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• Grupprum 

• Lärosalar

• Hörsalar

• Kontorslokaler för undervisande och 

administrativ personal

• Entré och studentexpedition

• Universitetsbibliotek

• Café- och restauranglokaler

• Gemensamma personalytor

• Offentliga miljöer

• Inredning anpassad till verksamhetens 

funktion

- Ergonomi

- Hållfasthet

- Kvalitet

• Nära samarbete med beställare

• Arkitektonisk helhetslösning

Mälardalens universitet har haft ett campus i Västerås sedan länge. I Eskilstuna satt 
akademierna utspridda i separata byggnader runt om i staden och där saknades den 
sammanhållning som ett campus ger. Det fanns ett starkt intresse från stadens sida att 
behålla universitetets närvaro i Eskilstuna och tillsammans utlyste stad och universitet 
en tävling för ett nytt campus.

UPPDRAGSGIVARE: Mälardalens Universitet

ORT: Eskilstuna

ÅR: Januari 2016- juni 2020

YTA: ca 20 000 kvm

FORSKARE, UNDERVISANDE OCH 
ADMINISTRATIV PERSONAL: ca 300 st

STUDENTER: ca 4000 st

UPPDRAGETS HUVUDPARAMETRAR

1. Stärka universitetets närvaro i Eskilstuna

2. Samutnyttja akademiernas generella lokalbehov och 
samtidigt kunna ge plats för varje akademis specifi ka 
behov

3. Skapa en samhörighet och en vi-känsla över 
akademigränserna för att ge plats åt nya samarbeten

4. Introducera nya undervisningsmetoder med ett stöd 
i modern forskning vilket påverkar utformningen av 
lokalerna

5. Övergå till aktivitetsbaserat arbetssätt

6. Skapa en trivsam och funktionell undervisningsmiljö 
med fokus på informella lärmiljöer. Det fanns en stark 
vilja att Campus Eskilstuna skulle bli en plats dit 
studenter sökte sig och ville stanna kvar. En levande plats 
för studenter även utanför den lärarledda undervisningen

7. Attraktiva kontorsmiljöer för personalen som lockar nya 
medarbetare

AIX fi ck i uppdrag att vara universitetets inredningsarkitekter för den nya 
campusbyggnaden. Vi har utformat en varm, inspirerande och modern universitetsmiljö 
för studenter, administration, lärare och forskare.

EN TILLGÄNGLIG OCH SJÄLVKLAR MÖTESPLATS FÖR UNIVERSITETETS STUDENTER OCH PERSONAL
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MÅLGRUPP OCH MILJÖER FÖR LÄRANDE

Målgruppen för detta uppdrag är studenter i första hand. I andra hand, 

all personal som tillsammans arbetar för att universitetets verksamhet ska 

fungera, från professorer till administrativ personal. De offentliga ytorna 

välkomnar även Eskilstunas invånare, företagare och besökare.

I projektet fanns ett stort behov av att involvera både personal och 

studenter, i en övergripande samsyn om hur byggnaden skulle gestaltas 

för att bäst möta gemensamma behov och önskemål. 

Vi har därmed fört en nära dialog med universitetet. Vi har skapat 

platser och rum som breddar formen för lärande genom att omfatta både 

traditionell undervisning och nytänkande pedagogik där studenten har 

en mer aktiv roll. Idag är även det informella lärandet, där studierna sker 

utanför de lärarledda lektionerna, i fokus. 

Lärmiljöerna har utformats med utgångspunkt i den senaste forskningen 

avseende lärande. Det fi nns en stor variation av utbildningsrum, från stora 

hörsalar till lärosalar, ALC-salar och mindre seminarierum. Verksamheten 

har även speciella salar så som studio, verkstäder, sjukrumssalar m.m. Då 

betydelsen av de offentliga ytorna är viktiga för studenternas välmående såväl 

som för studieresultaten, har stor vikt lagts vid informella studieytor så som 

grupprum, öppna mötes- och studieplatser, bibliotek, lunchrum för studenter 

samt en mötesyta för studenter, lärare, studievägledare m.fl . 

NÄRA SAMARBETE MED BESTÄLLARE

Att på djupet sätta sig in i verksamhetens behov för såväl undervisning 

som forskning och kontorsarbete har varit en viktig framgångsfaktor, när vi 

bearbetade planlösningen och den interiöra gestaltningen. På uppdrag av 

Mälardalens universitet deltog vi i förändringsarbetet mot ett nytt arbetssätt 

genom workshops och djupintervjuer i personalgrupper. Vi lyssnade, 

samtalade och informerade. Vi skissade, visade, lyssnade och pratade. 

Vi vill här lyfta fram ett projekt med en offentlig beställare som vet 

hur viktigt det är med väl gestaltade miljöer och dess betydelse för de 

människor som tillbringar mycket tid där. Mälardalens universitet visade 

på mod genom att satsa på en omsorgsfullt genomförd gestaltning som 

tilläts genomsyra hela deras nya Campus Eskilstuna utan undantag.

NY INREDNING MED MÅL OM FRAMTIDA ÅTERBRUK

Genom en noggrant studerad detaljering och väl avvägda interiöra val, 

där fokus legat på robusta naturmaterial, har vi skapat ett projekt med 

lång livslängd. Vi har arbetat med ambitionen att skapa ett system där de 

ingående inredningskomponenterna ska kunna byta plats och anpassas 

efter hur livet i byggnaden förändras.
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ANALYS

Campus Eskilstuna samlar universitetets 

olika akademier och är en stark symbol i 

staden. Livet i byggnaden är samlat runt 

öppna atrier som binder samman alla 

verksamheter i en visuell samhörighet. 

I projektet fanns ett stort behov av att få 

med  brukarna, det vill säga både personal 

och studenter, i en övergripande samsyn 

om hur byggnaden skulle gestaltas för 

att bäst möta  gemensamma behov och 

önskemål. 

Platsen och förankring – Eskilstuna är 

en gammal industristad med många 

karaktäristiska tegelbyggnader efter 

Eskilstunaån. 

Vad vill MDU åstadskomma med ett samlande 
Campus Eskilstuna?
Värme, variation och inkännande skala. En 

trygg och varm arbets- och studiemiljö i en 

kreativ omgivning som främjar motivation 

och kunskapsutveckling. Det ska vara 

enkelt att läsa av och orientera sig i 

lokalerna. Den fysiska miljön underlättar 

och inspirerar. En samlande, inkluderande 

invändig gestaltning är av vikt.

Hur vill MDU uppfattas internt? Hur vill MDU 
attrahera forskare, undervisande personal 
och studenter?
En ledande studie- och forskningsmiljö 

anpassad till dagens tekniska lösningar. 

En verksamhet som följer tidens 

förändringar. En utvecklande miljö full av 

kreativitet och samtal. 

Ökat samspel mellan traditionell 

undervisning och nytänkande pedagogik 

där studentens roll är mer aktiv. Robust 

och anpassningsbar inredning som håller 

för den föränderliga tid vi lever i.

Hur vill MDU uppfattas externt i forskar- och 
utbildningsvärlden? Ut i staden och till 
företag?
En inbjudande och innovativ arbets- och 

studiemiljö, med en tydlig identitet 

som gör avtryck i utbildningsvärlden. 

Inkluderande närvaro. En väkomnande 

miljö som även bjuder in allmänheten.
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GESTALTNINGSIDÉ OCH KREATIVITET INOM EN 
GIVEN RAM

Vår intension har varit att skapa en inre gestaltning 

som samlar människor. Där kan både studenter, 

pedagoger, forskare och administrativ personal med 

olika utgångspunkter och utbildningsprogram mötas i en 

vänlig, trygg och omhändertagen miljö. 

En röd tråd genom gestaltningen är dualismen mellan 

det praktiska och det teoretiska, vilket också avspeglar 

universitetets dubbla utbildningsinriktning. Den 

teoretiska sidan representeras av den viktiga roll som 

platser för möten och samtal har spelat. Boken har 

spelat en central roll i vår inredning, där bokhyllor följer 

de aktivitetsbaserade våningsplanen runt varje hörn från 

golv till tak.

I kontraktet mellan hyresvärd och hyresgäst var många 

parametrar gällande invändiga ytskikt redan satta. Vi fi ck 

i uppgift att inom den givna ramen skapa en inredning 

som stämde överens med Mälardalens värdegrunder; en 

välkomnande miljö där alla är inkluderade. För att möta 

universitetets värdegrunder arbetade vi med ett mjukt 

rundat formspråk. Mjukheten återfi nns i många av den 

invändiga miljöns detaljer, specialsnickerier och i de 

möbler vi valt. 

Väl gestaltade läromiljöer har en stor betydelse för 

hur lyckosam pedagogiken blir. Detta stod klart för 

Mälardalens universitet redan vid projektets start, 

vilket gav oss bästa möjliga förutsättningar att ta 

ett lustfyllt helhetsbegrepp och skapa en invändig 

gestaltning med en stark identitet baserad på värme, 

variation och inkännande skala. 

2020 BLEV PROJEKTET NOMINERAT 
TILL GULDSTOLEN 

Sveriges arkitekters pris för Sveriges bästa inredning.
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• Inventera och dokumentera befi ntliga miljöer 

och inredning

• Möbleringsplaner/ ritningsförteckning

• Presentationer och 3D visualiseringar

• Litterera produkter och planritningar

• Indelning av produkter i upphandlingspaket

• Förfrågningsunderlag inför avrop av inredning, 

anpassat för upphandling inom kommunala 

ramavtal.

• Estetiskt tilltalande och funktionella lösningar

• Inredning som klarar ett högt slitage

• Inredning med god ergonomi

• Inredning med högt ställda miljökrav

• Inredning med högt ställda krav på 

tillgänglighet

• God kunskap i Auto-CAD, Revit

• Hållbarhetsmärkning och andra 

märkningssystem

KUNSKAPER SOM UPPDRAGET KRÄVT:
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BYGGNADERNA

Byggnaden består av två 

huskroppar. Den äldre delen 

från 1933 har tidigare varit ett 

badhus. Till detta badhus har 

en kompletterande nybyggd del 

tillkommit. Campusbyggnaden är 

kraftfull med stora rumsligheter och 

stora vita ytor. Hur bemöter vi som 

inredningsarkitekter dessa stora, 

invändigt vita byggnadskroppar? 

Vår gestaltning ska förmedla mötet 

mellan människa och byggnad. Vi 

skapar en invändig arkitektur där 

människor vill vara och kan mötas. 

HANDEN OCH TANKEN

Under gestaltningsprocessen har vi 

talat om kopplingen mellan handen 

och tanken och hur man utformar 

en miljö för kreativt lärande. 

En återkommande detalj är det 

rundade hörnet som ger en taktil 

mjukhet i mötet mellan människa 

och gestaltningen. Den mjukheten 

återfi nns i många av den invändiga 

miljöns detaljer, specialsnickerier 

och i de möbler vi valt. Den mjuka 

formen representerar handen 

och hantverket, människan, 

mänskligheten. 

I processen att utveckla ett kritiskt 

tänkande är själva platsen för 

samtalet en viktig komponent. 

Därför har dessa platser utformats 

med stor omsorg. Vi gavs möjlighet 

att gestalta samtliga komponenter, 

en specialdesignad interiör helhet 

med formgivna snickerier och 

möbler, framtagna specifi kt för 

Mälardalens Universitet. 

KULÖRER

Vi har skapat ett samanhållet 

system av kulörer och former med 

täta möten mellan olika kulörtoner. 

I projektet uppstår en balans i 

kontrasten mellan byggnadens 

stora vita rymd och inredningens 

mikrokosmos av mättade kulörer 

i tydligt avgränsade moduler. När 

kulörer hamnar nära kroppen, 

i de textilier vi sitter på och 

mattor vi står på, förändras den 

fysiska upplevelsen av platsen. 

De väl valda kulörerna hjälper 

till att skapa trygghet och en 

omhändertagande närvaro.

Studenterna rör sig mellan 

entrévåningsplanet, plan 2 och 

plan 3. På dessa våningar lät 

vi byggnadens vita kropp vara 

närvarande i vita väggar, men gav 

golven kraftfulla kulörer för att skapa 

tydliga områden. Vi jobbade med 

kulörer som hade samma tyngd och 

som kunde möta upp mot de stora, 

omgivande vita ytorna. 

I naturen är vi är vana vid många 

nyanser av en och samma kulörer. 

Det har vi inspirerats av. Nyanser av 

till exempel gröna kulörer ska kunna 

stå i balans mot den vita rymden 

och byggnadsstukturen. 

Till kulörerna använder vi mycket 

inslag av trä. På dessa våningsplan, 

med högt i tak fi nns hörsalar, 

undervisningslokaler och verkstäder, 

dessa rumstyper kräver en högre 

takhöjd. Högre upp i byggnaden 

där rummen har en mer normal 

rumshöjd frångår vi det vita och 

jobbar med brutna toner mot 

varandra. 

Fokus har varit samtalet mellan 

material och kulör. Därför har vi 

valt att arbeta med homogena 

material som i sig själva bär sina 

egna koloriter, naturlighet och 

uttryck och där de genomfärgade 

golvmaterialen samspelar med 

specialsnickerier i genomfärgad 

MDF och naturlig ask.

INSPIRATIONEN

Utgångspunkten för interiörens 

kulörsättning är mötet mellan 

den gamla industristadens 

tegelfasader och Eskilstuna 

ån – en palett av rödrosa toner 

möter ett spektrum av blågröna. 

Detta speglar också byggnadens 

två årsringar där det gamla 

badhuset kläs i blågröna kulörer 

och de nya byggnadskropparna 

kläs i rödrosa toner.
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PROGRAMARBETE OCH PROJEKTERING

Uppdragets skeden från start till färdigt resultat:

 

1. BRUKARPROCESSER. Workshops med all personal 
för att informera om vad aktivitetsbaserat arbetssätt 
innebär. Utredningar och vägledning i arbetet med 
samtliga akademiers behov och önskemål. 

2. HYRESVÄRDENS BYGGHANDLINGS- OCH 
FÄRDIGSTÄLLANDEFAS. AIX deltog i en mötesserie med 
Mälardalens projektledning för att stötta beslut och 
granska hyresvärdens entreprenader. Med vår goda 
kunskap om branchens spelregler och byggsektorns 
aktörer kunde vi bistå vår kund.

3. PLANLÖSNING. I dialog med verksamheten bearbetade 
vi planlösningen utifrån funktion, fl öden, tillgänglighet, 
säkerhet och akustiskt varierade zoner.  

4. YTSKIKT. AIX tog fram en gestaltande helhet för kulö-
rer och material på golv, väggar, pentry, dörrmiljöer och 
wc.

Stora hörsalen Matsalen med en skog av ljudabsorbenter

5. INREDNINGSKONCEPT/ FÖRSLAG. Med förankring hos 
verksamheten i form av pedagogiska presentationer har 
AIX tagit fram en inredning som är väl sammanvägd 
med lokalens material och kulörsättning. Därefter följde 
möbleringsplaner och kostnadskalkyl för inköp av möbler 
och inredning.

Med god produktkännedom om möbler och möbelleve-
rantörer tog vi fram handlingar för LOU-upphandling av 
fast och lös inredning där delar av inredningen var modi-
fi erad standard för att utforma en för universitetet unik 
miljö. Vi använder oss av littrerings- och mängdningspro-
gram kopplade till möbleringspplanerna för att ta fram 
säkra handlingar för upphandling.

6. SPECIALSNICKERIER. Ett omfattande ritningsmate-
rial med detaljritningar för snickeri.

7. UPPHANDLINGSSKEDET. Vi bistod med formuleringar 
och viktningskriterier inför att upphandlingsunderla-
get gick ut samt med likvärdighetsbedömningar och 
formuleringar när svaren inkommit. Allt för att säker-
ställa att kunden får den kvalitet de önskar.

8. SLUTBESIKTNING. Tillsammans med universitetets 
projektledning granskade vi och gjorde vid behov 
nedslag när slutresultatet inte stämde med våra 
handlingar.
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BIBLIOTEKSTRAPPAN

Campus bibliotek är ett offentligt bibliotek med inriktning på universitetets ämnesområden.Biblioteket 

inryms i vad som var Eskilstunas byggnadsminnes-förklarade badhus. En viktig del i bevarandet av badhusets 

själ var att behålla rymden från bassängens botten och upp mot bassängrummets innertak. På bassängbotten 

fi nns entré och tidskriftsbibliotek, plats för utställning, studieplatser och grupprum. En stor gradängtrappa 

med integrerade sittplatser leder upp till bokhall och ytterligare studieplatser, fördelade runt bassängkanten.

En betydande del av bibliotekets arbete är studentvägledning och för den verksamheten fi nns hjälpdiskar, 

handledningsplatser och handledningsrum. Detaljer som läktaren och badhusklockan är också en del av den 

bevarade interiören. 

För biblioteket har vi specialritat fast inredning och kombinerat den med lös inredning i modifi erad standard 

som formmässigt går i linje med universitetets gestaltning men i en egen färgskala.

På entréplan i anslutning till biblioteket fi nns en restaurang och ytor för tillfälliga event och utställningar. 

Här fi nns också en Black-box som kan brukas både internt och externt. 

I nära dialog med universitetet 

har vi skapat platser och 

rum som breddar formen för 

lärande genom att omfatta 

både traditionell undervisning 

och nytänkande pedagogik, 

där studenten har en mer 

aktiv roll. Idag är även det 

informella lärandet, där 

studierna sker utanför de 

lärarledda lektionerna i fokus. 
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Studenternas informella studiemiljö – personalytor uppåt i atriet Bibliotekets bokhall 

Läsplatser runt bassängkanten
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Plan och uppställning

3D-visualisering

Fotografi 

Invid fönsterpartiet i 

bibliotekshallen fi nns 

trivsamma läsplatser för 

individuella studier. 

En plats för avskärmning 

och  studiero.
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KONTRASTMARKERINGAR

Likt vattnet i Eskilstuna ån böjar 

kontrastmarkeringarna fram 

genom universitetets lokaler. 

Fotografi 
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Akademibokhyllor i kontorspassage

Kontorsmiljö för personal
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FORMSPRÅK 

Mjuka former återfi nns i en disk på entréplan som 

används för bland annat, uppdukning vid event och 

försäljning av frukost under tentaperioder.

Formerna återkommer även i 

molnformationer skapade av en 

akustiskt rund väggpanelsprodukt. 

Vi har runt om i projektet låtit dessa 

moln breda ut sig här och var där 

omhändertagande särskilt behövdes. 
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