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Annex1

Med indragningen av höghuset skapas en 
spänning i förhållandet till Carl Nyréns hög-
hus, och en terrass bildas mot innergården 
och Vasagatan. Terrassen för in nytt liv i 
stadsrymden och blir en värdefull mötes-
plats. 
Att föreläsningssalarna placeras under 
marknivån gör att byggnaden kan anpas-
sas till stadens skala. Det innebär dessutom 
att annexet kan öppna sig välkomnande 
mot innergården. Föreläsningssalarnas lob-
by blickar också tack vare sänkningen ut 
över Västlänkens monumentala rulltrappor 
– ett unikt urbant rum. Lika intressant för 
staden är att Västlänkens resenärer ser in 
i högskolan. En inblick som ackompanje-

och en lekfullhet i detaljerna. Fönsterni-
scherna tillför byggnaden djup och skug-
gor, och vid mötet med markplan och 
terrass kan strukturen läsas som en portik 
– en publik gest.   

Byggnadens insida präglas av enkelhet. 
Mörka stengolv i rutnät och fiskbens-
mönster definierar vissa rum, andra golv 
är i betong. Innerväggarna är i glas och 
betong. Innertaken består av perforera-
de, anodiserade aluminiumkassetter som 
döljer armaturer och installation. Atrium 
skapar kontakt mellan planen och bild-
ar intima rum för möten längs de lätta 
mässingsräckena. 

Möten 
Möten är kärnan i annexets utformning. 
Tillbyggnaden skall svara för viktiga nya 
länkar i stadslandskapet. Västlänken möter 
staden och universitetet, och Handelskvar-
teret får en ny chans att möta sin omgiv-
ning. Samtidigt innebär utvecklingen av 
Handelshögskolan ett nytt tänkande kring 
mötet mellan studenter och lärarkår, och 
studenterna sinsemellan. Målet är en bygg-
nad som ska odla och uttrycka de värden 
som ligger till grund för goda möten. 

Två gester är tongivande för byggnadens 
möte med platsen – indragningen av hög-
huset, och placeringen av föreläsningssalar 
under mark. 

Miljö
Annexet kontrasterar mot de äldre bygg-
nadernas släta och slutna stenfasader. 
Fasaden är klädd i betongskivor, gjutna 
med mönster som liknar tandhuggen, 
lågerhuggen och hyvlad sandsten. Färg-
tonen följer kvarterets dämpade pa-
lett, med inslag av mässing och växtlig-
het.  

Fasadens rytm är lätt, stillsam och kon-
sekvent. Ett svar på, och utvecklande av, 
stadsdelens karaktär. Fasaduppdelningen 
har en mänsklig skala – fönstren ramar in 
scener i byggnaden. Stränghet i struktu-
ren balanseras av ljuset i de breda öpp-
ningarna, fasadstenens varierade ytor 

ras av en inbjudan. På entréplanet skymtar 
caféet bakom glasdörrar. Det finns inga 
trösklar, trappor eller portar som på tra-
ditionellt manér brukar markera universi-
tetets avskildhet. Resenären är redan inuti 
högskolan – nu finns möjligheten att känna 
av verksamheten över en kopp kaffe. 

Annexet intar ett centralt läge, en plats i 
staden som kan bli en knutpunkt på olika 
plan och för många olika människor. Denna 
potential har inspirerat en byggnad som tar 
ett steg tillbaka – samtidigt som den skapar 
en fond för möten och lärande – aktiviteter 
som är svåra att separera.    

Byggnaden är radikal i sin enkelhet, plas-
ticitet och materialitet, men anspråkslös i 
sin öppenhet. Målet är en fond mot vilken 
möblemang, konst och människor ska 
kunna lysa – en inbjudan att utforska en 
varierad användning av rummen. 

Vy från Vasagatan Vy mot Vasagatan, plan 2

Project competition  
School of Business, Economics and 
Law at the University of Gothenburg
Jury statement



2

Content
1 Jury statement  3 
 
 Aim 3 
 Background 3 
 Competition assignment 3 
 Participating firms of architects 3 
 Proposals submitted 4 
 Jury 4 

2 The jury’s summary of the competition  5

3 The jury’s decision 6

4 The jury’s opinions 7

 Winner: Annex 8 
 Campus Diem 10 
 Haga Forum 11 
 Unus et Vertere 12 
 Varp 13 
 Öppet hus 14

5 Concluding comments 15



3

Jury statement

AIM 
The aim of the competition was to generate the best possible 
architectural turnkey solution for a new university building 
with an integrated station entrance for Västlänken Station 
Haga. The proposal is intended to form the basis of the prepa-
ration of a detailed development plan. The aim was also to 
contract the architect behind the winning proposal to design 
the university building.

 
BACKGROUND
The School of Business, Economics and Law needs new  
premises for its activities. Activities need to be conducted 
within a unified building in order to achieve a high level  
of coherence and efficient use of premises. To deal with  
future changes in educational methods and ways of teaching,  
additional premises are required with a high level of flexibility 
and adaptability.  

Västlänken is a new commuter rail link through central  
Göteborg. It mostly passes through a tunnel beneath the city, 
and three new stations are planned along its route – a new sta-
tion part at Göteborg Central Station and brand new stations 
at Haga and Korsvägen. The station in Haga will have a secon-
dary exit in the north-eastern corner of the School of Busi-
ness, Economics and Law quarter towards Vasagatan and  
Haga kyrkogata. The plan is to integrate the exit in the new 
building. The main exit of the station is located further north 
in connection with the public transport route in Allén. Väst-
länken links the rail traffic within the Göteborg region and 
will give the School of Business, Economics and Law direct 
links with the surrounding region and in all probability with 
Landvetter Airport in the long term.
 
TävLINGSUPPGIfT
The competition assignment was to make a proposal for a new 
building with several functions, as a university building, as the 
entrance to Haga Station and as volume in the urban landscape. 
A building that will enhance the identity of the School of Busi-
ness, Economics and Law quarter and inject urban life into the 
surrounding public space. An important part of the assignment 
was to test the development capacity within the given competi-
tion area and the possible size of additional building volume 
in relation to the surrounding buildings and urban space.            

Akademiska Hus Region Väst invited submissions for a project competition for  
the design of a new university building for the School of Business, Economics  
and Law at the University of Gothenburg. The competition was organised in  

consultation with the City of Göteborg, the Swedish Transport Administration  
and the Swedish Association of Architects.

The competition assignment was to make proposals for: 
•	 the design of the building
•	 the organisation of the various functions of the building 

and how they are linked
•	 how the building can interact with and enhance public life 

outside the building itself without losing its identity as a 
university building

•	 contribution to the urban landscape 

The objective of the competition was to obtain proposals for  
a new building for the School of Business, Economics and Law 
and the station entrance which: 
•	 will be a symbol of the university with architecture that  

is interestingly related to previous design approaches  
has a general, flexible design and makes efficient use  
of premises

•	 is organised so that it encourages meetings between the 
various activities of the university and society at large 

•	 permits changes in teaching methods and research  
environments

•	 interacts with the surrounding public space
•	 has mixed contents, including educational premises,  

public premises on the ground floor and offices 
•	 demonstrates attractive opportunities in the external 

environment around the entire building 
•	 demonstrates and supports the sustainability profile of 

the School of Business, Economics and Law 
•	 creates an attractive, clear, safe station entrance in inte-

raction with the public life of the city and the university 
 

PARTICIPATING fIRMS Of ARCHITECTS
The competition was open only to the following invited firms/
teams of architects, selected via an open qualification proce-
dure.
•	 Yellon + Kim Utzon Arkitekter + WSP + Atkins, Sweden/ 
 Denmark
•	 Johan Celsing Arkitektkontor, Sweden
•	 Johannes Norlander Arkitektur + Arup, Sweden/UK
•	 Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Denmark
•	 XDGA + Contekton + Integra engineering + Andersson &  
 Hultmark, Belgium/Sweden
•	 Nieto Sobejano Arquitectos, Germany/Spain
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Hans Hofflander, project and property development manager, 
Akademiska Hus  

Christian Frisenstam, architect SAR/MSA, Akademiska Hus  
architectural council 

Björn Siesjö, architect SAR/MSA, city architect, City of Göte-
borg 

Sirpa Antti-Hilli, architect SAR/MSA, planning architect,  
City of Göteborg 

Lena Lingqvist, architect SAR/MSA, Swedish Transport  
Administration 

Johny Lindeberg, architect SAR/MSA, responsible for design, 
Västlänken, Swedish Transport Administration 

Josefina Nordmark, architect SAR/MSA, appointed by the  
Swedish Association of Architects 

Hans Bjur, architect SAR/MSA, appointed by the Swedish  
Association of Architects 

The jury summoned external expertise to assess costs, energy 
consumption and environmental class.
 
The secretary of the jury was architect SAR/MSA Fredrik 
Rosenhall. The competition official was Sirpa Anttila, 
Akademiska Hus. The project manager for the continuing 
project is Maria Goude, Akademiska Hus.

•	 Annex

•	 Campus Diem

•	 Haga Forum

•	 Unus et Vertere

•	 Varp

•	 Öppet hus

PROPOSALS SUBMITTED
All proposals were submitted on time and met the require-
ments for assessment. The proposals submitted are:

jURy
The jury with the task of assessing the proposals consisted of:  

Birgitta Hohlfält van Dalen, regional director of 
Akademiska Hus (Chair)  

Per Cramér, dean of the School of Business, Economics and 
Law 

Per Sundqvist, property manager, University of Gothenburg
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The jury’s summary of the competition

Costs, energy consumption and environmental class were  
assessed by an independent expert for all proposals. The jury 
made an assessment of the winning proposal’s developability, 
feasibility and ability to achieve the desired quality. 

The jury made an overall assessment of the proposals using the 
following criteria, in no particular order, and on the basis of the 
requirements and wishes made in the programme:

•	 area	efficiency

•	 financial feasibility

•	 buildability

•	 sustainability, including technical solutions,  

 choice of materials and resource efficiency

•	 architectural	design

•	 contribution to the urban landscape, design and     

 connection to the surrounding public space  

 function, organisation and links

•	 generality, flexibility and developability
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The jury’s decision

After the assessment was completed, the jury declared the Annex proposal to be the winner of the competition.

Göteborg 31/03/2015

        

Birgitta Hohlfält van Dalen     Per Cramér
Chair

Hans Hofflander      Per Sundqvist

Christian Frisenstam     Björn Siesjö   
            
            
            
            
            
Sirpa Antti-Hilli      Lena Lingqvist    
            
            
            
            
            
   
Johny Lindeberg      Josefina Nordmark  
            
            
            
            
 
            
Hans Bjur
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The jury’s opinions

One main problem that emerged when the objectives and the 
competition assignment had been analysed was how a corner 
of a block of national interest in the cultural environment of 
Vasastaden could be designed, both as a symbol of the sustai-
nability profile of the School of Business, Economics and Law 
and an appropriate, pioneering enhancement of the urban 
space. Another was how the relationship with architect Nyrén’s 
high-rise building and the quarter’s existing architectural 
and spatial assets could be developed. The six competition 
proposals represent two extremely different approaches, plus 
another in which these extremes are made to fuse together. 
Three proposals (Haga Forum, Varp and Öppet Hus) tried to fill 
up the corner to make the School of Business, Economics and 
Law quarter appear roughly like others in the 19th century grid 
city, while two (Unus et Vertere and Campus Diem) explored 
the possibilities of setting the bulk of the building back to 
introduce a lower scale at the junction of Vasagatan and Haga 
Kyrkogata. The jury is of the opinion that the proposals clearly 
show that none of these approaches has created a good solution 
to the urban planning problem. Another common feature of 
all five proposals is that they have not succeeded in creating a 
relationship with Nyrén’s building that enhances the presence 
of the modernist high-rise building in the quarter and the 
urban landscape. Some take a violent approach to the 50s buil-
ding, while others treat it carelessly or with timid compliance. 
According to the jury’s assessment, the results show that five 
competition proposals have not succeeded in solving two of the 
core problems in the competition assignment. 

Annex

However, the Annex proposal has arrived at both a well-
functioning solution to the main problem in the competition 
assignment and an elegant design on the basis of both a well-
developed analysis of the architectural and urban assets of the 
cultural environment and the development needs of the School 
of Business, Economics and Law. The relationship with the 
street and the urban landscape is defined by precisely recessing 
the main body of the building, which interacts with a projecting 
lower part, while Nyrén’s high-rise is given brand new signifi-
cance. A particular strength of the design of the building is that 
it looks equally good from the courtyard of the quarter. The 
L-shaped podium of the main building and its terraces create 
elegant transitions in scale and add a new inner square to the 
quarter at the same level as the entrance towards Vasagatan. 
The building defines the boundary of the quarter and the space 
of the courtyard of the quarter. It is also freestanding and crea-
tes intricate sight lines and plays of light, enhancing Nyrén’s 
architecture from the inside of the existing buildings of the 
School of Business, Economics and Law as well. The jury’s ana-
lysis work showed that the Annex proposal had advantages over 
the other proposals in other respects as well, for example the 
building’s organisation of functions, flows and links, generality 
and flexibility, meeting places, materials concept, buildability 
and energy efficiency. The jury was able to declare Annex to 
be the winner of the project competition without doubt and 
without any divergent opinions. 
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Winner: Annex

The proposal is calm and unobtrusive but still has some 
swagger. The building conforms to the urban landscape well 
by means of harmonious, well-defined volumes and uniform 
façades that subtly create a relationship with Nyrén’s high-rise 
and EFS’s postmodern architecture, while giving the building 
a strong individual character. The key to the proposal’s suc-
cessful design is an insightful analysis of the School of Busi-
ness, Economics and Law quarter and a good interpretation of 
the situation in relation to the street, existing buildings, the 
inner courtyard and the surrounding cultural environment. 
The architectural design and choices of materials reveal the 
proposer’s respectful yet independent approach to the site and 
the architecture, which has led to Annex feeling natural in the 
context. The vertical articulation is enhanced by the distinct 
terrace, which has the potential to be a living, elevated urban 
space facing Vasagatan and the courtyard. The new entrances 
from Vasagatan to the station and the School have a good deve-
lopable link to each other, to the foyer, the space in front of the 
building on the street, the courtyard and the School’s café.  
One advantage is that all functions are on the same level, 
creating an open, inviting atmosphere, plus natural flows and 
meeting places in the interface between the School and the city. 
The building’s internal organisation has a clear structure. 

It is easy to navigate through the building, and there is excel-
lent potential to achieve the programme objective of a general, 
flexible design and efficient use of the premises. The proposal 
is the only one to outline a strategy for how spatial organisa-
tion and design relate to educational activities and new forms 
of learning. This is reflected in carefully considered solutions 
with great flexibility, well designed lecture rooms and ‘mee-
tings’ as the motif of the building’s planning and design.
    Despite the merits of the Annex proposal, the jury considers 
that there are questions and problems that need to be discus-
sed and worked on. How can individual offices be created in the 
high-rise part without marring the design of the façade? How 
can the ground floor’s openness and interaction with the city 
be developed? What possibi-
lities exist for creating even 
stronger, more interesting 
links to the station entrance? 
How can the qualities of 
the façade shown in images 
be guaranteed by means of 
choice of materials, proces-
sing and details? 

Annex2
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Obligatoriska fotovyer FasadstudieSituationsplan 1:500
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Vy 3

Schillerska gymnasiet lyckas med konst-
stycket att vara en solitär mitt i kvarters-
bebyggelsen. Höghusets indragning gör 
att även annexet får en lite solitär prägel, 
samtidigt som byggnaden i gatuplan går 
stadsbon till mötes. 

Med terrassen får Handelshögskolan 
alléstråkets mest spektakulära balkong. 
Terrassen gör sig bäst om den fylls med 
växtlighet. Därmed skapas också ett vi-
suellt band till Haga kyrkoplan, vars träd 
är lika gamla som byggnaderna omkring.

Handelskvarteret i sitt sammanhang
Handelskvarteret ligger redan vid en 
knutpunkt i staden. Precis vid gränsen av 
Haga Kyrkoplan – den historiska gröna kil 
som har skilt Hagas arbetarkvarter från 
handelsaristokratins Vasastad. Det är ett 
område med tydligt läsbara lager som 
vittnar om hur staden växte fram utan-
för vallgraven – ett passande läge för en 
gränsöverskridande mötesplats.

Annexets volymer förhåller sig till stads-
delens former. Vasastaden, och Vasaga-
tan i synnerhet, kantas av palatsmässiga 
hus och monumentala institutioner. Uni-
versitetsbiblioteket och universitetsbygg-
naden står som solitärer i park medan 

Samspel mellan olika nätverk ligger i tiden. 
Elinor Ostrom fick Nobelpriset för sitt ar-
bete med att visa hur komplexa samspel 
mellan nätverk inte nödvändigtvis innebär 
kaos. Demokrati är komplicerat. Det Os-
trom har framhållit som avgörande för att 
de informella nätverken och öppenheten 
ska fungera är tydliga avgränsningar, nå-
got som också kännetecknar annexet. 

Stadsdelen har en flora av caféer och stu-
dierum, framvuxen runt universitetet. Det 
unika annexet kan tillföra är en publik yta 
för nya möten i en miljö som är avväpnande 
minimalistisk, i väntan på att tas i anspråk 
av studenter, lärare och stadens invånare.

Möte med staden
Annexet möter staden chosefritt. Cyklar 
parkeras framför entrén. Västlänkens re-
senärer välkomnas direkt in i byggnaden. 
Grön kommunikation blir en självklar del av 
byggnaden. 

De två enkla entrétaken till Västlänken och 
Handelshögskolan markerar stadens förmå-
ga att harmoniskt knyta samman poten-
tiellt motstridiga element. En förebild finns 
i Klas Anselms konsthall i Lund, som möter 
torgrummet med en lång bänk och ett av-
skalat vindfång. Informella och tydliga ges-
ter kan avdramatisera mötet med en presti-
gefull institution, medan arkitekturens fokus 
blir skapan det av upplevelser som kan delas.

Vy 1
Från gatan syns annexets spännande 
rumsliga relation till Nyréns höghus. Espl-
anadens stränga och behagliga allé be-
svaras av annexet med ordning och ge-
nerositet. 

Vy 2
Annexet möter Haga Kyrkogata med en 
omsorgsfullt balanserad fasad som ska-
par ett tydligare definierat stadsrum. Sö-
derut i fasaden går det att se de höga 
portarna till lastkajen och Västlänkens 
utrymningsvägar.  

Vy 3
Terrassen och höghuset blickar ut över 
högskolans innergård. Passagen till biblio-
teket ersätts med en lättare struktur med 
en grön vägg.  

Proposer

Johannes Norlander  
Arkitektur + Arup,  
Sweden/UK
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1. Föreläsningssal/grupprum
2. Lounge/studieplatser
3. Studieplatser
4. WC
5. Pentry
6.  Förvaring
7. Förvaring möbler/teknik
8. Active Learning/ delbar undervisningslokal

De öppna arbetsytorna utanför planets 
särskilt inredda rum bjuder in till en fort-
sättning av dialogen efter schemalagd 
arbetstid.

Plan 2
Även plan två ansluter till byggnadens 
existerande rörelseaxlar. På planet finns 
föreläsningssalar och grupprum i olika 
storlekar, och ett par mer informella stu-
dieytor. De flesta av rummen är avdel-
ningsbara, och har inbyggd teknik och 
skjutbara tavlor för enkelt ommöbleran-
de inför olika studiekonstellationer. I an-
slutning till de stora salarna mot inner-
gården finns generösa förråd för snabbt 
framplockande av teknik och möbler för 
aktivt lärande. 
En avgörande kvalité för planet är studie-
loungen vid atriet. I aktivt lärande är stu-
dielokalen ett av många verktyg för ut-
vecklandet av en kommunikativ process. 

hierarkier möjliggör nya möten mellan 
studenter och fakultet, och nya rum för 
mötena. 

Informella mötesplatser blir viktiga, och 
då även balansen mellan de interna och 
de publika rummen. Medan annexets 
café är en helt publik mötesplats är ter-
rassen huvudsakligen intern. Samtidigt är 
terrassen ett rum för hela verksamheten, 
där  fakultet och studenter ska samlas i 
solen. 

Detta sociala tänkande är något som 
också framhålls i Akademiska Hus häfte 
”Metodstöd för utveckling av kunskaps-

Aktiv enkelhet
Aktivt lärande, enligt pedagogen Kenne-
th Bruffee, är inte förmedlandet av något 
givet och fixerat, utan en kulturell föränd-
ringsprocess. Läraren handleder grupper 
i en gemensam analys och kritik. I arbe-
tet utvecklas strukturer som liknar mini-
atyrer av forskningsvärldens peer review, 
och demokratiska institutioner. Det är en 
metod, som om den tas på allvar, tycks 
få långtgående konsekvenser för univer-
sitetsmiljön.

Äldre inlärningsverktyg finns kvar i ak-
tivt lärande – och tillhörande fysiska rum 
– men de underordnas den öppna peda-
gogiska processen. Omdefinierandet av 

miljöer”, vars fyra överlappande kriterier 
har influerat arbetet med annexet. Sam-
mantaget tycks forskningen peka mot 
behovet av en mer holistisk förståelse av 
studenten och möten inom universitetet. 
Därför kan inte kårens verksamhet bli en 
parentes, utan var för annexet en central 
utgångspunkt för utförandet av gården 
och terrassen. Byggnaden ska gå att ta 
i anspråk. En ommöblering, en vepa på 
rätt plats kan definiera de enkla rummen 
– och få det att kännas som att de bygg-
des just för det ändamålet. Vilket också 
är sant. 

Vy från gård Plan 2  1:200
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– och få det att kännas som att de bygg-
des just för det ändamålet. Vilket också 
är sant. 

Vy från gård Plan 2  1:200
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HANDELSHÖGSKOLAN GÖTEBORG
PERSPEKTIV VASAGATAN

Inledning 
 
Den nya byggnaden till Handelshögskolan i Göte-
borg har många komplexa krav att förhålla sig till, 
såväl i stadens skala som gentemot sina angräns-
ande byggnadsstrukturer och såväl arkitektoniskt 
som funktionellt. Byggnaden ska förhålla sig till 
kontextens existerande karaktärsdrag på ett res-
pekterande och väl övervägt sätt, så att den aktivt 
tolkar och vitaliserar dessa och bidrar till att skapa 
nya kvalitéer i sitt urbana sammanhang. Samtidigt 
ska byggnaden förstärka Handelshögskolans 
fysiska och arkitektoniska närvaro och ge den en 
tydlig identitet som signalerar husets verksamhe-
ter som en social aktör i stadsbilden. 

Byggnaden ska integreras med den nya stations-
uppgången och därigenom förvalta de positiva 
mervärden som skapas. Högskolan ska bidra till 
att ge stationen ett folkliv som skapar trygghet 
och aktivitet över dygnets timmar, parallellt med 
att stationen ska ge högskolan en enastående 
exponering och strategisk placering, både i när-
området och i Göteborgsområdet i stort.

Samtidigt ska den nya byggnaden förstärka de 
interna förhållandena och sammanhangen mellan 
den existerande Handelshögskolans strukturer. 
Kvarteret har vuxit fram över tid och har en arki-
tektonisk variation som ska knytas samman och 
ges en tydlig inramning och invändig organisa-
tion, utan att lokalernas efterfrågade generaltet 
och flexibilitet går förlorad. Allt detta ställer krav 
på en byggnad som håller en extraordinär arki-
tektonisk kvalité sett ur flera angreppsvinklar, och 
som samtidigt är ett miljömässigt och ekonomiskt 
föredöme.

Idé  
 
Med avstamp i de utmaningar som den nya bygg-
naden ställs inför lyfts i detta tävlingsförslag tre 
huvudmotiv fram som bärande koncept för bygg-
nadens utformning:

• Huset placerar sig i sin kontext genom att 
ta tillvara platsens mest utpräglade drag- mötet 
mellan bebyggelsen och det gröna. Den nya 
byggnaden förkroppsligar och tolkar mötet mellan 
Haga Kyrkoplan i norr och Vasagatans esplanad, 
och kopplar Handelshögskolans gårdsrum och 
bebyggelse till dessa genom en transparant, dyna-
misk arkitektur. Stadens gröna rum förs med in i 
husets bottenplan och vidare ut till innergården, så 
att skolans ursprungliga status som campusbebyg-
gelse i en parkmiljö återetableras.

• Huset skapar genom sin disponering i 
höjdled en ytmässigt stor gemensam ”friktions-
yta” mellan stationen och högskolan. Högskola 
och station smälter samman i byggnadens nedre 
våningsplan, så att den enes rum integreras som 
en naturlig del av den andres. Kort sagt maxime-
ras de kvadratmetrar där stationen och högskolan 
gränsar till varandra, så att de får optimalt visuellt 
och funktionellt utbyte av varandra, samtidigt som 
den underjordiska bergs- och klippvärlden synlig-
görs i husets arkitektur.

• Den nya byggnaden disponeras funk-
tionellt så att skolans existerande infrastruktur 
förstärks genom en genomgående, synlig och 
tydlig fördelningsgång runt hela den rekreativa 
innergården. Byggnaden samlar alla utåtvända 
och studierelaterade funktioner på de nedersta 

våningsplanen, medan de översta våningarna till-
skrivs flexibla forsknings- och kontorsmiljöer samt 
grupprum och mötesrum. 

Överordnat kan därför huset beskrivas som en 
komposition beståande av en organisk bygg-
nadsvolym som erbjuder transparens och mjuka 
övergångar mellan högskola, station och stad, och 
vars dynamik i höjdled griper fatt i stationen samti-
digt som de skiftande skalorna i omkringliggande 
bebyggelse och grönytor avspeglas i husets profil. 
Den organiska formen skapar väldefinierade stads-
rum runt huset och en inbjudande gest till staden. 
Flödesmässigt bjuder formen in gatans rum, såväl 
på nära håll som i funktionen som visuellt pejlmärke 
i gatubilden.

Huset inskriver sig med lugn och permanens i 
kvarterets överordnade materialitet och samman-
svetsar detta till en arkitektonisk helhet med tydlig 
skulptural framtoning. Huset manifesterar i sin 
form därmed Handelshögskolans identitet som en 
modern, dynamisk kunskapsinstitution, samtidigt 
som beständighet, pondus och akademisk dignitet 
förmedlas genom materialitet och tektonik.

Högskolan ges en ny, andra ingång som angränsar 
till stationsnedgången och Vasagatan, utöver den 
som redan existerar. Den nya ingången präglas 
av en stor transparens och leder gatans rum in i 
högskolan via högskolekomplexets nya hjärta- ett 
invändigt torg och urbant rum; ett ankomst- och 
fördelningsområde med socialt fokus där ofor-
mella kontakter mellan husets brukare och stadens 
invånare kan utspela sig. 

Detta inre torg gränsar visuellt till stationens 
rulltrappor och exponerar på så vis högskolans 
sprudlande liv, samtidigt som det fungerar som en 
flödesmässig knutpunkt där studenter, anställda 
och besökande slussas vidare ut i kvarterets existe-
rande flöde runt innergården. 

Byggnadens dynamiska form möjliggör också en 
optimal innemiljö med generösa och omväxlande 
dagsljusförhållanden samt utsikt till omgivningarna 
från samtliga forsknings- och kontorslokaler. Sam-
tidigt kan byggnaden uppföras med enkla, ratio-
nella byggnadstekniska principer, med stor möjlig 
flexibilitet för rumslig och funktionell variation och 
anpassningsbarhet.

Huset i parken och huset i staden

Vid platsen för den nya byggnaden möts två mar-
kanta gröna stråk i den omgivande staden- Haga 
Kyrkoplan och Vasagatan. Vasagatan mellan 
Handels och Samhällsvetenskapliga biblioteket 
definieras av en grön men mer torgliknande kvali-
tet, och Fogelbergsparken kopplar vidare på temat 
söder om fastigheten via en stor gammal bok på 
Haga Kyrkogata. Det känns därför angeläget att 
stadsrummet runt Handels och den nya byggna-
den får gestalta denna urbana parkkaraktär, och 
förvalta detta som ett bärande tema i sin arkitek-
tur samt funktion som blickfång och flödesmässig 
nod. Känslan av ett campus i en parkmiljö förstärks 
genom plantering av nya träd längs Haga Kyrko-
gata, Vasagatan och inne i högskolekvarteret.

Att även ta upp det grönas organiska former i 
själva byggnadskompositionen medverkar till att 

bryta ned den visuella tyngden av det stora bygg-
nadskomplexet, både sett från längre avstånd och i 
den nära skalan. Den dynamiska formen kan också, 
förutom att ge associationer till det gröna, ses som 
en tolkning av stationens, urberget och klippans 
formspråk. 

Byggnaden behåller sin lägre höjd ut mot Vasa-
gatan och ger därmed Nyréns höghus det visuella 
utrymme det förtjänar, och ökar sedan i höjd längs 
med Haga Kyrkogata. Detta gör samtidigt att den 
blandning av skalor och höjder, som idag kan ses 
som en kvalité i kvarteret, kan leva vidare. 

Huset spänner ut mot gatan och bidrar till att 
fasthålla en tydlig definition av områdets primära 
gaturum, samtidigt som stationsingången vinklas 
och ger en inbjudande (såväl arkitektonisk som flö-
desmässig) gest mellan högskola, station och stad. 
Högskolans nya entré placeras bredvid Nyréns 
höghus och har en direkt förbindelse till stations-
nedgången, med möjlighet för separering med 
hänsyn till brand- och skalskydd.

Byggnaden blir på så sätt en integrerad del av 
rörelsemönstret i området och kopplar med sin 
transparens högskolans innergård till den omkring-
liggande staden via det inre torgrummet och sta-
tionsnedgången. Alla dessa ytor är offentliga, där 
det omkringliggande stadsrummet högst konkret 
får följa med in i själva byggnadsstrukturen och 
bryta barriären mellan inne och ute; mellan hus och 
stad. 

Huset

Handelshögskolans kvarter karakteriseras idag av 
mötet mellan Nyréns 50-tals funktionalism och de 
senare större tillbyggnaderna, som ger kvarteret 
en variation men samtidigt en del utmaningar. 
Ett samlande grepp för kvarteret både funktio-
nellt, flödesmässigt och arkitektoniskt är inte helt 
tydligt att urskilja. Det finns ett behov av en sam-
lande punkt och flödesmässig strategi för hela det 
samlade komplexet, vilket det nu ges möjlighet 
för att etablera. 

I detta tävlingsförslag lyfts bottenvåningen i den 
nya byggnaden fram som högskolans hjärta, i 
form av ett nytt inre torgrum. Torgrummet funge-
rar som ankomsthall och nod för den interna tra-
fiken i byggnaden, samtidigt som det har enorma 
funktionella möjligheter- här ges plats till allt från 
oformella möten, fikastunder och studiearbeten 
till stora events i anknytning till skolans aktiviteter. 
När man kommer in genom högskolans nya entré 
öppnar torget upp sig i ett storslaget perspektiv 
som ger besökaren en överblick över hela hög-
skolekomplexets organisation via vyer över inner-
gården samt nedåt och uppåt i det nya huset. 

Den nya byggnaden, med torget som huvudaktör, 
binder samtidigt samman hela högskolekvarteret i 
ett oslagbart tydligt flödesmässigt grepp- genom 
att en sammanhängande fördelningsgång eta-
bleras runt hela innergården på bottenplan och 
våning 2. Detta får enorma förtjänster; från torget 
kan besökaren direkt nå kvarterets alla hörn, sam-
tidigt som hela kvarteret kopplas samman i ett 
gemensamt intrastrukturellt koncept.

Campus Diem
Den samlande länken för ett campus i parken
Ny byggnad f ör Handelshögskolan i Göteborg

Referens: Asplund Rådhusannexet, Göteborg Referens: Växts cellstruktur Referens överst: DNA, Nederst: Saltkristall Referens: Cements molekulära struktur Referens: Rosa marmor Referens: Microstruktur

Diagram: Det facetterade kvarteret 
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FÖRDELNINGSGÅNG RUNT HELA INNERGÅRDEN
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SKANSEN 
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CAMPUS DIEM

Campus Diem

The design of the corner creates an inviting entrance to the 
station, the university and the courtyard of the quarter, and  
an interesting backdrop, with Vasagatan turning through just 
over 20 degrees. The creation of an ‘empty space’ in the corner 
allows Skansen Kronan to emerge as a backdrop and Nyrén’s 
high-rise, the details of which are partly picked out, is able to 
stand out. The dominant low building volume is adapted to the 
cornice heights on Haga Kyrkogata. Despite these efforts to 
adapt the building to the surroundings, it feels out of place in 
Vasastaden. It seems inharmonious, with an unclear concept 
behind all the volume divisions. The soft transitions that the 
proposer mentions create an unclear, compliant volume that  
is unsuitable as a university building in such an unusual urban 

campus. The strength of the proposal lies in the interesting 
links and opportunities for movement between street, entran-
ce and courtyard environments. However, in the illustrations 
they appear rather desolate and uninviting. The weakness lies 
partly in the inefficient use 
of areas, in particular in the 
irrational high-rise part, 
and the proposal quite simp-
ly does not meet the School’s 
needs. It also lacks the gene-
rality and flexibility sought 
in the programme.

Proposer

Lundgaard & Tranberg 
Arkitekter, Denmark
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The proposal is modelled on a warehouse, which is rather a 
weak motif in Vasastaden, where it looks out of place. ‘Nyrén’s 
twin’ apparently, but where is the likeness? Both the large vo-
lume and the concept of the façade and materials, which lack 
feeling and poetry, make the building dominant, completely 
lacking Nyrén’s genes and without conformity to the urban 
landscape. The building fills the entire corner and unambigu-
ously reveals the negative consequences of this approach. 
Nyrén’s building is suppressed and the distinctive character of 
the quarter is changed dramatically. The corner towards Vasa-
gatan is raw and offputting, although the glazing and the dou-
ble floor height create a good relationship with the street. The 
internal links are poorly developed, particularly on the ground 

TEKNISK BESKRIVNING 

VA (VATTEN OCH AVLOPP)
* Vatten ansluts till kommunens system vid tomtgräns.
* Spillvatten från enheter ovan markplan avleds med självfall till 

kommunens system.
* Beroende på kökets utformning och innehåll kan fettavskiljare 

bli aktuellt att installera.
* Spillvatten från avloppsenheter under markplanet dras till pump-

grop och pumpas till självfallsledning.
* Takavvattning med utvändiga ledningar, för vissa mindre takytor 

och innergårdar används invändig avvattning. 

VÄRME
* Värmeförsörjningen görs med vattenburen värme.
* I detta förslag har vi förutsatt att värmeförsörjningen görs via 

befintlig anläggning inom Handelshögskolan, alternativet är att 
koppla in byggnaden direkt till Fjärrvärmenätet.

* Teknikrum med pumpar och shuntgrupper för värmeförsörjning-
en placeras på plan 0

* I de lokaler som ligger under marknivå installeras i första hand 
radiatorer.

* De stora öppna Entréytorna på plan 0 och 2 förses med golv-
värme.

* I vindfång och entréer installeras fläktluftvärmare.
* Ventilationsaggregaten förses med värmebatterier.
* Lokalerna på plan 2 och uppåt värms med konvektorer/radiato-

rer.

KYLA

* Kyla görs med vattenburen köldbärare.
* I detta förslag har försörjning via befintlig anläggning inom Han-

delshögskolan förutsatts. Alternativ försörjning via fjärrkyla eller 
egna kylmaskiner för den nya byggnaden.

* Teknikrum med pumpar för köldbärarförsörjningen placeras på 
* plan 0
* Kylning görs via batterier i tilluften.
* I rum med större kylbehov installeras fläktluftkylare.

VENTILATION/STYR
* Byggnaden förses med balanserad till- och frånluft via aggregat 

placerade i fläktrum.
* Uppdelning av försörjningen görs enligt följande:
* LA01 placeras i fläktrum på plan -2 och försörjer hörsalar och 

utrymmen i plan -2, -1 och 0.
* LA02 placeras i fläktrum på plan -2 och försörjer hörsalar och 

utrymmen i plan -2, -1 och 0.
* LA03 placeras i fläktrum på plan -2 och försörjer kök, pub och 

disco på plan 0 och 1
* LA04 placeras på yttertak och försörjer lärosalar och kontor på 

plan 2,3,4,5 och 6.
* Aggregat förses med varvtalsreglering samt värme- och kylbat-

teri.
* Återvinning av kyla och värme via värmeväxlare med hög verk-

ningsgrad.
* Lokaler med varierande belastning förses med flödesstyrning.
* Kontorslokaler och lärosalar förses med VAV-don vid tak.
* Frånluft via centralt placerade utsug på kontors- och lärosals-

planerna.
* Hörsalar förses med inblåsning vid golvnivå genom gradänger-

na.
* Luftflödet VAV-styrs av temperatur och luftkvalitet.
* Uteluft till tågstation tas in via ljusgård med uteluftsgaller place-

rat i 
* plan 4.
* Kanaler för ute- och avluft i enlighet med Trafikverkets krav är 

placerade i byggnaden.
* Avluft från tågstation dras upp ovan yttertak.

ENERGIBERÄKNING
* Energibehovet för byggnaden har simulerats med beräknings-

programmet VIP Energy.
* Byggnadens klimatskal har beräknats med följande U-värden.
* Yttervägg 0,17 W/m²,K
* Yttertak 0,09 W/m²,K
* Glas (glasfasader) 0,9 W/m²,K
* Golv 0,13 W/m²,K
* I beräkningarna tas hänsyn till ventilationsflödets variation med 

belastningen.
* I beräkningarna har vi använt arean Atemp vilket motsvarar den 

yta där temperaturen överstiger 10°C.
* Inomhustemperaturen +20°C använts som förutsättning för be-

räkningarna.
* Energianvändningen har beräknats till 80 kWh/m², år. Den be-

räknade energianvändningen klarar nivå Silver enligt kraven i 
Miljöbyggnad ( < 83 kWh/m²,år motsvarande 75% av BBR ).

värme.
* I vindfång och entréer installe
* Ventilationsaggregaten förse
* Lokalerna på plan 2 och upp

rer.

KYLA

8/8 HAGA FORUM

floor, where there is limited clarity of layout, and the planning 
of meeting places required is underdeveloped. The rational 
approach of the proposal creates obvious qualities on the  
upper floors (5–8), where the simple, clear structure allows  
for a very large number of 
workstations of various si-
zes. Haga Forum is one of 
the proposals that best 
achieved the programme 
objectives of a general, flex-
ible design and efficient use 
of the premises. 

Haga Forum

Proposer

XDGA + Contekton +  
Integra engineering + 
Andersson & Hultmark, 
Belgium/Sweden
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open from the inside, but from the outside it feels closed 
and offputting. The set-back position of the tower building 
encroaches on the inner courtyard environment. There is 
some compensation for this via the large elevated terrace 
feature. Nyrén’s building is given free space but still feels 
somewhat squeezed. The spatial relationships and propor-
tions are well-studied, although the design concept has had 
a negative impact on the design of the upper floors. The plan 
solutions on the lower floors work well together and are 
well laid out, while the dimensions of the high-rise part feel 
constrained and limit the 
opportunities to develop 
good workstations and 
learning environments. 
The flexibility, generality 
and area efficiency are 
good on the first two floors 
but somewhat worse in the 
high-rise part. 

Unus et Vertere

UNUS ET VERTERE

PROJEKTTÄVLING HANDELSHÖGSKOLAN I GÖTEBORG 7/8

SEKTION FF, SKALA 1:200

FASAD NORD, SKALA 1:200

PERSPEKTIV FRÅN VASAGATAN

Proposer 

Nieto Sobejano 
Arquitectos, 
Germany/Spain

The proposal is interesting in that it investigates how the 
building can be adapted to the varying scale and design 
language in the quarter. The volume is divided into a 
podium, which defines the quarter and the lower quarter 
scale, and a tower which is set back. It is subordinate to 
Nyrén’s building and retains much of the openness and light 
conditions in the environment. The composition is well-stu-
died but the consequence is that entirely foreign elements 
are introduced into the ‘stone city’, such as the podium’s 
dominant, diffuse small-scaleness. The approach, showing 
consideration for the environment and Nyrén’s high-rise in 
the use of volume, has very clearly resulted in problematic 
new relations with the cultural environment. The design 
concept does not create a clearer urban character. Instead 
it adapts itself to the existing weakness of the School of 
Business, Economics and Law quarter in the north-eastern 
corner, which results in unclear street spaces and weak 
definition of the inner space of the quarter. The façades 
give the building an introverted, formalistic appearance, 
making it feel distinct from the rest of the city. It may feel 
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MOTTO: VARPHandelshögskolan i Göteborg, Nybyggnad, Tävlingsförslag 2015 01 30

+21.45

V

FASAD ÖST 1:200

Varp

The proposal can be seen as an attempt to interpret the ‘stone 
city’s’ classical design language and develop certain architec-
tural elements such as the rustic ground floor, piano nobile 
and a materiality that is typical to Vasastaden’s buildings.  
It is also possible that the old city library across the street pro-
vided some inspiration for the choice of materials and details. 
However, the attempt is not successful. The building feels in-
definite in its character and its adaptation to both the School 
of Business, Economics and Law quarter and the rest of the en-
vironment is poor. The displacement from Nyrén’s high-rise, 
via a closed, inserted ‘pipe’ with a spiral staircase, is unable  
to create the right balance between the volumes. The result of 
this is that the architectural qualities of Nyrén’s architecture 
are reduced. The large building volume encroaches disadvan-
tageously on the inner courtyard and is far too dominant.  

The entrances to the station and the university are anonymous 
and the links between them and to the courtyard are weak. 
The internal links in the building and the functionality are 
cceptable but it is doubtful 
whether the generality and 
flexibility allow adequate 
developability to accommo-
date the spatial changes 
that new teaching methods 
and research environments 
will require.

Förslagsställare 

Johan Celsing 
Arkitektkontor, 
Sverige
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Öppet hus

Den nya entrébyggnaden för Handelshögskolan i hörnet av Vasagatan och Haga Kyrkogata intar 
en central plats i Göteborgs stadsbild. Kvarteret som i decennier präglats av Handelshögskolans 
närvaro har utvecklats succesivt i takt med skolans expansion. Platsen är en del av den gröna 
korridor som förbinder Kungsparken längs Nya Allén och Annedalsberget. Historiskt sett har 
denna gröna kil också fungerat som övergång mellan borgerliga Vasastans sten palats och i arbe-
tarstadsdelens trähus i Haga. I kilen har karaktärsfulla, publika byggnader med hus i park karaktär 
tagit plats, såsom Haga kyrka och g:a stadsbiblioteket.

Det ursprungliga campuskvarterets småskalighet med sin höghusaccent, är med sin hus i park 
karaktär finkänsligt infogat i stadsväven för att framhäva det gröna stråket. De låga tegelbyggna-
derna som utgör tävlingstomten skapar från en begränsad vinkel t o m en siktlinje mot Skansen 
Kronan. Senare decenniers större utbyggnader har också haft en uppbruten karaktär med en 
varierad skala som anpassar sig till sin omgivning. En ny fokuspunkt tillskapades i det nordvästra 
hörnet mot Sprängkullsgatan i form av biblioteksrotundan. Trots att kvarteret är uppbrutet i 
tydliga volymer med mellanliggande glasade trapphus upplevs kvarteret som helhet som relativt 
slutet. Den omgivande grönytan förstärker den gröna kilen men byggnadsstrukturen får med sin 
postmodernistiska stil en karaktär av ”borg”, vilket ytterligare förstärks av biblioteksrotundans 
höga sockelvåning och högt sittande glasparti. Kvarteret har en tydlig campuskaraktär som ger 
identitet och profil åt Handelshögskolan men samtidigt kan upplevas som sluten och mindre 
inbjudande för allmänheten.    

Handelshögskolan
Handelshögskolan växande verksamhet är ett uttryck för ett samhälle i utveckling. Verksamheten 
har växt ur sin kostym, och möter ett förändrat lokalbehov i takt med att verksamheten utvecklas. 
Skolan möter ständigt nya utmaningar som förändras lika snabbt som samhället i stort. Dess posi-
tion är i hög grad avhängig av verksamhetens relevans och roll i samhällsutvecklingen och dess 
förmåga till att vara en attraktiv arbetsplats som lockar kompetenta medarbetare och studenter. 
Större studentgrupper skapar ett behov av större undervisningslokaler och fler stimulerande stu-
dieplatser, fler medarbetare innebär ett behov av arbetsplatser och fler platser för möten.

Haga station
Inom Västlänken projektet har ett underlag för utformningen av den södra stationsuppgången 
framarbetats. En tydlig entrésituation, med en luftig stationshall och ett dagsljusbelyst rull-

trappschakt skapar förutsättningar för en tydlig annonsering av entrén i stadsbilden och en tydlig 
vägledning. Utrymningstrappor och schakt är tänkta att mynna utmed Haga Kyrkogata.
Stationsentréns belägenhet i högskolekvarteret innebär en utmaning men skapar möjligheter till 
en intressant korsbefruktning av de olika verksamheterna som kan ge mervärden för båda.   

Urbana stråk
I ett växande Göteborg uppstår nya behov som alstrar nya rörelsemönster. Förorter knyts samman 
med centrum, periferin med det centrala. Resandebehovet ökar och ny infrastruktur skapar nya 
förutsättningar att röra sig. En öppnare stad växer fram, mer global och mer integrerad. 

Vår vision är att skapa en byggnad som synliggör och förstärker Handelshögskolans hållbarhets-
profil. Vi vill tolka hållbarhet i dess vidaste bemärkelse och skapa en symbol för nytänkande som 
även stimulerar de människor som vistas i och omkring byggnaden till att se nya möjligheter i sin 
vardag. 

Vi vill skapa en byggnad som öppnar upp ”borgen” och genom sin öppenhet och organisation 
blir en förlängning av stadens gator och torg. Vi vill skapa ett integrerande rum i staden och en 
mötesplats mellan generationer där kunskap står i centrum. En socialt hållbar samlingsplats som 
stimulerar till möten och delandet av erfarenheter och lärdomar mellan högskolans olika verk-
samheter och det omgivande samhället. 
Rum skapar fysiska ramar för möten mellan människor och för utbyte av erfarenheter och kun-
skap. I mötet uppstår nya idéer som leder till innovation och utveckling. Det är därför 
centralt att skapa olika typer av rum som stimulerar till olika slags möten, såväl informella 
som formella. Det informella mötet uppstår i rörelsen. I mötet skapas nya rörelser som ger nya 
möjligheter. En rumslig organisation som underlättar ett naturligt flöde och skapar strategiska 
kopplingar mellan olika funktioner ger förutsättningar för fler spontana möten. Kopplingspunk-
terna är noder som blir platser med en rumslig gestaltning och mening. Sådana noder kan vara 
en entrésituation, café, studentpuben, entrén till ett auditorium, mötes- och grupprum, en studie-
miljö, en kontorsmiljö, en universitetsklubb eller en takträdgård. Vår idé är att gestalta rörelsen 
genom byggnaden som kontinuerliga urbana stråk som sammanbinder de olika platserna. Stråken 
varierar från helt publika till gradvis mer privata. 
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Det gröna stråket
Handelshögskolan som en naturlig del av en grön kil 
mellan trästaden Haga och stenstaden Vasastaden. 

Vy från hörnet Haga Kyrkogata - Vasagatan

ÖPPET HUS

The interior is dramatic, with extensive openness and accen-
tuation of the building’s movement flows. The large lightwell 
creates clarity, while it may also result in difficulties navigating 
between all the open floors. 
An interesting, consistently 
implemented design concept 
that emphasises openness 
and flows has resulted in 
poor area efficiency and 
limitations in the building’s 
generality and flexibility. 

The proposal is spectacular and stands out. The development  
of the street corner into a grand, generous, inviting entrance 
with direct links between the station, university activities  
and courtyard environment is interesting. The building creates  
potential for the ‘School of Business, Economics and Law  
corner’ to be developed into a city space. However, the eye- 
catching building is far too big and dominant, in relation to 
both the city and the courtyard. The proposal demonstrates  
no attempt at all to develop the building on the basis of the  
existing conditions in the environment and it almost oblitera-
tes Nyrén’s high-rise with abrupt and insensitive connections.  
The auditorium behind glass facing the courtyard does mitigate 
the spatial effect of the large format and creates liveliness, but 
the volume still feels as if it takes up too much area and space. 

Proposer 

Yellon +  
Kim Utzon Arkitekter +  
WSP + Atkins 
Sweden/Denmark
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Concluding comments

Finally, the jury would like to comment on the sub-task of the competition to create an attractive, clear and safe station entrance 
in interaction with the city’s public life and the university. We found that all proposers made an effort, to various degrees, to make 
the contact between the entrance to Västlänken and the premises of the School of Business, Economics and Law a shared asset. 
The proposals are slightly tentative, possibly with slightly too much respect for the documentation supplied prior to the competi-
tion. However, we consider that all proposals have the potential to develop the desired interaction between the infrastructure,  
the building and the city, in particular the winning proposal, Annex.
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