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1    Inbjudan

Malmö högskola inbjuder härmed till projekttävling om 
utformning av en ny högskolebyggnad i kvarteret Niagara på 
Universitetsholmen i Malmö. Tävlingen arrangeras i enlighet med 
LOU, lagen om off entlig upphandling, i samråd med Malmö stad 
och Sveriges Arkitekter.

2    Syfte

Tävlingens syfte är att få fram ett förslag till utformning av en ny 
högskolebyggnad med stark egen identitet. Den ska uppfylla höga 
hållbarhetskrav, vilket även innefattar att den ska vara kostnads-
eff ektiv och ändå innehålla många informella mötesplatser.

Viktigt är också att vitalisera Universitetsholmen och skapa en mötes-
plats där omgivande stadsrum och byggnadens innandöme samspelar 
så att händelser ute och inne förstärker varandra.  

Slutligen är ytterligare ett syfte att handla upp en arkitekt för 
projektering av byggnaden. 

3    Bakgrund

Malmö högskola har behov av nya lokaler för områdena Kultur och 
samhälle samt Centrum för teknikstudier. Samtidigt har Malmö stad 
ambitioner att skapa en stadsintegrerad högskola mitt i blandstadens 
mix av service, utbildning, kontor och kultur. 

Historia
Universitetsholmen ligger i det område där Malmös första regelrätta 
hamnanläggningar anlades 1818, för att sedan successivt byggas ut till 
dagens omfång. Hela området ligger på markutfyllnader i havet.
1873 startade Kockums mekaniska verkstad ett skeppsvarv i Västra 
Hamnen. I samband med deras etablering uppkom Södra Varvs-
bassängen och Universitetsholmen fi ck sin nuvarande form.  Även 
södra stambanan anlades på markutfyllnader under 1800-talets mitt.

Den nuvuarande byggnaden i kv Niagara 
innehåller kontor. Den ska ersättas av en 
symbolbyggnad med utåtriktad verksam-
het i bottenvåningen och undervisnings-
lokaler i resten av byggnaden.

Inbjuden projekttävling avseende
ny högskolebyggnad i Malmö
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Gata för fordonstrafik

y

Tomt för ny konsert-, 
kongress- och 
hotellanläggning

Nereus Amphitrite
Kv Niagara

De byggnader som uppfördes kännetecknades av sin storlek och solitära 
karaktär. Tornhuset på Hjälmaregatan 2 (som idag inrymmer högskolans 
förvaltning och tidigare var hamnförvaltningens hus), Posthuset (av Ferdi-
nand Boberg), Centralstationen, Kvarnen (Cerealia) och Malmöhus slott är 
exempel på detta. Sjömansgården, Benmöllan och Västra Station är viktiga 
inslag i stadsbilden.

Nuvarande bebyggelse
Idag fi nns högskoleverksamhet i fl era byggnader i området. Kvarteret 
Orkanen innehåller Lärarutbildningen och högskolans gemensamma 
bibliotek. I kvarteret Niagara har högskolan lokaler för bland annat student-
centrum och högskoleadministration. Byggnaden ska rivas och ersättas med 
den nya högskolebyggnad som uppdraget gäller. 

4    Tävlingsområdet

Tävlingsområdet, gulmarkerat på kartan intill, ligger på Universitetsholmen 
i centrala Malmö. Stadsdelen genomgår nu en omfattande omvandling 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 befi ntliga järnvägsspåren. 
På områdets norra sida fi nns Beijers- och Bassängkajerna som väntar på ny 
utformning och nya funktioner.
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Vänster: Kvarteret Niagara sett över Söd-
ra Varvsbassängen.

Höger: Grundkarta, Kvarteret Niagara

Nedan: Planerad fordonstrafi k och infart 
till Kvarteret Niagara



5    Tävlingsuppgiften

En symbolbyggnad som ger Nordenskiöldsgatan och 
omgivande off entliga rum injektioner av stadsliv
Uppdraget genomförs som inbjuden tävling där fyra 
kontor medverkar. Avsikten är att få fram ett skissförslag 
för en byggnad och ett koncept för denna byggnads 
funktion, dels som högskolebyggnad, dels som volym i 
stadsbilden. En ny detaljplan avses att tas fram med 
utgångspunkt i det vinnande förslaget.

Uppdraget innebär i korthet att ge förslag på utformning 
av en ny byggnad i kvarteret Niagara. 

Högskolans program omfattar ca 17 000 kvm LOA, 
21 ooo kvm BTA.
Det nya huset ska göras stort men med god bibehållen 
kvalitet avseende dagsljus.
Byggnaden får ha källarvåning och del av byggnaden får 
vara högst 11 våningar. 

Tävlingsuppgiften kommer att vara att ge förslag till:
- byggnadens gestaltning
- organisation av byggnadens olika funktioner och 
  inbördes samband
- hur byggnaden kan omvandlas till kontorshus
- hur byggnaden kan samspela med och förstärka det 
  off entliga livet utanför själva byggnadskroppen 
- utformningen av det omgivande off entliga rummet
- bidrag till stadsbilden

Målbild för en ny högskolebyggnad
Målet är att få förslag till en ny byggnad för högskolan i 
Malmö som
- blir en stark symbol för högskolan
- har ett blandat innehåll med bland annat utbildnings-   
  lokaler, publika lokaler i bottenvåningen och kontor,  
  samt att detta innehåll organiseras så att många möten  
  mellan olika intressen möjliggörs och stimuleras
- samspelar med det omgivande off entliga rummet så att  
  det kan överskrida gränsen mellan inom- och utomhus
- visar möjligheter i utemiljön runt hela byggnaden (kajer,  
  torg, cykelparkeringar mm)

Stadsbyggnadsvision
Kvarteret ligger strategiskt invid Bagers plats och Anna 
Lindhs plats vid uppgången från Citytunneln vid Malmö 
C. Det kommer att utgöra ett portalmotiv vid Norden-
skiöldsgatan och den nya byggnadsvolymen bör avspegla 
denna situation. 

Byggnadskvarteret blir en väsentlig del av högskolans verk-
samhet i området. Därmed fi nns anledning att ge byggna-
den en gestaltning som gör den till en personlighet – en 
symbolbyggnad för hela högskolan.

Samtidigt fi nns uttalat önskemål om att byggnaden ska 
berika stadslivet i området – inte bara för dem som är 
verksamma vid högskolan, utan också för övriga Malmö-
bor 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 
kritiska massa av olikheter och möten uppstår som möjlig-
gör kreativitet och innovation. Under alla omständigheter 
kan korsbefruktningen från de olika verksamheterna bli en 
intressant och inspirerande miljö att befi nna sig i. 

Visionsskiss - en ny multifunktionell 
huvudbyggnad i kv Niagara. 

Illustration Malmö stadsbyggnadskontor, Anna Klara Lundberg

Illustration Malmö stadsbyggnadskontor, Anna Klara Lundberg
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Höger: Visionsskiss över Beijers-
kajens soliga uppehållsyta mot 
Södra Varvsbassängen, ett av 
Malmös vackraste vattenrum. I 
fonden SVT och MMC, det nya 
mediaklustret, i Kockums gamla 
byggnader.

Nedan: Gång- och cykelvägar. 



TOMT FÖR NY KONGRESS- 
KONSERT- OCH 
HOTELLANLÄGGNING

KVARTERET 
NIAGARA

6    Generella förutsättningar

Stadsbild
Malmö stads övergripande mål för Västra Hamnen (där 
Universitetsholmen ingår) fi nns sammanfattade i skriften 
Mål och gestaltningsprinciper för Västra Hamnen. 
Området består idag av nya byggnader längs Hjälmare-
kajen som var och en utgör ett eget kvarter. I mitten 
utgör Nordenskiöldsgatan en kommunikationsled i nord-
sydlig riktning. I väster fi nns byggnader från tiden före 
högskoleetableringen och en kaj. Byggnadsstrukturen i 
norr kommer i huvudsak att bestå. 
Norr om Bagers plats, mot bassängen, ligger den 
nyanlagda Anna Lindhs plats med generösa trappor ned 
mot vattnet.

Det off entliga rummet och trafi ken
Trafi ken på Nya Neptunigatan och Nordenskiöldsgatan 
riskerar att dominera området och göra det mindre 
intressant för stadsliv. Det är en mycket stark ambition 
att motverka detta genom att ge Nya Neptunigatan 
karaktär av boulevard och att göra Nordenskiöldsgatan 
till ett kommunikationsstråk där de gående och 
cyklisterna får dominera, även om busslinjer dras fram. 

Bassängkajen/Bassänggatan blir matningsgata för de tre 
fastigheterna Niagara, Amphitrite och Nereus.
Beijerskajen i väster ska befrias från motortrafi k och 
omvandlas till ett gång- och cykelstråk som förbinder 
Västra Hamnen med centrum via en bro till Varvsstaden. 
Kajen, med sitt attraktiva läge invid Södra Varvs-
bassängen och med eftermiddagssol, kommer att kunna 
bli ett mycket populärt off entligt rum som används av 
både högskolans studenter och personal samt övriga 
Malmöbor.

Gående
Huset skall vara välkomnande från alla håll och man ska 
kunna röra sig kring byggnadens alla sidor. Gående 
kommer främst söderifrån, från Nya Neptunigatan, 
Citytunnelstationen, den nya konsert-, kongress- och 
hotellanläggningen samt Malmö centrum. Gående 
kommer också från Beijerskajen, som blir ett prome-
nadstråk med serveringar och service, och från Nord-
enskiöldsgatan med högskolans verksamhet i kvarteret 
Orkanen.

Nordenskiöldsgatan kan bli en livlig stadsgata där bottenvåningarna fylls med butiker och andra verksamheter. Busstrafi ken kom-
mer, åtminstone under de närmaste åren, att passera. Tre busslinjer trafi kerar gatan, vilket under högtrafi k innebär en buss varannan 
minut. Enligt nuvarande planering skall en av busslinjerna ersättas av spårvagnar som når Västra Hamnen via en ny bro till Varvssta-
den (Kockums industriområde).  Illustration Malmö stadsbyggnadskontor, Anna Klara Lundberg

Övrig trafi k
Kvarteret har mycket god tillgänglighet för cykeltrafi k. 
Flera cykelleder passerar kvarteret i nord-sydlig riktning 
och platsen är väl kopplad till centrala Malmö, mot 
stationen, Västra Hamnen och västerut. 
Upp- och nedgångar till Citytunneln ligger på Anna 
Lindhs plats, ca 100 m från kvarteret Niagara.

Biltrafi k och angöring
Kvarteret Niagara skall angöras från Bassänggatan i norr. 
Varuleveranser bör ske från Bassänggatan, medan 
parkeringsplatserna i garaget kan nås från antingen 
Bassänggatan eller Beijersgatan.
Söder om kvarteret fi nns järnvägsspår med skyddsräcke, 
spåren kommer sannolikt att fi nnas kvar under över-
skådlig tid. Området mellan spåren och högskole-
byggnaden betecknas i aktuell detaljplan som torgyta och 
skall rymma ett gång- och cykelstråk.

Nya Neptunigatan, söder om järvägsspåret, kommer att 
bli en starkt trafi kerad, bred gata med cirka 25 000 bilar 
per dygn när hela Västra Hamnen är fullt utbyggt.

Tekniska förutsättningar
Idag fi nns en fyravåningsbyggnad på tomten som ska 
rivas. 
I förslaget skall hänsyn tas till befi ntlig transformator-
station i tävlingsområdets gräns, Säkerhetsavstånd skall 
vara 5m runt stationen (även över och under).

7   Byggnad – funktioner och ytbehov

Den nya byggnaden skall vara en symbolbyggnad för 
Malmö högskola.
Den är porten mot högskolans lokalisering i Västra 
Hamnen och en viktig bärare av högskolans fysiska 
identitet. Byggnaden skall visualisera Malmö högskola 
som öppen och modern i en miljö som sjuder av 
förnyelse, utveckling och framtidsoptimism.
Byggnadens gestaltning ska spegla dess innehåll och mål-
grupp. Den skall bidra till att ge Nordenskiöldsgatan liv, 
och det är väsentligt att den inte uppfattas som storskalig 
och omänsklig.

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 när-
miljön runt byggnaden.

Bottenvåningen ska utformas så att de förbipasserande 
uppfattar huset som öppet och välkomnande. Fasaden ska 
bjuda på upplevelse, och därför kan två mindre aff ärs-
lokaler planeras in. En restaurang ska placeras i fasadliv, 
den ska kunna vara öppen för allmänheten även under 
kvällstid och ha direkt ingång från gatan.
Skolans verksamhet ska också synliggöras, t ex genom att 
uppehållsytor och foajéer är väl synliga utifrån.

En generös och tydlig entré ska leda besökarna in i 
byggnaden. Det vindutsatta läget måste beaktas, rejäla 
vindfång erfordras.

Byggnaden skall vara utformad med tanke på generalitet 
och fl exibilitet för att enkelt kunna anpassas vid 
förändrad verksamhet. Hela byggnaden ska t ex kunna 
omvandlas till kontor om högskoleverksamheten i bygg-
naden upphör. Lokalerna ska även vara möjliga att dela 
upp till separata uthyrningsbara enheter. 

Höger: Nya Neptunigatans planerade sträckning söder om kvarteret Niagara
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Undervisningslokalerna skall i framtiden kunna varieras i 
storlek genom att rumsavskiljande väggar fl yttas.
Detta måste beaktas bl.a. vid utformning av trapphus, 
kommunikationsstråk, fasadutformning och 
installationer. 

Byggnadens inre organisation skall vara tydlig med lätt 
orienterbarhet.
Gemensamma ytor ska vara utformade för att skapa 
möjlighet till möten och interaktion.
Undervisningslokalerna bör planeras in i plan 1 till 5 för 
att studenterna ska kunna nå sina utrymmen via trappor.

Kontors- och undervisningsrum ska ha tillgång till 
dagsljus och i möjligaste mån bör lösningar med inbyggt 
atrium undvikas. Det är ett starkt önskemål att ha fönster 
mot det fria.
Material ska vara robusta och väljas med tanke på lång 
hållbarhet. 

Hållbar byggnad – hållbart stadsliv
Stadsdelen Västra Hamnen, där bl a Universitetsholmen 
ingår, är utsedd till nationellt exempel på hållbar stads-
utveckling. Det innebär bland annat att förslaget ska visa 
intresseväckande lösningar för ekologisk-, ekonomisk- 
och social hållbarhet.
Förslaget ska minst följa klass A enligt Miljöbyggprogram 
Syd, samt de ytterligare energikrav som bifogas tävlings-
programmet.

Lokalprogram
Byggnaden skall innehålla ytor enligt bifogat lokalpro-
gram.
Utöver lokalprogrammet ska anordnas minst 75 bilparke-
ringsplatser varav 5 handikapplatser, samtliga i garage. 
8o0 cykelparkeringsplatser skall dessutom ordnas inom 
tävlingsområdet. Stor omsorg skall läggas vid lösningar 
för cykelparkering. I förslagen kan t.ex. prövas möjlighe-
ten till attraktiv cykelparkering i källaren.

Övriga funktionskrav
- Entréer görs indragna för att undvika dörrslagningar på
  trottoar. 
- Eventuella utskjutande delar av fasad får ha en lägsta 
  höjd över gata 4,70 m.
- Gård får underbyggas med parkering.
- Tekniska utrymmen som schakt, fl äktrum och under-
  central ska vara tilltagna enligt bifogad teknisk anvining.
- De fem nedersta våningarna ska ha bjälklagshöjder som
  fungerar för utbildningslokaler.
- Trapphus ska utformas så att separata uthyrningsbara 
  enheter kan åstadkommas.
- Källarvåning ska innehålla parkeringsplatser. Den ska 
  också innehålla tekniska utrymmen för ventilation, kyla, 
  värme och el. 
- Nedfart till garage ska ske inne i byggnadskroppen med
  infart från Beijersgatan eller Bassänggatan.
- Mark invid byggnad ska ligga på +3,0 m.
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Ovan höger: Södra Varvsbassäng-
ens norra del

Nedan höger: kv Trollhättan med 
kv Niagara i bakgrunden



8    Tävlingsbestämmelser

Arrangör
Tävlingen arrangeras av Malmö högskola i samråd med 
Malmö stad och Sveriges Arkitekter.

Tävlingens form
Tävlingen är en inbjuden projekttävling.
Malmö högskola har genom ett öppet kvalifi cerings-
förfarande bjudit in följande fyra arkitektkontor att delta 
i tävlingen
- 
- 
- 
- 

Deltagarrätt
Tävlingen är öppen endast för inbjudna team.

Tävlingsspråk
Tävlingsförslaget ska presenteras på svenska.

Jury
Tävlingförslagen kommer att bedömas av en jury 
bestående av
- Birgitta Wickman, Fastighetschef Malmö högskola
- Lennart Olausson, Rektor Malmö högskola
- Hans Lindquist, Dekan Kultur och samhälle
- Naser Eftekharian, Chef Centrum för teknikstudier
- Börje Klingberg, Fastighetsdirektör Malmö stad
- Ingemar Gråhamn, Stadsarkitekt Malmö stad 
- Magnus Sjögren, utsedd av Sveriges Arkitekter
- Gunilla Svensson utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns ordförande är Birgitta Wickman.
Juryns sekreterare är Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA,
Sveriges Arkitekter
Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis 
som rådgivare.

Tävlingsförslag redovisning
Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade 
ritningar och övriga handlingar skall i nedre högra hörnet 
vara försedda med ett motto.
Tävlingsförslag skall vara monterat på kartong i liggande 
A1-format (84,1 x 59,4 cm) och får omfatta högst 8 
planscher. 
Därutöver skall en omgång av dessa planscher, förmin-
skade till A3-format, lämnas. All text på planscherna skall 
vara läsbar på A3-kopiorna.
Samtliga planscher skall även lämnas digitalt i pdf-format 
på CD - alla planscher skall  ligga i samma fi l. Allt digitalt 
material ska vara rensat på spårbar information och 
upphovsnamn mm för att garantera anonymitet.
De digitala fi lerna får sammanlagt ha en storlek på max 
20 MB.

Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från 
bedömning och utställning. Modell tas ej emot.

Tävlingsförslag omfattning
Tävlingsförslag ska redovisa följande
- beskrivning av förslaget i text med redovisning av 
  tekniskt utförande, materialval mm
- orienteringsplan skala 1:1000 som visar läget i staden 
- samtliga våningsplan skala 1:200, varav entreplanet ska  
  omfatta hela tävlingsområdet med redovisning av entre 
  funktioner, angöringar för fordon, infart till parkerings 
  garage, inlastning, varuleveranser, sophämtning, cykel 
  parkeringar, uteplatser och yttre miljö
- sektioner 1:200
- fasader 1:200
- perspektiv från två punkter som anges på kartan sid 5
- redovisning av byggnadens yta, både LOA m2 och 
  BTA m2
- redovisning av plan 1-5 vid ändrad användning till 
  administrationslokaler, t.ex. med öppna kontorslösningar
- redovisning av beräknad energieff ektivitet enligt bifogat  
  beräkningsprogram

Inlämning
Tävlingstiden slutar 2010-03-19.
Senast denna dag ska tävlingsförslag vara inlämnat till 
allmän befordran adresserat till tävlingsfunktionären eller 
lämnat direkt till tävlingsfunktionären.

Förslag som lämnats till allmän befordran senast denna 
dag, men som ankommer tävlingsfunktionären mer än 5 
dagar senare, tas ej upp till bedömning.

Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt 
kuvert, märkt ”Namnsedel”, och förslagets motto. Detta 
kuvert skall innehålla uppgifter om namn på förslags-
ställaren och ev medarbetare samt adress.

Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran skall 
kvitto utvisande inlämningsdag samt förslagets motto 
samtidigt översändas separat till tävlingsfunktionären. På 
detta kvitto ska även anges ett telefonnummer där kontakt 
kan nås med förslagsställaren under bevarad anonymitet i 
fall att tävlingsförslaget inte kommit fram.
För förslag som lämnas direkt till tävlingsfunktionären ska 
denne lämna kvitto som bekräftar att förslaget lämnats 
inom utsatt tid.

 Höger: Vy över Södra Varvsbassäng

Tävlingsfunktionär
Violeta Gamalan
Adr Malmö Högskola, S-205 06  Malmö 
Tel  0046 40 665 70 00
Fax  0046 40 665 73 05
e-post  violeta.gamalan@mah.se

Programhandlingar och underlag
1  Detta program
2  Grundkarta över tävlingsområdet, befi ntligt utseende,   
    inkl yttre ledningar i mark och en 3D-modell
3  Karta blivande utseende med tomtgräns, tävlings-
    områdesgräns, planerade gator, cykelstråk mm
4  Lokalprogram 
5  Malmö Högskola - Krav och råd 
6  Malmö Högskola - Tekniska Anvisningar
7  Malmö Högskola - Checklista Tillgänglighet
8  Miljöbyggprogram syd
9  Malmö stad, Mål och gestaltningsprinciper för Västra  
    Hamnen.
10 Energiberäkningsprogram
11 Budget för färdigprojektering av uppdraget

Ovanstående material levereras i digital form till de 
tävlande 2009-11-20.

Startmöte
Samtliga tävlande inbjuds till startmöte för visning av  
tävlingsområdet och genomgång av tävlingsförutsättninar.
Startmötet äger rum 2009-12-01 kl 13.00.
Lokal Orkanen, rum E439

Tävlingsfrågor
Eventuella frågor skall ställas till tävlingsfunktionären 
skriftligt via e-post. Frågorna ska vara tävlings-
funktionären tillhanda senast 2010-01-30.
All korrespondens märks ”Niagara”.

Svar på frågorna kommer att sändas till de tävlande senast  
2010-02-05.
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Tävlingsarvode
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i 
enlighet med tävlingsprogrammet erhåller ett arvode på 
300.000 kr exkl moms.

Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, 
utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och 
önskemål som ställs i programmet:
- arkitektonisk gestaltning
- funktion, organisation och samband
- fl exibilitet och utvecklingsbarhet
- ekonomisk genomförbarhet
- bidrag till stadsbilden, utformning och anslutning till 
  det omgivande off entliga rummet
- hållbarhet inklusive tekniska lösningar och resurseff ek
  tivitet

Bedömning
Bedömningen beräknas vara avslutad juni 2010.

Utställning/publicering
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att 
ställas ut off entligt genom arrangörens försorg. 
Plats meddelas senare.
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera 
samtliga tävlingsresultat på sina hemsidor samt i 
tidningen Arkitekten. All publicering av tävlingsförslag 
efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn.

Ägande- och nyttjanderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till pris-
belönta tävlingsförslag. Förslagsställarna innehar upphovs-
rätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske 
först efter avtal med förslagsställaren.

Returnering av förslag
Förslagen kommer inte att returneras.

Uppdrag efter tävling
Arrangören avser att förhandla med gestaltande arkitekt i 
vinnande förslag om uppdraget att projektera/ta fram 
fullständiga projekthandlingar för den nya högskole-
byggnaden.

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation 
ska samråd ske med Sveriges Arkitekter.

Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till projekte-
ringsuppdrag för vinnaren tillkommer det denne en 
ytterligare ersättning motsvarande arvodessumman.

Tävlingsprogrammets godkännande
Tävlingsprogram och bilagor är godkända av juryns leda-
möter, vilka svarar för tävlingens genomförande. Ur 
tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och 
godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekter.

Malmö 2009-11-20

Höger: Hjälmarekajen,
Illustration Malmö stadsbyggnadskontor, Anna Klara Lundberg

Birgitta Wickman

Lennart Olausson

Hans Lindquist 

Naser Eftekharian 

Börje Klingberg

Ingemar Gråhamn 

Magnus Sjögren

Gunilla Svensson

För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd
Claes Larsson
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