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Malmö högskola inbjöd i december 2009 till projekttäv-
ling i enlighet med LOU i samråd med Sveriges Arkitekter. 

Tävlingens syfte är att få fram ett förslag till utformning 
av en ny högskolebyggnad med stark egen identitet. Bygg-
naden ska uppfylla höga hållbarhetskrav, vilket även inne-
fattar att den ska vara kostnadseffektiv och ändå innehålla 
många informella mötesplatser.

Viktigt är också att vitalisera Universitetsholmen och 
skapa en mötesplats där omgivande stadsrum och byggna-
dens innandöme samspelar så att händelser ute och inne 
förstärker varandra.

Slutligen är ytterligare ett syfte att handla upp en arki-
tekt för projektering av byggnaden.  
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Målet är att få fram förslag till en ny byggnad för högskolan 
i Malmö som 
9		blir en stark symbol för högskolan
9		har ett innehåll med bland annat utbildningslokaler, 

publika lokaler i bottenvåningen och kontor, samt att 
detta innehåll organiseras så att många möten mellan 
olika intressen möjliggörs och stimuleras
9		samspelar med det omgivande offentliga rummet så att 

det kan överskrida gränsen mellan inom- och utomhus
9		visar möjligheter i utemiljön runt hela byggnaden (ka-

jer, torg, cykelparkeringar med mera)
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Kvarteret ligger strategiskt invid Bagers plats och Anna 
Lindhs plats vid uppgången från Citytunneln vid Malmö C. 

Kvarteret kommer att utgöra ett portalmotiv vid Nord-
enskiöldsgatan och den nya byggnadsvolymen bör avspegla 
denna situation. 

Byggnadskvarteret blir en väsentlig del av högskolans 
verksamhet i området. Därmed finns anledning att ge 
byggnaden en gestaltning som gör den till en personlighet 
– en symbolbyggnad för hela högskolan.

Samtidigt finns ett uttalat önskemål om att byggnaden 
ska berika stadslivet i området – inte bara för dem som 
är verksamma vid högskolan, utan också för övriga mal-
möbor och besökande. Med sitt intressanta innehåll kan 
byggnaden bli en målpunkt för människor med många 
olika ärenden och intressen. Detta innebär i sin tur att den 
möteskultur som kan utvecklas i och omkring byggnaden 
kan leda till att nya värden skapas i stadslivet: att den kri-
tiska massa av olikheter och möten uppstår som möjliggör 
kreativitet och innovation. Under alla omständigheter 
kan korsbefruktningen från de olika verksamheterna göra 
byggnaden och dess omgivningar till en intressant och 
inspirerande miljö att befinna sig i.
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Tävlingsområdet ligger på Universitetsholmen i centrala 
Malmö. Stadsdelen genomgår nu en omfattande omvand-
ling med stora förändringar av infrastrukturen genom 
framförallt Citytunneln. I december 2010 kommer en 
uppgång från Citytunneln att öppnas på Anna Lindhs 
plats, strax öster om tävlingsområdet.

Även söder om området pågår stora förändringar. En 
konsert-, kongress- och hotellanläggning planeras. Nya 
Neptunigatan dras i en ny sträckning längs de befintliga 
järnvägsspåren.

På områdets norra sida finns Beijer- och Bassängkajerna 
som väntar på ny utformning och nya funktioner.
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Tävlingsuppgiften innebar att ge förslag till:           
9		byggnadens gestaltning
9		organisation av byggnadens olika funktioner och inbör-

des samband
9		hur byggnaden kan omvandlas till kontorshus
9		hur byggnaden kan samspela med och förstärka det 

offentliga livet utanför själva byggnadskroppen
9		utformningen av det omgivande offentliga rummet
9		hur byggnaden kan bidra till stadsbilden

*���������	�����������
Malmö högskola har genom ett öppet kvalificeringsför-
farande bjudit in följande fyra arkitektkontor att delta i 
tävlingen:
Erséus Arkitekter (Göteborg) 
Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S (Köpenhamn) 
Jais-Nielsen & Mats White + Malmström och Edström 
(Göteborg) + Fojab (Malmö) 
Hopkins Architects (London) + Semrén & Månsson 
(Stockholm, Göteborg) 
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Inom utsatt tid, den 19 mars 2010, hade följande, med 
motton försedda, förslag lämnats och godkänts för bedöm-
ning:
Insikt-åsikt-utsikt 
Samband
Spegling 
Tilt
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Den jury som haft till uppgift att bedöma förslagen har 
bestått av:
9		Birgitta Wickman, Fastighetschef Malmö högskola
9		Lennart Olausson, Rektor Malmö högskola
9		Hans Lindquist, Dekan Kultur och samhälle
9		Naser Eftekharian, Chef Centrum för teknikstudier
9		Börje Klingberg, Fastighetsdirektör Malmö stad
9		Ingemar Gråhamn, Stadsarkitekt Malmö stad
9		Sven Magnus Sjögren, utsedd av Sveriges Arkitekter
9		Gunilla Svensson utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns ordförande har varit Birgitta Wickman.

Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter har 
varit juryns sekreterare.
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Juryn har under fem möten granskat och bedömt förslagen 
utifrån de kriterier som utan inbördes ordning eller vikt-
ning legat till grund för tävlingen samt utifrån de krav och 
önskemål som ställts i programmet:

Juryn har dessutom låtit granska förslagen ur ett flertal 
aspekter såsom: 
9		Statik, byggbarhet och hållfasthet
9		Kanalisation/tekniska utrymmen
9		Installationer (el/VVS/data/tele)
9		Energianvändning
9		Säkerhet/brand
9		Tillgänglighet 
9		Yteffektivitet
9		Ekonomi

Juryn har även under bedömningsarbetet tagit del av rap-
porter från olika referensgrupper:
9		Verksamheten / blivande brukare
9		Stadsbyggnadskontoret
9		Gatukontoret

Bidragit med rapporter till juryn har Kristian Andersson 
MAH, Jesper Magnusson MAH, Christer Nilsson INSTA-
CON och Mats Wermel RAMBÖLL gjort.

De inlämnade bidragen visar att de tävlande haft svårighet 
i varierande grad att lösa tävlingsuppgiftens alla aspekter 
och att lösa lokalprogrammets krav fullt ut.

Juryn har funnit de mest framgångsrika entrélösning-
arna i de förslag som visat på flera entréer i olika lägen 
som fångar upp strömmarna av studenter dels från staden, 
dels från Nordensskiöldsgatan samt från Bassänggatan. 
Placering av entré/entréer ger konsekvenser för hur goda 
angöringsförhållanden kan skapas och juryn bedömer att 
möjligheter till angöring vid huvudentrén är nödvändigt 
för en välfungerande entrésituation.

Generellt kan sägas att i flera av förslagen saknas tillräck-
ligt med uppehållsytor för studenter samt ytor för pentryn 
och paus i kontorsdelarna. 

I vissa fall skapar organiska och runda former svåran-
vändbara rum och ytor som bedöms vara mindre flexibla 
och möjliga att utnyttja. Några förslag visar djupa hus-
kroppar i framför allt bottenvåningarna och detta får ofta 
till följd att tillgången på dagsljus blir lidande. 

Inget av förslagen uppnår de krav på energianvändning 
som begärts i tävlingsprogrammet. För att kunna realiseras 
behöver alla byggnader arbetas om vad gäller värme- och 
ventilationssystem samt fönsterplacering. 

Överlag uppvisar förslagen brister på utvecklingsbara 
lösningar vad gäller placering av kanalisation och schakt. 
Även konstruktivt behöver de föreslagna byggnaderna yt-
terligare studeras för att nå en välfungerande struktur.

Förslag på avfallshantering i avskilt utrymme i botten-
våningen i anslutning till hissarna bedöms som välfun-
gerande lösningar om hela byggnaden har samma hyres-
gäst men mindre framgångsrikt om olika hyresgäster finns 
i olika delar av byggnaden.

De tävlande har arbetat med att skapa en byggnad som 
både har ett så starkt uttryck att den kan bli en profilbygg-
nad för Malmö högskola och samtidigt gestalta en välfung-
erande högskolebyggnad med möjligheter att utvecklas 
och användas för andra ändamål.

I några fall har arbetet lett till att byggnaden blivit stor 
och dominerande på platsen och de föreslagna planlös-
ningarna blivit underordnade formspråket.

Det som juryn bedömt som ett framgångsrikt sätt är när 
byggnaden kan förändras och utvecklas inom sitt koncept 
utan att för den skull förvanskas.
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Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag Samband till vinnare av tävlingen och rekommenderar förslaget för 
fortsatt bearbetning och genomförande.

�#-�/%(�� :
Ett förslag med en mycket stark och säker arkitektonisk gestaltning som med god funktion tillför något nytt 
till platsen och genom sina uppbrutna volymer både hanterar skalan och samtidigt andas en vilja till sam-
spel med omgivningen.

Den konsekventa horisontella indelningen i fasaderna har ett starkt grafisk uttryck och ger tillsammans 
med de tydligt gestaltade siluetterna och volymerna byggnaden stora möjligheter att bli den profilbyggnad 
som efterfrågas i tävlingsprogrammet. 

Malmö 2010-05-21
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Ett förslag med en mycket stark och säker arkitekto-
nisk gestaltning som tillför ett nytt formspråk till 
platsen med en historisk referens. Uppdelningen i 

tre volymer skapar en egen karaktär i området samtidigt 
som den tar upp de olika hushöjderna i närområdet.

Den konsekventa horisontella indelningen i fasaderna 
har ett starkt grafisk uttryck och ger tillsammans med de 

tydligt gestaltade siluetterna och volymerna byggnaden 
stora möjligheter att bli den profilbyggnad som efterfrågas 
i tävlingsprogrammet. 

Genom sina uppbrutna volymer hanterar förslaget både 
skalan och samtidigt en vilja till samspel med omgivning-
en och ger ett intryck av lätthet.

Byggnaden möter staden på ett bra sätt och de tre bygg-
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nadskropparna samspelar väl med omgivande stadsrum.
Förslagsställaren presenterar en byggnad som har tre 

framsidor och som välkomnar från alla riktningar och 
tillför med detta kvaliteter i området så att det som helhet 
upplevs som tillgängligt, öppet och intressant.

Med sina rumsliga relationer till gator, kajkanter och 
hamnbassäng ger den föreslagna byggnaden goda exteri-
öra platser med bra uppehållsytor och fina urbana miljöer 
kring huset.

Den föreslagna byggnaden har tydliga entréer med öpp-
na rörelsestråk genom huset som ger en koppling mellan 
ute och inne. 

Interiört samsas kontor och undervisningslokaler på de 
flesta plan vilket kan vara en fördel, dock kan en för stor 
integrering av kontorsrum och lärosalar medföra brister i 
arbetsro.

Förslagsställarna presenterar en lösning med fina in-
vändiga rumssamband och ytor som bidrar till en fram-
gångsrik mix av kontors- och studentytor. Möjligen skapar 
formen med inskjutna flikar rum och ytor som isoleras 
från varandra och den komplexa planlösningen gör inte 
byggnaden helt flexibel.

Juryn ställer sig frågan om hissarnas placering kan med-
föra problem för orienterbarheten och rörelsemönstret i 
byggnaden. Det organiska formspråket och variationen i 
byggnadens plan vertikalt kan bli förvirrande om utsikten 
inte kan garanteras på alla våningsplan. Fasadkontakt i pu-
blika utrymmen är en förutsättning för orienterbarheten.

De runda och organiska formerna skapar på sina håll 

ytor och rum som blir svåranvända och inte helt lätta att 
möblera. Formspråket medför bland annat svårighet i res-
taurangdelens utnyttjande. De organiska formerna gör att 
framförallt bottenvåningen inte utnyttjar tomtens storlek 
fullt ut.

Tekniskt sett är byggnaden genomarbetad och konstruk-
tions- och installationslösningarna fungerar i stort förutom 
det föreslagna systemet med självdrag som bedöms inte 
vara möjligt eller önskvärt. Mekanisk ventilation/kyla be-
döms kunna inarbetas i den kommande byggnaden.

För att kunna nå sin fulla potential som en väl funge-
rande högskolebyggnad rekommenderar juryn att förslaget 
bearbetas vidare på följande punkter:

Restaurangens placering i förhållande till huvudentré 
och väderstreck. Hissarnas placering och antal och det cen-
trala atriet med avseende på öppenhet kontra golvyta.

Planlösningen skulle behöva studeras med avseende på 
användbarhet, lokalprogrammets krav och utblickar från 
trapphallarna. Byggnadsvolymernas inbördes placering och 
storlek kan i det studiet behöva modifieras. 

Cykelparkering mot intilliggande fasad känns som en 
lite väl nonchalant lösning på ett stort problem men en 
lösning är säkert möjlig om situationen studeras i ett större 
sammanhang.

���������'��



@A

restaurang

butik

butik

hörsal 90p

hörsal 150p

modellhall

utst.område 
modellhall

reception

mötespl.

mötespl.

ramp till p-källare

garderob

garderob

AV rum

stud.kår/vaktm.

restaurangkök

varuleveranser

uteservering

$���'��

������

*����������)��



@@

%�	�������

��#�� ,-#�� ,� #�� 
,��0���00�������:	!���B�	<	�7�00��	�C8	��
��0	��C8���C�0	���	�����:	�����0	�7�00���	���	-�3����	
!�
8��	*�����	2���3	���00���	2���	�������8��	2���0	!8������

����������:	�������	��8���	%��	��������	�����	 ����00���	D8��0	��E��0�	�����E	!�������8�	(�C8���	
��E����	-��3	�
�

&���'������!�%������

#������'���'�����



@$

NORRA NEPTUNIGATAN

CENTRAL-

STATION

BÖRSHUSET

POSTHUSET

SJÖMAMS-

KYRKAN

CITADELLSVÄGEN
N

O
RD

EN
SKIÖ

LD
SG

A
TA

N

IN
RE H

A
M

N
EN

BEIJERSKA
JEN

BASSÄNGKAJEN

RAV EN

SILO

N

En volymmässigt expressiv byggnad med industri-
karaktär och stora byggnadsvolymer med två olika 
skalor, en fattbar mindre skala mot staden och en 

som växer till storskalighet mot hamnbassängen.
Byggnaden har ett eget formspråk som känns något främ-
mande på platsen. Förutom glasvolymerna är byggnaden 
relativt neutral och uppvisar ett något passivt förhållnings-
sätt till omgivningen.

Förslaget tar hand om viktiga riktningar med hjälp av 
tydliga entréer och platser med bearbetade markytor. 

Dock komplicerar valet av huvudentré flödet av studenter 
och besökare och ger upphov till ett mindre bra samspel 
mellan ute/inne.

Bottenvåningens planlösning uppvisar brister i struktur 
och samband med åtföljande problem för viktiga utvändiga 
rumslösningar.

Byggnaden är dock socialt inbjudande med centrala 
funktioner bra placerade med viktigt entréhåll.

Den föreslagna volymen med vinterträdgård ökar husets 
volym och minskar husets möjlighet att omvandlas till an-
nat ändamål. Juryn bedömer att det kan bli svårt att reglera 
klimatet i de mötesrum som ligger i vinterträdgården och 

även att akustiskt utforma rummen i vinterträdgården på 
ett fungerande sätt.

Byggnaden har rediga kontorsplan med goda dagsljusför-
hållanden men placering av platser för möten underlättar 
inte kontakten mellan olika grupper och de föreslagna mö-
tesplatserna riskerar att bli kommunikationsytor. Det fjärde 
våningsplanets ”vinterträdgård” har en planlösning med 
runda och elliptiska former som juryn konstaterar blir svår 
att möblera och göra akustiskt bra. Strategiskt placerade 
paket med hissar, trappor och toaletter på samtliga vånings-
plan.

Förslagsställarna presenterar ett anslående hus som juryn 
dock finner svårläst såväl interiört som exteriört. Den stora 
byggnadsvolymen till trots utnyttjas tomtytan inte fullt ut i 
framför allt bottenvåningen. 

Den starka idén med förslaget är den glasvolym som vin-
terträdgården bildar. Intressant tanke med vinterträdgårdar 
och inglasade terrassplan men märkligt organiserade i rela-
tion till byggnadens funktion Vinterträdgården gör dess-
utom att byggnaden blir svår att bygga ut eller förändra. 
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Ett förslag med en stark arkitektur med mycket sig-
nifikativ gestaltning med tydlig identitet och ett 
bra samspel mellan ute och inne. Byggnadens skala 

ansluter i viss mån till befintlig och planerad skala på plat-
sen och blir en parafras över hamnens industriarkitektur.
Den gröna, öppna gården mot norr kan ge ett bra utom-
husklimat i den blåsiga miljön och är spännande i sitt 
formspråk med synlig stomme.

Byggnadens entréplan med entréer från tre håll fungerar 
väl med omgivningen och entrén mot Nordenskiöldsgatan 
känns naturlig och välfungerande.

Förslaget har intressanta idéer kring byggnadens förhål-
lande mellan utsida och insida samt mellan konstruktion, 
fasad och rumsupplevelse. 

Förslaget presenterar en välutnyttjad hörna med uteplats 
mot vattnet i västerläge i anslutning till kaféet. 

Byggnaden ger ett starkt avtryck mot omgivningen med 
sin tunga tegelfasad där slitsarna och de lutande fasaderna 
profilerar den. 

Byggnaden har en redig och genomtänkt planlösning 
som bedöms vara välfungerande med bra kombination 
mellan arbetsrum och undervisningslokaler. 

De tjocka huskropparna gör dock att det blir svårt att 
konvertera till kontor och tjockleken gör att vissa ytor är 

helt utan dagsljus. I och med husets storlek utnyttjas i 
stort sätt hela tomtytan. Hisspaketen som är något undan-
gömda i bottenvåningen är i övrigt väl placerade.

Byggnaden ger ett överväldigande intryck med slutna 
och repetitiva fasader och idén om fasaden som tegelku-
liss känns påklistrad och svår. Den tunga tegelfasaden är 
egentligen endast en icke bärande skärm. Lösningen med 
att låta mellanväggar och bjälklag vara frikopplade från 
fönsterindelningen skapar problem när det gäller att hitta 
en generell lösning för indelning av konvektorer samt hitta 
lösningar för en flexibel rumsindelning mot fasad. Juryn 
frågar sig hur de föreslagna lösningarna med bjälklag och 
innerväggar som möter glas i fasad fungerar såväl tekniskt 
som estetiskt.

Den norrvända, publika gården får svårt att bli en att-
raktiv miljö och riskerar att bli kall och fuktig. Det publi-
ka läget gör att gården kvällstid kan upplevas som otrygg, 
ogästvänlig och skrämmande.

Cykelparkering i tre plan är en ytterst tveksam lösning 
som bedöms inte kunna fungera i praktiken.
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Ett stiligt, stilrent och avskalat förslag fritt från onö-
diga tillägg.

Med en elegant bumerangformad huskropp, både 
stor och uppbruten på en gång är byggnaden väl anpassad 
till omgivningen i både materialval och skala med en fri 
inspiration av industriarkitektur. Corténstål i fasaderna 
svarar mot den gamla varvsstaden.

Med en storskalighet mot staden och mer uppbrutet 
mot hamnbassängen har byggnaden ett fint volymspel i 
sydväst med terrass mot hamnen. 

Planerna är vällösta med integrerade rumslösningar med 
god kontakt mellan väldefinierade ytor. Lokalutnyttjandet 
är effektivt och redigt och ändamålsenligt.

Bottenvåningen med butiker och restaurang erbjuder 
goda möjligheter att aktivera det omgivande gaturummet.

 Byggnaden upplevs dock ha för stor kontrast mellan 
stads- och havssida och har ingen tydlig identitet. Byggna-

den bedöms av juryn som mer för kontorsändamål än för 
högskoleverksamhet. 

Tornet har referenser i omgivningen men ingen riktigt 
tydlig funktion

Med sin upphöjda bottenvåning byggs nivåskillnader in 
redan från början och skapar en byggnad som inte är bra 
ur tillgänglighetssynpunkt. Med sina nivåskillnader och 
invändiga ramper blir byggnaden olämplig för funktions-
hindrade.

De nedersta planen blir, på grund av den djupa huskrop-
pen, mörka och utan dagsljus.

Förslaget är skissartat och oklart redovisat bland annat 
vad gäller fönstersättning.

Byggnaden bedöms vara svår att bygga ut och förändra 
och kräver mycket för att kunna realiseras rent konstruk-
tivt.

uppgång tåg

uppgång tåg

Bagers plats

Hamnkontoret

Nya Neptunigatan

Västra station

“park”

(nytt konsert-

och kongresshus)

Anna Lindhs plats

Bassänggatan

Nordenskiölds-

gatan

Jacob Bagges gata

Bassängkajen

Beijers-

kajen

Beijers-

gatan

Södra Varus-

bassängen
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