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En symbolbyggnad för Malmö högskola
Redan när Malmö högskolas huvudbyggnad ”Orkanen” uppfördes fanns planer på 
att skapa ytterligare en symbolbyggnad på området för att därigenom skapa en 
naturlig centralpunkt för högskolan som då fanns utspridd på en rad olika fastigheter.  

När Niagara* togs i bruk hösten 2015 kunde 4.500 studerande och 500 medarbetare 
flytta in i den mycket speciella byggnaden. Det var den danska arkitektbyrån  
Lundgaard & Tranberg som vann arkitekttävlingen med bidraget ”Kuggremmen”.  
Och mycket av de ursprungliga idéerna och visionerna lever kvar i byggnaden. 

Böljande former
Att tävlingsbidraget fick namnet ”Kuggremmen” är uppenbart när man ser husets exteriör. 
Böljande kuggremmar ser ut att hålla ihop byggnadens mjuka böljande former. Och 
interiören är lika spännande. 

“Här finns ingångar i tre olika vädersträck som alla ska upplevas som huvudingångar. 
Huset har ingen riktning, det drar iväg åt olika håll och den tanken kommer tillbaka i 
interiören”, förklarar Jan Andersson, projektledare för Akademiska Hus som är byggherre 
och fastighetsägare.

*Niagara har fått namn efter det kvarter där det uppförts
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Estetik och flexibilitet
Atriet man kommer in ifrån entréerna är placerat mellan de tre huskropparna. Alla  
riktningar i huset känns lika viktiga. Och de mjuka, böljande formerna kommer tillbaka.  
Det finns sammanlagt fyrtio olika radier i byggnaderna varav endast två är lika. 

“Allt från radiatorer till tak är särskilt anpassat för den här byggnaden. Ventilation,  
liksom ljus och väggar är anpassade för största möjliga flexibilitet, så huset kan ändra 
karaktär beroende på vilka verksamheter det rymmer,” säger Jan Andersson och pekar 
upp i taket.

Ingen given riktning
Där sitter ljudabsorbenter, men inte i det klassiska rutnätet med fyrkantiga absorbenter, 
utan avlånga absorbenter som bryter av mot olika håll för att understryka upplevelsen 
av att huset inte har någon given riktning. För att harmonisera med arkitekturen i övrigt  
är absorbenterna inte vita. Istället har man valt färgen Vulcanic dust, en mjuk grå färg, 
för de 14.000 kvadratmeterna av absorbenten som heter Focus Lp. Takarmaturen har 
placerats osymmetriskt och avpassats för den belysta platsens funktion.

“Varje armatur väger ungefär fyra kilo så det är väldigt viktigt att undertaket är rätt 
dimensionerat och monterat. Vi var mycket noggranna när vi valde undertak och 
ljudabsorbenter. Här finns grupprum, arbetsplatser, hörsalar, restaurang och café samt 
stora öppna ytor. Ljudabsorbenterna har valts efter rummets funktion och är alltså inte 
samma i de olika delarna av huset”, säger Jan Andersson och påpekar samtidigt att 
färgen på ljudabsorbenterna är specialbeställd.
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Fakta om projektet
Malmö högskolas näst största byggnad, 25.000 kvm 
fördelat på tre huskroppar, 6, 8 och 12 våningar höga, 
med ett gemensamt atrium
Arkitekt Lundgaard & Tranberg
Byggherre och fastighetsägare  
Akademiska Hus
Generalentreprenör Thage
Byggår 2015
Produkt Ecophon FocusTM Lp

Hela interiören andas harmoni och det är en behaglig ljudbild i atriet. De runda formerna 
hjälper till att sprida ljudet. Det är stor skillnad mot de entréer vi vant oss vid där hårda 
ytor och kala väggar gör att ljudet studsar och skapar en hög och disharmonisk ljudbild.
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