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Malmö Konsthögskola Staden och dess omvandling från industristad till kreativ kunskapsstad
AGNES MADSEN

STUDIO #6

Det här projektet handlar om att tillgodose behovet av 
en ny konsthögskola i Malmö

Området

Cirka 5 min gångavstånd norr om Malmö centralstation 
ligger området Nyhamnen som bara är en liten del av 
ett stort industriområde. 

Redan idag är Nyhamnen ett område av blandad 
karaktär med kontor, verkstäder, färjetrafik samt 
bostäder och nöjesliv. Trots detta har området både 
behovet och potentialen att utvecklas till en urban 
innerstadsmiljö som länkar samman hamnen med de 
centrala delarna av Malmö. Med den avtagande 
hamnverksamhet är hamnen därför idag i ett tillstånd av 
förändring. 

Väster om Nyhamnen växer Västra hamnen fortfarande 
fram (med Bo01 och Turning Torso) och allra närmast 
ligger Universitetsholmen med Malmö högskola och en 
stor mängd studenter i rörelse. 2015 släppte Malmö 
stad en översiktsplan över området där visionen är att 
skapa en hållbar, attraktiv och framgångsrik stadsdel 
av blandad karaktär l i Öresundsregionen. Nyhamnen, 
när fullt utbyggd, beräknas rymma omkring 6 000 nya 
bostäder, 13 000 arbetsplatser.
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Då

Nu

Nyhamnen tillhör den äldsta delen 
av Malmös nuvarande hamn. 
Den började anläggas under 
ledning av Nils Ericson i mitten av 
1800-talet. Ett stenkast söder om 
kajen byggde Statens Järnvägar 
1855-56 en centralstation. 
Järnvägsverksamheten var 
under 1800-talets senare 
del och 1900-talets början 
tätt sammankopplade till 
hamnverksamheten och övriga 
verksamheter i hamnområdet. 
De kommunikativa möjligheterna 
gjorde att livsmedelshantering

Nyhamnen utgör idag en del av den 
aktiva hamnen i staden, men pekas i 
ÖP för Malmö 2000 ut som område 
för framtida stadsbebyggelse. 
I ÖP finns följande huvuddrag:

• Närheten till centralstationen, 
havet, hamnen och gamla 
industrimiljöer ska  tillvaratas.

• Nyhamnen ska bli en 
lättillgänglig plats för möten 
mellan människor från  stadens 
alla delar.

• Nyhamnen ska bidra till att 
utveckla och utvidga Malmös 

Nyhamnens historik och geografiska 
läge föreslås tillsammans med 
nyskapade kvaliteter utgöra 
en bred grund för områdets 
mångfacetterade identitet:

• Mat och dryck  
• Mångfald och migration   
• Vatten och grönska
• Kultur och mötesplatser

förlades i anslutning till station 
och hamn. Därför blev förädling 
och förvaring av varor såsom säd, 
kött och kaffe vanliga i området. 
Den bebyggelse som uppkom i 
hamnen under denna period  var 
främst avsedd för tullverksamhet, 
lagringsbehov eller för hamnens 
administration, vilket satte sin 
industriella prägel på området. 
Förutom transporterna med tåg har 
även färjetrafiken varit starkt knuten 
till hamnen. Innan Öresundsbron 
stod färdig, var det härifrån man tog 
färjan över sundet till Danmark.

centrum och förstärka Malmös 
identitet som kuststad,genom att 
tillvarata det havsnära läget.

• I Nyhamnen är det lämpligt 
att lokalisera funktioner och 
verksamheter av  regional eller 
nationell betydelse

• På lång sikt kan kopplingar 
komma att anordnas både 
till Västra hamnen och till 
Ångbåtsbron.

• Bebyggelse ska vara 5-6 
våningar hög

Mål ur Översiktsplanen för Malmö

Fler
arbetsplatser Förbättra 

och förstora
innerstaden

Kultur som 
motor för 
utveckling

Plats för
kommunal

service

Fler bostäder
med olika
upplåtelse-

former

Attraktiva
mötesplatser

Överbrygga
barriärer Tillgängliga

kajkanter och
nya parker

Främja
miljöanpassade

transporter

Hushålla med
jordbruks-
marken

Samverka med
näringslivet

Stationsnära 
förtätning

socialt
eko-
logiskt

ekonomiskt



Platsen 

Mitt val av plats ligger mellan stadskärnan 
och industriområdet en kort promenad från 
centralstationen och högskolan. 

Ingång till projektet

Konsthögskolan i Malmö är en institution vid Lunds 
universitet. Skolan grundades 1995 och har sedan 
dess alltid legat på samma adress i Malmö. Då Malmö 
stad står inför en akut skolbrist, gjordes det nyligen 
klart att man behöver bygga om konsthögskolans 
lokaler till en grundskola. Sedan tidigare finns det 
planer på att bygga ett nytt gemensamt campus för 
konsthögskolan, teaterhögskolan och musikhögskolan 
– förmodligen i Nyhamnen. Enligt Christer Larsson 
(stadsbyggnadsdirektör i Malmö) är Malmö 
konsthögskola en väldigt viktig aktör i Malmös utveckling 
och konstliv. Av denna anledning blev jag inspirerad till 
att rita en konstskola som, med sin placering i Nyhamnen, 
skulle kunna berika Malmö som kulturstad.

Idag är platsen en parkeringsplats och med 
mitt förslag kommer den ersättas av den nya 
konsthögskolan.
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Förslag

Året är 2025. På en centralt belägen plats precis invid 
vattnet i Nyhamnen ligger den nya Konsthögskolan i 
Malmö. Med sin placering i det område som väntas 
bli Malmös nya universitetscampus, står skolan och 
dess elever en spännande framtid till mötes. 

Konsthögskolan i Malmö erbjuder eleverna varsin 
individuell ateljé där de kan utveckla sitt skapande. 
I de nya lokalerna ryms välutrustade verkstäder, 
föreläsningssalar, projektateljéer, bibliotek och 
utställningsytor. Byggnaden innehåller även ett café, 
en restaurang och en utställningshall öppen för den 
nyfikna allmänheten. Hallen är planerad att ha öppet 
även kvällstid, för att ge liv åt gaturummet i den nya 
stadsdelen Nyhamnen. På soltrappan möts både 
elever och Malmös invånare för att ta del av både 
varm kvällssol och härliga utsikter över Malmö.

Platsen
Utnyttja 
potentialen

Addera till Malmös
önskan om att vara 
en rik kulturstad

Att skapa ett väl 
fungerande program
för användarna

Tillgodose behovet
av en ny 
konsthögskola 

Staden

Resultat

Malmö
Konst-

högskola

Några av mina mål
med projektet:

Placering på platsen

Byggnaden

Studenterna

Mål

Skapa 
mötesplatser

Skapar en 
dragningskraft mot 
Malmö som ett

Möte mellan
land / hav

Uthyrning av ytor till 
Malmö Högskola eller
Folkhögskolan
(etc.)

Att skapa en 
kreativ miljö som
uppmuntrar till 
skapande

Göra platsen 
levande
dag & kvällstid 



Byggnaden

Byggnaden består av totalt 6 våningar varav en 
är under mark (-1). De två nedersta våningarna 
(-1 & 0) är i det närmsta helt tillägnade skolans 
verkstäder. Av dess två inrymmer vån -1 till största 
del de “mörka“ verkstädern såsom foto & 3D. Vån 
0 inrymmer övriga verkstäder såsom keramik, trä, 
metall och även några seminarierum. 
På vån 1 finns utställningshall, café och restaurang 
samt tillgång till “soltrappan“ - terrassen. Denna 
våning delas även med administrationen och 
kollegiet på skolan.
Vån 2 och 3 tillägnas helt och hållet eleverna. 
Här finns ateljéer, kök, seminarierum, klassrum samt 
spontana, öppna rum med utblickar mot staden och 
vattnet. På vån 3 finns även ett bibliotek tillgängligt.
Vån 4 erbjuder eleverna rymliga projektateljéer 
med  fin utsikt och ett generöst ljusinsläpp. Här finns 
även ett par gästateljéer samt tre terrasser med 
morgon, förmiddags samt eftermiddaggssol. 

Fasaden består av träribbor visuellt “vilandes“ 
på det “utstickande“ bjälklaget. Träribborna, 
beroende på dess täthet, är tänkta att fungera som 
ett solskydd.
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