A3)

BYGGNADENS GRÖNYTEFAKTOR

Förslaget har en total grönytefaktor på 0, 53

Enligt Miljöbyggprogram Syd klass A skall förslaget minst uppnå 
en grönytefaktor på 0,4

                     FAKTOR      YTA (m2)       GRÖN YTA (m²)
Grönska på mark 1,0         264         264
Grönska på vägg 0,7         830+630       1022
Grönskande tak 0,6         1780         1068
Hårdgjorda ytor 0,2          500         100
Dagvattenhantering 0,2          264         53
Träd på gården 0,5/25m²      8 st         100

TOTALT                                 2607

Tomtens totala area: 4900m²   
Tävlingsförslagets totala grönytefaktor: 2607/4900=0,53

TRÄD

GRÖN VÄGG

VATTEN SEDUMTAK

GRÖN TERRASS

PRINCIP FÖR GRÖNYTEFAKTOR
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FASAD ÖSTER (ENTRÉFASAD)   skala 1:200 - A1  (1:400 - A3) FASAD  SÖDER    skala 1 200 - A1  (1:400 - A3)

PLAN 4 TRAPPOR    skala 1:200 - A1  (1:400 - A3) PLAN 5 TRAPPOR    skala 1 200 - A1  (1:400 - A3)
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FASAD VÄSTER   skala 1:200 - A1  (1:400 - A3) FASAD  NORR    skala 1:200 - A1  (1:400 - A3)

PLAN 1 TRAPPA
skala 1:800 - A1  (1:1600 - A3)

ALTERNATIVA PLANLÖSNINGAR FÖR  ADMINISTRATIONSLOKALER

Planförslagen visar på möjlig utformning av administrationslokalerna med en 
kombination av cellkontor och öppna kontorslandskap.

Färgfälten visar på möjligheten att dela upp ett plan i fl era olika enheter i direkt 
koppling till trapphus. 

PLAN 6 TRAPPOR    skala 1:200 - A1  (1:400 - A3)

GARAGEPLAN    skala 1:400 - A1  (1 800 - A3)
PLAN 2 TRAPPOR
skala 1:800 - A1  (1:1600 - A3)

PLAN 3 TRAPPOR
skala 1:800 - A1  (1:1600 - A3)
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BYGGNADENS MIKROKLIMAT

SAMMANSTÄLLNING AV BYGGNADENS YTA (m2)

                         BTA      BRA       LOA      LOA garage

Garageplan         garage/källare   3 800      3570 610     1890  

Entréplan       entré              2 935      2 740     2 660

Plan 1 trappa       utbildning            2 975      2 730     2 730

Plan 2 trappor     utbildning            3 050      2 780     2 780

Plan 3 trappor     utbildning            2 875      2 590     2 590

Plan 4 trappor     administration  2 690      2 400     2 400

Plan 5 trappor     administration  2 580      2 300     2 300

Plan 6 trappor     administration  1 900      1 640     1 640

SAMMANLAGT        22 800 20 770   17 660
                                                                         19 550 (inkl. garage)

ENERGI OCH INOMHUSKLIMAT

Vår utgångspunkt har varit att skapa ett bra inomhusklimat samtidigt 
som vi minimerar byggnadens energianvändning. 
För att nå denna kombination vill vi i vårt förslag utgå från en robust 
och driftvänlig lösning.

Kvarterets fasader mot söder och väster förses med utvändig sol-
avskärmning i form av jalusier som integreras i fönsternischerna. 
Med glas-U-värde 0,7 W/m2K och totalt g-värde på 0,25 klarar vi både 
varmaste och kallaste dagen med moderna energiinsatser. 
Även glasegenskaperna när det gäller dagsljustransmission har 
utvecklats, vilket gör att ett glasparti med g-värdet 0,25 av gemene 
man uppfattas som klart. 

Byggnaden värms med konvektorer vilket ytterligare minskar risken för 
kallras.

Inneklimatkraven när det gäller luftkvalitet säkerställs genom att luftfl ö-
det kan varieras och behovsstyras. Variabelt fl öde, varierande främst 
beroende på antalet personer i byggnaden, minskar energi-
användningen radikalt jämfört med ett konstantfl öde.

Byggnadens specifi ka energianvändning beräknas nå under 
70 kWh/m2. Vi utgår då från att energi för värme, varmvatten och kyla 
kommer från fjärrvärme/fjärrkyla. Vi tänker oss solfångare på taket och 
att överskottsenergi distrubueras tillbaka till fjärrvärmenätet.
När detta blir verklighet kan byggnadens köpta energi minskas.

KONSTRUKTION

Husets stomme utgörs av stålbalkar

Grundläggning:    Betongpålar

Plan 1 och 2:        Platsgjuten betong (bottenplatta plan 1, pelare, väggar, bjälklag plan 2)

Våningsbjälklag:  Prefabricerade betongelement typ HD/F

Stomme:       Stålbalkar, betongbalkar, stålrörspelare, betongpelare samt betongfyllda 
                            stålrörspelare (samverkande).

Stabilitet:             Horisontallaster fördelas genom skivverkan i bjälklagen. 
                            Stommen stabiliseras genom platsgjutna trapphus och hisschakt samt 
                            genom de snedställda stålkonstruktioner som bär de lutande fasaderna
                            och bjälklagen.

Kvarterets utsida har en tegelfasad med reliefmurat tegel, och stora öppningar med en omfattning av 
järnoxidpigmenterad betong. En öppning kan ge utsikt åt två cellkontor och överljus åt rummen nedanför. 
Tegelfasaden upplevs som förskjuten i förhållande till huset bakom, och för den utomstående betraktaren 
blir varje öppning ett inramat utsnitt av de olika aktiviteter som ger huset liv.

SOLPANELER 

GRÖNA SPALJÉER 
FUNGERAR
SOM SOL-
AVSKÄRMNING

REGNVATTNET SAMLAS 
UPP PÅ GÅRDEN    

SEDUMTAK                                                        

TAKET ÄR UTFOR-
MAT SOM “SPOILER” 
FÖR ATT BRYTA 
VINDEN

ENERGIANVÄNDNING OCH EFFEKTBEHOV

Effektbalans per ytenhet [W/m2]

                  Dag   Natt   Max
Värmebehov 17 20 20
Kylbehov          48  0 48

Energibalans per ytenhet [kWh/m2,år]

                 Dag  Natt  Totalt
Värmebehov 5 24 29
Kylbehov          8  0  8

PRINCIPPLAN BRANDUTRYMNING

BYGGNADENS VENTILATION TILLUFT 
FRÅNLUFT

UTRYMNING SKER 
GENOM LÄROSAL TILL 
“SÄKRA ZONER”

TRAPPHUSEN
FUNGERAR SOM 
“SÄKRA ZONER”

BRANDCELLSGRÄNS
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VY FRÅN NORDVÄST

JÄRNOXIDPIGMENTERAD
BETONG

ÖVERLJUS

ÖVERLJUS

INTEGRERAD SOLAVSKÄRMNING

RELIEFMURAT TEGEL

DETALJ AV FASAD


