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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

Projekttävling 
Handelshögskolan i Göteborg
Juryns utlåtande
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Juryns utlåtande

Syfte 
Tävlingens syfte var att få fram den bästa möjliga arkitekto-
niska helhetslösningen för en ny högskolebyggnad, med inte-
grerad stationsentré till Västlänken Station Haga. Förslaget 
avses ligga till grund för upprättande av detaljplan. Syftet var 
också att handla upp arkitekten bakom det vinnande förslaget 
för projektering av högskolebyggnaden.

 
bakGrund
Handelshögskolan har behov av nya lokaler för sin verksam-
het. Verksamheten behöver bedrivas inom en samlad byggnad 
för att uppnå goda samband och ett effektivt lokalutnyttjande.  
För att möta framtida förändrade pedagogiska metoder och 
undervisningsformer krävs ett tillskott av lokaler med stor 
flexibilitet och anpassningsförmåga. 
    Västlänken är en ny pendeltågsförbindelse genom centrala 
Göteborg. Den största delen går i tunnel under staden och  
längs sträckan planeras tre nya stationer – en ny stationsdel  
vid Göteborgs Central och helt nya stationer vid Haga och 
Korsvägen. Stationen i Haga kommer att ha en sekundär upp-
gång i nordöstra hörnet av Handelshögskolans kvarter mot  
Vasagatan och Haga kyrkogata. Uppgången avses integreras i 
den nya byggnaden. Stationens huvuduppgång är placerad 
längre norrut i anslutning till kollektivtrafikstråket i Allén. 
Västlänken knyter samman tågtrafiken inom Göteborgs- 
regionen och kommer då att ge bl a Handelshögskolan direkta 
förbindelser ut i regionen och med stor sannolikhet även på 
sikt till Landvetter flygplats.
 
tävlinGSuPPGift
Tävlingsuppgiften var att ge förslag till en ny byggnad med  
flera funktioner, som högskolebyggnad, som entré till Station 
Haga och som volym i stadsbilden. En byggnad som förstärker 
Handelskvarterets identitet och tillför omgivande offentliga 
rum injektioner av stadsliv. En viktig del av uppgiften var att 
pröva utbyggnadskapaciteten inom det givna tävlingsområdet 
och en tillkommande byggnadsvolyms möjliga storlek i rela-
tion till omgivande bebyggelse och stadsrum. 

Tävlingsuppgiften var att ge förslag till:
•	 byggnadens gestaltning
•	 organisation av byggnadens olika funktioner och  
 inbördes samband

Akademiska Hus region Väst har genomfört en inbjuden projekttävling  
för utformning av en ny högskolebyggnad för Handelshögskolan i Göteborg.  

Tävlingen arrangerades i samråd med Göteborgs Stad, Trafikverket  
och Sveriges Arkitekter.

•	 hur byggnaden kan samspela med och förstärka det  
 offentliga livet utanför själva byggnadskroppen, dock utan  
 att förlora sin identitet som högskolebyggnad
•	 bidrag till stadsbilden

Målet för tävlingen var att få förslag till en ny byggnad för 
Handelshögskolan och stationsentrén som: 

•	 blir en symbol för högskolan med en arkitektur i intressant  
 relation till tidigare gestaltningsmässiga anslag
•	 har en generell och flexibel utformning och ett effektivt  
 lokalutnyttjande
•	 organiseras så att den stimulerar till möten mellan hög- 
 skolans olika verksamheter och med det omgivande  
 samhället
•	 möjliggör förändrade undervisningsmetoder och forsk- 
 ningsmiljöer
•	 samspelar med det omgivande offentliga rummet
•	 har ett blandat innehåll med bland annat utbildnings- 
 lokaler, publika lokaler i bottenvåningen och kontor
•	 visar attraktiva möjligheter i utemiljön runt hela  
 byggnaden
•	 visar och stödjer Handelshögskolans hållbarhetsprofil
•	 skapar en attraktiv, tydlig och trygg stationsentré i  
 samspel med stadens offentliga liv och högskolan

deltaGande arkitektkontor
Tävlingen var öppen endast för följande inbjudna arkitekt- 
företag/team, utvalda genom ett öppet kvalificeringsför- 
farande.
•	 Yellon + Kim Utzon Arkitekter + WSP + Atkins, Sverige/  
 Danmark
•	 Johan Celsing Arkitektkontor, Sverige
•	 Johannes Norlander Arkitektur + Arup, Sverige/ 
 Storbritannien
•	 Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Danmark
•	 XDGA + Contekton + Integra engineering + Andersson &  
 Hultmark, Belgien/Sverige
•	 Nieto Sobejano Arquitectos, Tyskland/Spanien
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Hans Hofflander, projekt- och fastighetsutvecklingschef  
Akademiska Hus 

Christian Frisenstam, arkitekt SAR/MSA, arkitekturråd  
Akademiska Hus

Björn Siesjö, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, Göteborgs Stad

Sirpa Antti-Hilli arkitekt SAR/MSA, planarkitekt,  
Göteborgs Stad

Lena Lingqvist, arkitekt SAR/MSA Trafikverket

Johny Lindeberg, arkitekt SAR/MSA, gestaltningsansvarig Väst-
länken, Trafikverket

Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges  
arkitekter

Hans Bjur, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges arkitekter 

Juryn tillkallade sakkunnig expertis gällande kostnadsbedöm-
ning och bedömning av energiförbrukning och miljöklass.

Juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA Fredrik Rosenhall.

Tävlingsfunktionär har varit Sirpa Anttila, Akademiska Hus.

Projektledare för fortsatt arbete är Maria Goude, Akademiska Hus.

•	 Annex

•	 Campus Diem

•	 Haga Forum

•	 Unus et Vertere

•	 Varp

•	 Öppet hus

inlämnade förSlaG
Samtliga förslag lämnades in i tid och uppfyllde kraven för 
bedömning. De inlämnade förslagen är:

jury
Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen bestod av: 

Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus 
(Ordförande) 

Per Cramér, dekanus Handelshögskolan
 
Per Sundqvist, fastighetschef Göteborgs universitet
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Juryns sammanfattning över tävlingen

Kostnadsbedömning och bedömning av energiförbrukning  
och miljöklass har gjorts av oberoende sakkunnig på samtliga 
förslag. Juryn har gjort en bedömning av det vinnande förs-
lagets utvecklingsbarhet och genomförbarhet för att nå den 
eftersträvade kvaliteten.

Juryn har gjort en helhetsbedömning av förslagen i enlighet 
med följande kriterier utan inbördes ordning, samt utifrån 
de krav och önskemål som ställts i programmet:

•	 areaeffektivitet

•	 ekonomisk	genomförbarhet

•	 byggbarhet

•	 hållbarhet	inklusive	tekniska	lösningar,	  

 materialval och resurseffektivitet

•	 arkitektonisk	gestaltning

•	 bidrag	till	stadsbilden,	utformning	och		 	

 anslutning till det omgivande offentliga rummet

•	 funktion,	organisation	och	samband

•	 generalitet,	flexibilitet	och	utvecklingsbarhet
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Juryns beslut

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag Annex till vinnare av tävlingen.

Göteborg 2015-03-31
        

Birgitta Hohlfält van Dalen     Per Cramér
Ordförande

Hans Hofflander      Per Sundqvist

Christian Frisenstam     Björn Siesjö   
            
            
            
            
            
Sirpa Antti-Hilli      Lena Lingqvist    
            
            
            
            
            
   
Johny Lindeberg      Josefina Nordmark  
            
            
            
            
 
            
Hans Bjur
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Juryns omdömen

Ett huvudproblem som utkristalliserade sig när målen och 
tävlingsuppgiften hade analyserats var hur ett riksintressant 
kvartershörn i Vasastadens kulturmiljö kunde gestaltas – både 
som en symbol för Handelshögskolans hållbarhetsprofil och en 
välanpassad och nydanande förstärkning av stadsrummet. Ett 
annat var hur relationerna till arkitekt Nyréns höghusbyggnad 
och kvarterets existerande arkitektoniska och rumsliga kvali- 
teter kunde utvecklas. De sex tävlingsförslagen representerar 
två vitt skilda angreppssätt, samt ytterligare ett där dessa yt-
terligheter fås att smälta samman. Tre förslag (Haga Forum, 
Varp och Öppet Hus) har prövat att fylla upp hörnet för att 
handelskvarteret skall framträda ungefär som andra inom 
1800-talets rutnätsstad, medan två (Unus et Vertere och Cam-
pus Diem) har utforskat möjligheterna att dra in byggnadens 
huvudmassa för att införa en lägre skala i korsningen Vasa-
gatan och Haga Kyrkogata. Juryns uppfattning är att förslagen 
tydligt visar att inget av dessa angreppssätt har skapat en bra 
lösning på stadsbyggnadsproblemet. Gemensamt för alla fem 
förslagen är också att man inte har lyckats skapa ett förhål-
lande till Nyréns byggnad som förstärker det modernistiska 
höghusets närvaro i kvarteret och stadsbilden. Några våldför 
sig rentav på femtiotalsbyggnaden, medan andra förhåller sig 
oreflekterat eller räddhågat undfallande. Resultaten visar enlig 
juryns bedömning att fem tävlingsförslag inte har lyckats lösa 
två av kärnproblemen i tävlingsuppgiften. 

Förslag Annex däremot, har på grund av såväl en välutvecklad 
analys av kulturmiljöns arkitektoniska och urbana kvaliteter 
som Handelshögskolans utvecklingsbehov kommit fram till 
både en välfungerande lösning på tävlingsuppgiftens huvud-
problem och en stilig gestaltning. Genom en precis indragning 
av huvudkroppen, som samspelar med en utskjutande lägre del, 
definieras sambandet med gatan och stadsbilden samtidigt som 
Nyréns höghus får en pånyttfödd betydelse. En särskild styrka 
i byggnadens formgivning är att den lika väl tål att betraktas 
från kvartersgården. Huvudbyggnadens L-formade podium 
med terrasser skapar eleganta övergångar i skala och tillför ett 
nytt inre kvarterstorg i samma nivå som entrén mot Vasagatan. 
Byggnaden definierar kvarterets gräns och kvartersgårdens 
rymd, samtidigt som den står fri och skapar intrikata siktlin-
jer och ljusspel och förstärker Nyréns arkitektur även inifrån 
Handelshögskolans existerande byggnader. Även i andra 
avseenden, som byggnadens organisation av funktioner, flöden 
och samband, generalitet och flexibilitet, mötesplatser, mate-
rialkoncept, byggbarhet och energieffektivitet, visade juryns 
analysarbete att förslaget Annex ägde fördelar i jämförelse med 
övriga förslag. Juryn kunde utan tvekan och avvikande upp-
fattningar utse Annex till vinnare av projekttävlingen.

Annex
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Vinnare: Annex

Förslaget är lugnt och lågmält med ändå med hög svansföring. 
Byggnaden inordnar sig väl i stadsbilden genom harmoniska, 
väl definierade volymer och enhetliga fasader som på ett subtilt 
sätt skapar ett släktskap med Nyréns höghus och EFS’s post-
modernistiska arkitektur samtidigt som de ger byggnaden en 
stark egen karaktär. Nyckeln till förslagets lyckade gestaltning 
är en insiktsfull analys av handelshögskolekvarteret och en 
bra tolkning av situationen i förhållande till gatan, befintliga 
byggnader, innergården och den omgivande kulturmiljön. Den 
arkitektoniska gestaltningen och materialvalen förmedlar för-
slagsställarens respektfulla och på samma gång självständiga 
förhållningssätt till platsen och arkitekturen, vilket har lett till 
att Annex känns naturlig i sammanhanget. Den vertikala arti-
kuleringen förstärks av den distinkta terrassen, som kan bli ett 
levande upphöjt stadsrum mot Vasagatan och gården. De nya 
entréerna från Vasagatan till stationen och högskolan har en 
bra utvecklingsbar koppling till varandra, till foajén, förplat-
sen på gatan, gården och högskolekaféet. En fördel är att alla 
funktioner ligger på samma nivå vilket skapar en öppen och 
inbjudande karaktär samt naturliga flöden och mötesplatser 
i gränssnittet mellan högskola och stad. Byggnadens interna 
organisation har tydlig struktur, orienterbarheten är bra och 

förutsättningarna för att uppnå programmålet om en generell 
och flexibel utformning samt ett effektivt lokalutnyttjande är 
mycket goda. Förslaget är ensamt om att redovisa en strategi 
för hur rumslig organisation och gestaltning förhåller sig till 
pedagogisk verksamhet och nya former för lärande, vilket åter-
speglas i väl genomtänkta lösningar med stor flexibilitet, bra 
utformade lärosalar och ”möten” som ledbild för byggnadens 
planering och gestaltning.

Trots förslaget Annex förtjänster anser juryn att det finns frå- 
gor och problem som behöver diskuteras och bearbetas. Hur 
kan cellkontor skapas i högdelen utan att fördärva fasadens 
gestaltning? Hur kan entréplanets öppenhet och samspel med 
staden utvecklas vidare? 
Vilka möjligheter finns att 
skapa ännu starkare och 
intressantare samband med 
stationsuppgången? Hur kan 
fasadens i bilder redovisade 
kvaliteter säkerställas ge-
nom materialval,  
bearbetning och detaljer? 

Annex2

1

2

3

Obligatoriska fotovyer FasadstudieSituationsplan 1:500

Vy 2

V
y 

1

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.  

Förslagsställare

Johannes Norlander 
Arkitektur + Arup, 
Sverige/ 
Storbritannien
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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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Annex7
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2
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6 7 7

3+18.9

1 1 1

1. Föreläsningssal/grupprum
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5. Pentry
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7. Förvaring möbler/teknik
8. Active Learning/ delbar undervisningslokal
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– men de underordnas den öppna peda-
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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. 
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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 
STOR VISUELL KONTAKT MELLAN SKOLAN 
OCH STATIONEN

SAMMANHÄNGANDE 
FÖRDELNINGSGÅNG RUNT HELA INNERGÅRDEN

HOGSKOLAR SOM CAMPUS
I BYPARKEN

SKANSEN 
KRONAN

VASAPARKEN

KUNGSPARKEN

HAGE
KYRKOP
LAN

CAMPUS DIEM

Campus Diem

Hörnets gestaltning skapar en inbjudande entré till stationen, 
universitetet och kvartersgården samt en intressant fond där 
Vasagatan vinklar drygt 20 grader. Genom skapandet av ett 
”tomrum” i hörnet träder Skansen Kronan fram som fond och 
Nyréns höghus, vars detaljer något fångas upp, får som idag 
råda och stå fram. Den dominerande låga byggnadsvolymen 
anpassas till taklisthöjderna på Haga Kyrkogata. Trots dessa 
ansträngningar att anpassa byggnaden till omgivningen upp-
levs byggnaden som en främmande fågel i Vasastaden. Den 
uppfattas som oharmonisk, med oklar idé bakom alla volymin-
delningar. De mjuka övergångar som förslagsställaren nämner 
skapar en otydlig och undfallande volym som passar illa som 

högskolebyggnad i ett så sällsynt urbant campus. Förslagets 
styrka ligger i de intressanta kopplingarna och rörelsemöjlig-
heterna mellan gata, entré och gårdsmiljöer, som dock på illu-
strationerna framstår som något ödsliga och mindre inbjudan-
de. Svagheten ligger bland annat i det ineffektiva utnyttjandet 
av ytor, speciellt i den ora-
tionella höghusdelen, och 
förslaget motsvarar helt  
enkelt inte verksamhetens 
behov. Dessutom saknas den 
i programmet efterfrågade 
generaliteten och flexibili-
teten. 

Förslagsställare

Lundgaard & Tranberg 
Arkitekter, Danmark
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Förslaget har ”magasin” som förebild, vilket är ett väl svagt 
motiv i Vasastaden, där den framstår som en främmande 
kropp. ”Tvilling till Nyrén” säger man, men vari består släkt-
skapen? Såväl den stora volymen som fasad- och materialkon-
ceptet, som saknar känsla och poetiskt anslag, gör byggnaden 
dominant, helt utan Nyréns gener och avvikande i stadsbilden. 
Byggnaden fyller hela hörnet och visar otvetydigt de negativa 
konsekvenserna av detta angreppssätt. Nyréns byggnad blir 
undertryckt och det säregna kvarterets gestalt förändras dra-
matiskt. Hörnet mot Vasagatan är obearbetat och avvisande 
även om uppglasningen och den dubbla våningshöjden skapar 
en bra relation till gatan. De interna sambanden är dåligt ut-
vecklade, särskilt i entréplanet där överblickbarheten är be-

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

gränsad, och den efterfrågade planeringen av mötesplatser är 
svagt utvecklad. Förslagets rationella ansats skapar uppenbara 
kvaliteter i de övre planen (5–8) där den enkla och tydliga 
strukturen möjliggör ett 
mycket stort antal arbets-
platser med varierande stor-
lek. Haga Forum är ett av 
förslagen som bäst tillgodo-
sett programmålen generell 
och flexibel utformning och 
effektivt lokalutnyttjande. 

Haga Forum

Förslagsställare

XDGA + Contekton + 
Integra engineering + 
Andersson & Hultmark, 
Belgien/Sverige
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men utifrån känns den sluten och avvisande. Tornbyggna-
dens indragna position inkräktar menligt på innergårdsmil-
jön vilket i viss mån kompenseras genom den stora upplyfta 
terrassanläggningen. Nyréns byggnad ges visserligen fri 
rymd men upplevs ändå som något klämd. Rumssambanden 
och rumsproportionerna är välstuderade, även om gestalt-
ningskonceptet har inverkat negativt på de övre planens 
utformning. Planlösningarna i de nedre planen har bra sam-
band och överblickbarhet, medan höghusdelens mått känns 
trånga och begränsar  
möjligheterna att utveckla 
bra arbetsplatser och 
lärandemiljöer. Flexibi-
liteten, generaliteten och 
yteffektiviteten är god i 
de första två planen men 
något sämre i högdelen. 

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

Förslagsställare 

Nieto Sobejano 
Arquitectos, 
Tyskland /Spanien

Förslaget är intressant genom att det prövar hur byggnaden 
kan anpassas till kvarterets varierande skala och form-
språk. Volymen är uppdelad i ett podium, som definierar 
kvarteret och den lägre kvartersskalan, och ett tillbakadra-
get torn. Den underordnar sig Nyréns byggnad och bibehål-
ler mycket av genomsikten och ljusförhållandena i omgiv-
ningen. Komposition är välstuderad, men konsekvensen 
visar sig bli att helt främmande element införs i stenstaden, 
som podiets dominanta och diffusa småskalighet. Ansatsen, 
att i volymbehandlingen visa hänsyn till omgivningen och 
till Nyréns höghus, har alldeles tydligt resulterat i nya pro-
blematiska relationer till kulturmiljön. Gestaltningskon-
ceptet skapar inte en tydligare urban karaktär utan anpas-
sar sig i stället till handelskvarterets existerande svaghet i 
nordöstra hörnet, vilket medför otydliga gaturum och svag 
definiering av kvarterets inre rum. Fasaderna ger byggna-
den ett introvert och formalistisk uttryck, som att den inte 
är delaktig i staden. Måhända upplevs den öppen inifrån, 
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MOTTO: VARPHandelshögskolan i Göteborg, Nybyggnad, Tävlingsförslag 2015 01 30
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FASAD ÖST 1:200

Varp

Förslaget kan uppfattas som en ansats att tolka stenstadens 
klassicistiska formspråk för att återanvända och utveckla vissa 
arkitektoniska element som den rustika sockelvåningen, piano  
nobile och en materialitet som är typisk för Vasastadens bygg-
nader. Man kan också ana att det gamla stadsbiblioteket tvärs 
över gatan i viss mån har inspirerat materialval och detalje-
ring. Försöket faller dock inte väl ut. Byggnaden upplevs som 
obestämd i sin karaktär och anpassningen till såväl handels-
högskolekvarteret och den vidare omgivningen är dålig. Dis-
tanslösningen till Nyréns höghus, genom ett slutet inskjutet 
”rör” med spiraltrappa, förmår inte skapa den rätta balansen 
mellan volymerna, vilket ger till resultat att de arkitektoniska 
kvaliteterna i Nyréns arkitektur reduceras. Den stora bygg-
nadsvolymen inkräktar ofördelaktigt på innegården och blir 
alltför dominerande. Entréerna till stationen och högskolan är 

anonyma och kopplingarna dem emellan och till gården är sva-
ga. De interna sambanden i byggnaden och funktionaliteten är 
acceptabel, men det är tveksamt om generaliteten och flexibi-
liteten medger tillräcklig ut-
vecklingsbarhet för att möta 
de rumsliga förändringar 
som nya undervisnings- 
metoder och forsknings- 
miljöer kommer att ställa.

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

med långt driven öppenhet och accentuering av byggnadens rö-
relseflöden. Den stora ljusgården ger överblickbarhet samtidigt 
som den också kan medföra svårigheter att orientera sig bland 
alla öppna våningsplan. Ett 
intressant och konsekvent 
genomfört gestaltningskon-
ceptet, som betonar öppen-
het och flöden, har medfört 
dålig yteffektivitet och be-
gränsningar av byggnadens 
generalitet och flexibilitet. 

Förslaget är spektakulärt och skiljer ut sig. Bearbetningen av 
gatuhörnet till en pampig, generös och inbjudande entré med 
omedelbara kopplingar mellan station, universitetsverksam-
heter och gårdsmiljö är intressant. Byggnaden skapar förut-
sättningar för att ”handelshörnet” skulle kunna utvecklas till 
en plats i staden. Den iögonenfallande byggnadskroppen är 
emellertid alltför stor och dominerande, såväl mot staden som 
mot gården. Förslaget visar inga som helst ansatser att utveckla 
byggnaden med utgångspunkt i existerande förhållanden i 
omgivningen och den utplånar i det närmaste Nyréns höghus 
genom bryska och okänsliga anslutningar. Auditoriet bakom 
glas mot gården mildrar visserligen det stora formatets rums-
liga effekt och skapar livfullhet, men volymen upplevs ändå 
ta för mycket yta och rymd i anspråk. Interiören är dramatisk 

Förslagsställare 

Yellon +  
Kim Utzon Arkitekter +  
WSP + Atkins 
Sverige/ Danmark
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Avslutande kommentar

Juryn vill till sist kommentera tävlingens deluppgift, att skapa en attraktiv, tydlig och trygg stationsentré i samspel med stadens 
offentliga liv och högskolan. Vi kan konstatera att alla förslagsställare i olika grad ansträngt sig för att kontakten mellan upp-
gången från Västlänken och Handelshögskolans lokaler ska bli en gemensam tillgång. Förslagen är något trevande, möjligen med 
lite för stor respekt för underlaget som lämnades inför tävlingen. Vi bedömer emellertid att alla förslag äger potential att utveckla 
det önskade samspelet mellan infrastrukturen, byggnaden och staden – inte minst det vinnande förslaget Annex.
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