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Det senaste året har varit väldigt 
stimulerande med flera spännande 

projekt vi vill dela med oss av.
Allt får inte plats här men många 

andra projekt finns att hitta på 
vår hemsida: Arkitektlaget.se



Oceanhamnen
Flerbostadshus - Helsingborg

Huset består av tre trapphus som är 
utformade till fem individuella ”hus”där 
de fyra östra tegelvolymerna i mustiga 
brun-ljusbeigea kulörer relaterar till 
hamnen medan den östra gröngrå 
skifferklädda delen riktar sig mot Öresunds 
skiftande karaktär. Taklandskapet har 
medvetet gestaltas i olika höjder för att 
skapa en varierad horisontlinje medan 
sockelvåningen är tydligt markerad med 
mönstermurningsdetaljer.

Färdigställandeår:  2024
Antal lägenheter: 57 st, 1 - 5 RoK.
Yta (BTA): ca 5300 kvm
Byggherre: PEAB Bostad AB
Byggnadsentreprenör: PEAB Sverige AB/ 
Bygg Bostad Syd

N





Vikenskolan
Skola - Viken

Det viktigaste i detta projektet var att skapa 
spänning i mellanrummen; platser där 
eleverna träffas och sociala möten sker. 
En skolsal är på ett sätt alltid en skolsal, 
men det vi framförallt arbetat med är 
grupperingen av byggnaderna och rummen 
som uppstår mellan dessa, där elever 
och lärare kan umgås. Från entréhallen 
går ”gator” ut till de olika delarna, med 
gångbroar ovanför som knyter ihop och 
skapar kontakt mellan de två planen. 

Färdigställandeår:  2020
Yta (BTA):  ca 11.600 kvm 
Byggherre: Höganäs Kommun
Byggnadsentreprenör: Byggmästar’n i Skåne 
Nominerad till miljöpriset ’green building 
award’ (2020).





Äpplet
Flerbostadshus - Helsingborg

Möjlighet fanns för ett infillprojekt med en 
byggnad som kunde skala om gaturummet 
och definiera platsen, lösningen var ett litet 
punkthus som var sammanhållet och enhetligt 
mot omgivningen. Huset är ritat utefter 
en tegelstens mått och ett modulsystem 
på 1,2 meter där fönster, balkonger och 
mönstermurningar är integrerade i ett 
rationellt ramverk med integrerad detaljering 
av intryckt eller utdragen tegelstenen eller 
fog för liv i fasaden.

Färdigställandeår:  2021
Antal lägenheter: 32 st, 1 - 3 RoK.
Yta (BTA): ca 1700 kvm
Byggherre: Hylén Fastigheter
Byggnadsentreprenör: Byggmästar’n i Skåne



Torpet
Flerbostadshus - Limhamn, Malmö

Med olika typologier och en unik omgivning 
var det viktigt att hålla ihop projektet 
med ett starkt formspråk. Ett ljusgult tegel 
valdes för att spela mot det närliggande 
kalkbrottets karaktär och kompletterades 
med guldlackade plåtdetaljer. Ingen av de 
tre byggnadernas fasader den andra lik då 
vi arbetat med olika balkongvolymer, fönster 
och mönstermurning för att skapa variation 
i kvarteret.

Färdigställandeår:  2023
Antal lägenheter: 61 st, 1 - 4 RoK.
Yta (BTA): ca 5900 kvm
Byggherre: Sundprojekt AB
Byggnadsentreprenör: NBI Bygg AB


