
Ytterligare ett framgångsrikt år att lägga till handlingarna.
Med prisade och uppmärksammade projekt fortsätter vi vår positiva 

utveckling. Tillsammans har vi på kontoret ytterligare höjt kunskapsnivån 
avseende projektering, visualisering och projektansvar.

Under året har vi utöver vår vanliga produktion också haft ett antal stora 
stadsbyggnads- och detaljplaneprojekt. En spännande utmaning som lägger 

grunden för framtida projektutveckling och sysselsättning.
Den digitala utvecklingen går vidare och vi hakar på med en Virtual 

Reality studio, med möjlighet för oss och våra kunder att gå in och studera 
byggnader och rum på ett nytt och spännande sätt.

Vår hemsida är under ombyggnad och lanseras inom kort och då kommer ni 
även att kunna följa oss på instagram #arkitektlaget.  

Vi går stärkta in i 2019 och ser med tillförsikt fram emot nya utmaningar.

Vi fortsätter med glädje att stödja UNHCR med vår gemensamma julklapp.
UNHCR gör ett fantastiskt arbete för våra medmänniskor i utsatta situationer 

världen över

2 018

Vännerna på Arkitektlaget
önskar med detta

alla kunder och samarbetspartners
en riktigt

God Jul & Gott Nytt år

G O D

J U L & 

G O T T

N Y T T

Å     R  

2018



Furutorpsbacken - Studentboende
Nybyggnad flerbostadshus - Helsingborg

Gestaltning av ett hus är alltid ett resultat av ett antal parametrar som påverkar dess slutgiltiga 
form. Platsen, omgivningen, historien, tidpunkten, regionala särdrag, olika programkrav samt 
arkitektens förmåga att sammanbinda dessa till en gestaltningsidé. Platsen i detta fall är belägen 
nedanför Helsingborgs välkända landborgskant , mellan den gamla Gustav Adolfskolan från början 
av 1900-talet och Gustavs Adolfs Församlingshem invigd 1942 som nu är ombyggt till kårhus åt 
studenterna på Campus. Det byggda förslaget har hämtat referenser från de båda byggnaderna för 
att tillsammans med dessa bilda en sammanhållande enhet som stärker områdets lokala identitet. 
Det har varit en prioriterad uppgift att byggnaden tillför det offentliga gaturummet aktiviteter 
och rörelser. I det längre perspektivet medför det att Furutorpsgatan blir en attraktivrare 
gata att röra sig längs samt binder samman övre och nedre delen av södra Helsingborg.  
För att knyta samman Gustav Adolfskolan och kårhusets identiteter med det nya studentboendet 
har vi ”lånat” vissa element av dessa, tex tornavslutningar och det gula teglet. Det valda teglet är 
återvunnet som samspelar med omgivningen och inte en viktig aspekt ur miljösynpunkt.
 Husets inre organisation är uppbyggt av fyra lägenhetstyper från 21-47 kvm, totalt ca 160 st 
lägenheter, kring ett kommunikationssystem med tydliga siktlinjer som bygger på att man 
överallt har kontakt med den yttre omgivningen.  

Färdigställandeår: 2017   
Yta (BTA): 4200 kvm
Byggherre: AB Helsingborgshem  
Byggnadsentreprenör: Veidekke Entreprenad AB 



På gång: Passageraren/ Spårvagnen 2
Nybyggnad bostadshus - Norra Sorgenfri - Malmö
På det centralt belägna industriområdet med de gamla bussgaragen utvecklas nu en ny stadsdel. 
Arkitektlaget har ritat två hyresrättsprojekt som nu växer fram och närmar sig inflyttning.  
För båda projekten har industriarkitekturen på platsen och som karaktärsdrag varit en tydlig och 
stark förebild.

På gång: Brf. Öresundsbrisen
Nybyggnad flerbostadshus - Falsterbo  
Centralt beläget i Falsterbo har detta mindre 
projekt nu beviljats bygglov och försäljning av 
lägenheterna skall påbörjas. Huset är omsorgsfullt 
gestaltat med träfasader och är 2 våningar höga 
med en tredje indragen våning. Hörnorna har getts 
ett expressivare utryck för att definiera husets 
avslut. Totalt innehåller projektet 40 bostäder 
mellan 62-85 kvm. Färdigställandeår: 2020       

Yta (BTA): 3020 kvm
Byggherre: Sithel Fastighetsutveckling AB            

Färdigställandeår: 2019 
Yta (BTA): 2941 kvm
Byggherre: Riksbyggen    
Byggnadsentreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Färdigställandeår: 2019  
Yta (BTA): 2785  kvm
Byggherre: Tornet Bostadsproduktion AB                                                                                      
Byggnadsentreprenör: Peab Sverige AB - 
Region Bygg Bostad Syd

På gång: Kävlinge
Nybyggnad radhus – Stationsstaden - Kävlinge

Centralt beläget i Kävlinge 
stationsstad, nära till 
pågatågsstation, har försäljningen  
påbörjats med ett stort intresse 
för våra omsorgsfullt designade 
radhus. Totalt innehåller projektet 
23 st radhus mellan 110-118 kvm.

 Färdigställandeår: 2020  Yta (BTA): ca 2618 kvm
 Byggherre: Lyckos AB Byggnadsentreprenör: Allbygg i Höganäs AB

Nya Rydebäcksskolan
Nybyggnad skola - Helsingborg
En flexibel skola för framtiden! Rydebäcksskolan är den andra av tre större skolor vi ritat 
i Helsingborg på kort tid, och denna hösten stod skolan klar att ta emot 550 elever i åk F-9. 
Byggnaden som ligger granne med Rydebäcks station består av en mittdel och två flyglar med 
tre respektive två våningar. 

Viktiga ledord i arbetet med skolan har varit flexibilitet, effektivitet, akustik, ljus, luft och 
hållbara material. Planlösningen är flexibel, och byggnaden har rum i varierande storlekar där 
verksamhetens behov får styra vad de olika rummen ska användas till. Korridorer har undvikits 
och kommunikationsytorna är istället utformade som generösa uppehålls- och studieytor. 
Skolan har en luftig entréhall öppen i två plan som ansluter till en studiehall på plan två

 
Färdigställandeår: 2018    Yta (BTA): ca 5.900 kvm
Byggherre: Fastighetsförvaltningen i Helsingborg Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB



Priser/ Nomineringar

”Trelleborgs centrum är i utveckling, ett tydligt tecken på det är hur kvarteret Bäverns bostadshus vuxit fram och 
tagit plats utmed Nygatan. Byggnaderna är värdefulla inte minst som hem åt nya och gamla trelleborgare för 
lång tid framöver, utan även som ett bevis på stadens stora ambitioner.”

Vinst av samhällsbyggnadspriset 2018 för kvarteret Bävern, Trelleborg

Arkitektlaget nominerad till Skånes Arkitekturpris för Holma Torg
”Holma torg i Malmö är ett stadsbyggnadsprojekt med hög integritet som utgår från miljonprogrammets 

kvaliteter trots att dessa kanske inte alltid stämmer överens med den rådande stadsbyggnadsdiskursen. 

Höjd kvalitet på befintliga stråk, nya publika rum, vegetations- och materialval, rumsskapande§ belysning 

och volymspelet mellan nya och befintliga byggnader är några kvaliteter som utmärker projektet. Det är ett 

återhållsamt och välgörande projekt, med en lågmäld humor i hur de befintliga bostadshusen har fått låna 

några av de tillkommande byggnadernas estetiska uttryck.”

Kv. Bävern, Trelleborg Holma Torg, Malmö

Arkitektlaget top 10 i SverigePå gång: Ny skola i Ystad
Nybyggnad skola - Ystad

I Ystad planerar man en ny stor skola och förskola. Vi har fått uppdraget att rita den, och projekteringen 
är i full gång. Under 2020 ska skolan stå klar att ta emot 120 förskolebarn och 350 elever upp till 12 år.
Färdigställandeår: 2020   Yta (BTA): ca 7.400kvm
Byggherre: Ystads Kommun   Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB

På gång: Dockan 
Nybyggnad flerbostadshus - Malmö
I Västra hamnen byggs just nu två större kvarter i det gamla hamn- och industriområdet där Kockums 
hade sin verksamhet alldeles  intill Region Skånes kontorsbyggnad. 
Ambitionen har varit att skapa en arkitektur som är tillräckligt stark och karaktärsfull för att balansera 
detta förhållande mot sin omgivning genom en byggnad som känns vuxen ur platsen både avseende 
gestaltning och material. De omgivande varvshallarnas fasadmaterial, rött tegel, har varit normgivande 
för val av fasadmaterial. 

Färdigställandeår: 2020   
Yta (BTA): 9025 kvm
Byggherre: PEAB Bostad AB
Byggnadsentreprenör: PeabSverige AB 
 - Region Bygg Bostad Syd 

Färdigställandeår: 2019   
Yta (BTA): 8230 kvm
Byggherre: PEAB Bostad AB
Byggnadsentreprenör: PeabSverige AB 
 - Region Bygg Bostad Syd 

Dockan Lilla Varvsgatan Dockan Hallenborg


