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Malmö universitet, Sveriges yngsta universitet, vill ta ett stort samhällsansvar genom forskningsbaserad kunskap 
som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle, såväl lokalt som globalt. Universitetet har nära samverkan 
med andra samhällsaktörer i både utbildning och forskning och har en mängd olika aktiviteter tillsammans 
med Malmö stad men även regionen i stort. Det ömsesidiga samspelet mellan akademi och samhälle utgör en av 
grundstenarna för Malmö universitet, som vill vara delaktigt i samhällets olika arenor. Universitetet ska finnas på 
förskolor, skolor, i socialtjänsten, hälsovården, kulturinstitutioner och företag av olika slag.

Den 1 januari 2018 fick lärosätet universitetsstatus vilket innebär att forskning och forskarutbildning ska utökas 
under de kommande åren. Det innebär också att universitetets lokaler och utbredning i staden behöver anpassas 
till den nya verksamheten som växer fram. I arbetet med att ta fram en campusplan har vi försökt skåda in i 
framtiden och skapa en målbild som ska bidra till färdriktning och goda vägval. I det fortsatta arbete kommer 
olika hållbarhetsaspekter såsom hälsa och välbefinnande att spela en stor roll.

Malmö universitet är ett stadsintegrerat universitet som har fördelar genom sitt läge. Viktiga 
kommunikationsnoder ligger nära och serviceutbudet är stort. Men konkurrensen om mark har medfört brist 
på intima utemiljöer och mötesplatser utomhus. Det finns biltrafik som skapar barriärer och gröna platser 
är sällsynta. Utemiljön kring universitetets byggnader kan bli mycket bättre med gröna miljöer, mötes- och 
lärandemiljöer mer i fokus. I dag upplever många av universitetets medarbetare och studenter avståndet 
mellan Universitetsholmen och Triangeln som ett hinder. Flera av lärosätets verksamheter växte tidigt fram 
på Universitetsholmen – samtidigt har hälsoinriktad utbildning och forskning stora fördelar av att vara nära 
universitetssjukhuset och vid Triangeln finns universitetets väl etablerade tandvårdsklinik.

Arbetet med campusplanen har drivits genom diskussioner, workshoppar, enkätundersökningar och möten med 
medarbetare, studenter och andra intressenter. I det slutliga arbetet har tre utvecklingsscenarier arbetats fram
och ställts mot varandra. De visar tydligt de målkonflikter som finns inbyggda i universitetets mål, behov och 
möjligheter – man kan inte få allt, men medvetet satsa på att välja det bästa. Diskussionerna har lett fram till 
SAMLA, ett utvecklingsförslag grundat i de lokaliseringar som finns i dag, med inriktningen att använda, utveckla 
och förstärka rummet mellan de nuvarande campusområdena vid Universitetsholmen respektive Triangeln, så att 
upplevelsen av avstånd minskar och att nya platser kan utvecklas i anslutning till de förenande stråken.

Det är svårt att veta hur framtiden kommer att gestalta sig, men vi vill stå rustade och ha så god beredskap som 
möjligt. Expansionsutrymme är viktigt för ett växande universitet och detta har ingått som ett huvudtema i 
arbetet. Framtidens universitet måste vara flexibelt och snabbfotat. Digitalisering och olika hållbarhetsaspekter 
spelar en viktig roll, som måste beaktas och finnas med på vägen. Även här är det viktigt att vara förberedd så att 
de kloka vägvalen kan göras efter hand. Vi ser att det är de mänskliga mötena, relationerna och samtalen som är 
avgörande och som kommer att utgöra arenan för vår akademiska verksamhet även i framtiden. Därför vill vi 
satsa på miljöer där människor kan mötas, inspireras och lära av varandra – i hjärtat av en stor och spännande 
stad.

Malmö i september 2019

Förord

Kerstin Tham                 Samarbete och medfinansiär 
Rektor vid Malmö universitet     Akademiska hus

          
I samverkan med Malmö stad
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Läsanvisning
En campusplan är ett visionsdokument som stakar ut 
den långsiktiga färdriktningen för den fysiska miljön. 
Långsiktighet betyder att planen måste vara öppen och 
flexibel med möjlighet till anpassningar i en framtid som 
vi ännu inte kan överblicka. Samtidigt får inte planen vara 
så flexibel att den blir meningslös, den måste vara konkret 
och tydlig. Planens uppgift är att ange ett förhållningssätt 
till den fysiska miljöns utveckling. Ett förhållningssätt som 
långsiktigt kan användas för att fatta beslut och utveckla 
campusområdet så att det harmonierar med verksamhetens 
utveckling och mål. 

Vår campusplan behandlar de övergripande, långsiktiga 
fysiska sammanhangen. Interiöra frågor eller lokaliseringar 
av enskilda verksamheter finns inte med. För den typen av 
frågor hänvisas till lokalförsörjningsplanen.

Campusplanen utgör inte en plan med bestämda åtaganden, 
förpliktelser eller ekonomiska beslut för Mau eller annan 
part. Den ska läsas som ett visionsdokument, där framtida 
situationer målas upp för att illustrera och tydliggöra 
visionen. Campusplanen innehåller en mängd projekt och 
förslag på aktiviteter som kan genomföras i syfte att närma 
sig planens målbeskrivningar. Men detta ska inte tolkas 
som en färdig projektlista att göra. Varje projekt och idé 
kräver sitt eget beslut, som i de flesta fall måste föregås av 
fördjupning, bearbetning och ekonomiska bedömningar.
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Campusplan Malmö universitet 2040
Campusplanen för Malmö universitet är framtagen under 
2018-2019 och sträcker sig fram till år 2040. Den baseras 
på universitetets verksamhetsstrategi ”Strategi 2022” och 
på den dialogprocess som förts kontinuerligt med studenter, 
medarbetare, beslutsfattare och övriga intressenter inom 
ramen för campusplanearbetet.

Campusplanen för Malmö universitet är en framtidsvision och ett samlande planeringsredskap 
för universitetets fysiska utveckling. Campusplanen har tagits fram i dialog med de som 
verkar i universitetsmiljön, som studenter och medarbetare, men också tillsammans med 
andra intressenter som är delaktiga i campusmiljöns utveckling, som kommun och näringsliv. 
Campusplanens mål är att skapa attraktiva campusområden för hela människan – miljöer med 
hög kvalitet för undervisning och forskning och som erbjuder tillgång till exempelvis service, 
kultur och idrott. Campusplanen utgår från Malmö universitets långsiktiga verksamhetsmål 
och har sikte på ett campus som främjar samarbete och kunskapsöverföring mellan akademi, 
näringsliv och samhälle.

6 - Vad är en campusplan?

Vad är en 
    campusplan?

Campusplanens syfte och metod
En campusplan är ett strategiskt planeringsdokument som syftar till att utveckla ett 
lärosätes fysiska miljö. Genom att en campusplan tas fram kan värde och utveckling 
tillföras Malmö universitet men också andra nyckelaktörer som fastighetsägare och Malmö 
stad. Via ett aktivt och metodiskt arbete med campusplanen kan den fysiska miljön stödja 
Malmö universitets långsiktiga vision och strategi för sin verksamhet på ett hållbart sätt. 
Campusplanen hanterar utveckling och förändring av befintliga miljöer och byggnader 
men också de planer som finns på att skapa nytt. Den fungerar som ett underlag för 
genomförande och beslut och är en levande process. Campusplanen är såväl ett internt 
förankringsverktyg som ett externt redskap för att utveckla och stärka de relationer som 
behövs för att göra rätt vägval och prioriteringar i utvecklingen av campusmiljön.

Campusplanen för Malmö universitet har tagits fram med hjälp av den metod för 
campusplanering som utvecklats av Akademiska hus. Metoden är väl utprovad på en mängd 
lärosäten och anpassad för svenska förhållanden. Arbetet med att ta fram en campusplan 
är en dialogprocess och de intressenter som kan påverka och påverkas behöver involveras 
tidigt i arbetet. Genom att alla parter delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter kan 
alla tillsammans skapa en attraktiv kunskapsmiljö. Universitetets vision, mål och strategier 
är vägledande för utvecklingen av campus och fokus i arbetet är ”slutanvändarna”, det vill 
säga de som studerar, undervisar, forskar eller arbetar i miljön. 

I ett första steg kartläggs nuläget - grundläggande frågor ringas in, befintlig campusmiljö 
utvärderas, universitetets målbeskrivningar inventeras och studenternas och medarbetares 
synpunkter på den fysiska miljön samlas in. Kommunen och andra intressenter ingår i 
processen och bidrar med sina framtidsplaner. Med utgångspunkt i kartläggningen och 
universitetets vision framarbetas den strategiska inriktningen för den framtida campusmiljön 
samt en översiktlig plan för hur miljön fysiskt kan komma att se ut. Campusplanen 
föreslår övergripande strategier som stöd för kommande projekt och har som uppgift att 
vägleda utan att detaljstyra. Campusplanen utgör en samlande vision inom universitetet 
och fungerar som en inspirationskälla och ett planeringsverktyg i dialog med övriga 
samarbetsparter.
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Strategi 2022
Malmö universitets strategi tar utgångspunkt i 
verksamheten och anger övergripande målsättningar 
och inriktning för universitetets verksamhet och 
prioriteringar. Utifrån strategin ska universitetet 
kunna erbjuda sina medarbetare och studenter 
hållbara, trivsamma, kreativa och funktionella 
arbets- och lärandemiljöer som främjar hälsa och 
samhörighet, som underlättar samarbete mellan 
universitetets olika organisatoriska enheter och 
som säkerställer att dessa miljöer bidrar till 
utvecklade pedagogiska möten. Ett övergripande 
mål är att skapa sammanhållna, internationella 
och gränsöverskridande akademiska miljöer där 
utbildning och forskning samverkar med olika 
samhällsaktörer.

Från att ha varit en utpräglad industristad har Malmö utvecklats till en konkurrenskraftig 
kunskapsstad som attraherar såväl boende som företag. Framgången ligger i ett visionärt och 
strategisk arbete där skapandet av attraktiva boende- och stadsmiljöer samt etableringen av en 
stadsintegrerad högskola har varit motorer för stadens positiva utveckling. Malmö stad satsade 
stora resurser för att genomföra en universitetslokalisering direkt i anslutning till de två centra-
la Citytunnelstationerna – Malmö C och Triangeln. I dessa två punkter finns direkta kopplingar 
mellan ett variationsrikt urbant liv, näringslivet och ett växande universitet. Den stadsintegrerade 
lokaliseringen av universitetet syftade till att nå synergieffekter mellan Malmö stad och forsk-
nings- och utvecklingsverksamheter inom universitetet, sjukhuset och näringslivet.

Högskola blir universitet
2018 blev Malmö högskola universitet. Lärosätet startade 1998 och växte under tiden 
fram till 2018 till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring  
24 000 studenter. Malmö universitet har sin tyngdpunkt mot professionsutbildningar 
och utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer, samhällsvetare, 
ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners, poliser och idrottsvetare. Forskningen 
är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och 
flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, 
sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som 
offentlig sektor.

Stadsuniversitetet
Både stad och universitet erbjuder idag miljöer där det är nära till allt. Etableringen 
av ett stadsintegrerat universitet i Malmö har varit en motor för stadens positiva 
utveckling samtidigt som det inneburit en attraktiv studiemiljö. Förutom dess centralt 
belägna institutioner är universitetet också närvarande på en mängd platser genom sin 
verksamhetsförlagda utbildning, VFU, exempelvis på skolor, folktandvård, vårdcentraler 
etc. (se karta motstående sida). Att samarbeta med samhället under utbildningen är en 
viktig del av universitetets ambition att verka i den miljö man finns i. Samhällsfrågor 
och samhällsnytta är en stor del av Malmö universitets identitet som också bör märkas 
i staden. Studenter bosätter sig gärna i staden och att universitetet ligger centralt är en 
starkt bidragande faktor till dess attraktivitet som lärosäte.

Fem fakulteter
Grunden för universitetets verksamhet är den forskning, utbildning och samverkan som 
bedrivs vid de fem fakulteterna Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och 
samhälle, Odontologiska fakulteten och Teknik och samhälle. Utöver fakulteterna finns 
det även fem fakultetsöverskridande forskningscentrum. 

8 - Malmö universitet

Malmö universitet

Illustration  Ögonblicksbild över universitetets 
verksamhetsförlagda utbildning i Malmö. Vilka  
arbetsplatser som är aktuella varierarar mellan 
åren och finns även utanför Malmö runt om i 
regionen.

Malmö universitet

VFU
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Dagens campus
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A Niagara 
 Nordenskiöldsgatan 1
B  Orkanen 
 Nordenskiöldsgatan 10
C Gäddan 
 Citadellvägen 7
D Nereus - Studentcentrum 
 Neptuniplan 7
E Amphitrite - Kårhuset 
 Bassängkajen 8
F Allmänna sjukhuset  
 Jan Walderströms gata 25
G Klerken  
 Carl Gustafs väg 34
H Forskaren 
 Per Albin Hanssons väg 35
J Kranen 
 Östra Varvsgatan 11

T   Tågstation 
 

 UNIVERSITETS
HOLMEN 

 TRIANGELN   

Dagens campus ligger centralt i staden och är i huvudsak koncentrerat till två lägen - Universi-
tetsholmen i norr och Triangeln i söder. Båda områdena ligger nära stadens utbud av service, 
kultur etc och har nära till såväl god kollektivtrafik som stadens parker och offentliga rum, 
vilket är kvaliteter som behöver stärkas ytterligare. En större del av universitetets verksamhet 
är koncentrerad till norra delen och en utmaning är att tydliggöra universitetets närvaro även i 
den södra delen.

Norra campus - Universitetsholmen
På Universitetsholmen finns universitetets verksamhet samlad kring Anna Lindhs plats 
och dess närområde. I Niagara (A) och Orkanen (B) på Nordenskiöldsgatan finns 
fakulteterna för teknik och samhälle, fakulteten för kultur och samhälle respektive 
lärande och samhälle. I Gäddan (C) på Citadellsvägen finns delar av fakulteten hälsa 
och samhälle. Undervisning sker i alla byggnaderna. I området mellan Bassängkajen 
och Neptunigatan inrymmer Nereus (D) Studentcentrum och Amphitrite (E) Kårhuset. 
Norr om Universitetsholmen finns även Kranen (J) som inrymmer enheten för polisiärt 
arbete. På Universitetsholmen och dess närhet finns ca 3/4 delar av universitetets totalt 
ca 24 000 studenter. Området har med sitt läge utmärkta kommunikationer, närhet till 
de norra delarna av centrum och potential att dra nytta av de gröna och blå miljöer som 
finns inom och i anslutning till området. Inom ett avgränsat område finns många av 
universitetets verksamheter samlade. Trafikbarriärer och få mötesplatser ute försvårar 
dock i nuläget rörelse mellan byggnaderna. Det finns få gröna miljöer inom campus. 
Däremot är kajkanterna och hamnbassängerna stora tillgångar för norra campus. 

Södra campus - Triangeln
Inom Triangelområdet finns universitetets verksamhet placerad inom sjukhusområdet och 
intill station Triangeln. Inom sjukhusområdet, i byggnaden Allmänna sjukhuset (F) på Jan 
Walderströms gata, finns fakulteten för hälsa och samhälle och i Klerken (G) vid station 
Triangeln finns odontologiska fakulteten. Söder om Triangelområdet finns även Forskaren 
(H) som inrymmer lab-verksamhet och biomedicinsk forskning. I Triangelområdet och dess 
närhet finns ca 1/4 del av universitetets studenter. I denna del finns färre studenter än i norra 
delen, vilket gör att universitetets närvaro i nuläget inte är riktigt lika tydlig här. Området 
har med sitt läge utmärkta kommunikationer, närhet till de södra delarna av centrum 
och potential att dra nytta av de gröna miljöer som finns i anslutning till området. Den 
intilliggande Pildammsparken är en stor tillgång för södra campus men mellan parken och 
campus finns idag en trafikbarriär. 

Dagens campus
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Utvecklingsbehov
I dialog med studenter, medarbetare, politiker och tjänstemän från Malmö stad samt näringslivsföreträdare och 
övriga samarbetsparter har dagens campusmiljö utvärderats och campus framtida behov och potential ringats 
in. Resultatet av dialogen har tillsammans med universitetets strategi 2022 och verksamhetsinriktning legat till 
grund för det framtidsförslag och de strategier som ingår i campusplanen. 

Viktiga framtidsfrågor för studenter, medarbetare och beslutsfattare är bättre möteplatser, starkare 
universitetsidentitet och karaktär, mer gröna miljöer, bättre gång- och cykelmöjligheter, fler studentboenden 
och att finnas mitt i en attraktiv stadsmiljö med bra service och utbud. 

I ett längre perspektiv behöver campusmiljön kunna växa om och när universitetet blir större samtidigt som 
campusmiljön och byggnadsbeståndet behöver ha ett modernt och funktionellt innehåll. Utvecklingen behöver 
ske i samklang med stadens och samhällets utveckling i övrigt. I ett kortare perspektiv behöver universitetets 
närmiljö förädlas och kopplingen mellan och inom campusmiljöerna stärkas.

12 - Dagens campus

Malmö universitet i staden
Med sin placering i de centrala delarna av Malmö har universitetet en viktig och framträdande roll i staden. 
Universitetes närvaro bidrar på många sätt till en attraktiv stad och en positiv stadsutveckling. Studenterna 
bidrar till lokalt underlag för handel och kommersiell service och gynnar ett rikt stadsliv, kultur- och 
nöjesutbud. Samtidigt ställs krav på stadsmiljöer som kan härbärgera studenters och medarbetares kreativitet 
och experimentlusta, samt bostäder som studenter, forskare, universitetslärare och annan personal kan 
efterfråga. En fortsatt samverkan mellan universitetet och staden, både vad avser forskningssamverkan och 
byggande av studentbostäder, är en viktig framgångfaktor inför framtiden.

I Malmö stads översiktsplan från 2018 lyfts särskilt fram vikten av att universitetet ska ges möjlighet att 
expandera i anslutning till sina nuvarande norra och södra noder så att universitetet kan fortsätta verka 
stadsintegrerat. Här lyfts även fram att Malmö stad ska sträva efter att tillgodose studenters och forskares 
behov av bostäder, stadsliv och infrastruktur. Möjlighet till mobilitet och utbyten mellan Öresundsregionens 
lärosäten ska underlättas genom kollektivtrafiknära lokaliseringar av utbildnings- och forskningsinstitutioner.
Malmö stad ska även stimulera och stödja utveckling av såväl nya som befintliga uppstartsmiljöer och 
inkubatorer samt samverkan med kreativa näringar.

Malmö universitet i regionen
Köpenhamn och Malmö utgör, som ett integrerat storstadsområde med en gemensam bostads- och 
arbetsmarknad, en stark tillväxtmotor. Det är en expansiv region med en ung och varierad befolkning som 
växer, framförallt i de sydvästra delarna. Skåne utmärker sig som en innovativ region vad gäller investeringar 
i forskning, utveckling och patent och har rört sig mot en mer kunskapsintensiv näringslivsstruktur. I dessa 
sammanhang är Malmö universitet en viktig aktör. Malmö universitet har en strategisk placering med närhet 
och goda kopplingar till många av de omgivande lärosätena i regionen. För att dra nytta av detta är det av 
stor vikt att fortsatt satsa på kollektivtrafik med god turtäthet. Utbyte sker redan idag på olika sätt mellan 
lärosätena. Nätverket Lärosäten Syd, det vill säga Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, 
Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, samarbetar 
sedan länge för att möta samhällsutmaningar som medför nya krav på högre utbildning och forskning. Dessa 
samarbeten ger ökad kvalitet, bättre resursutnyttjande och bättre kontakter med näringsliv och samhälle, 
både för studenter och universitet/högskolor och för det omgivande samhället.

 Mötesplatser
Kontaktytor ute och inne

Gröna miljöer
 Stadsrum och vistelseytor

Kommunikation
 Gång- och cykelvänligt, kopplingar

Studentboende
 Studenter och forskare

Stadsliv
 Service och utbud

Styrkor

• Stadsintegrerade campusmiljöer
• Centrala och attraktiva lägen
• Nära till tåg- och bussnoder
• Grön miljö vid Södra campus
• Blå miljö vid Norra campus
• Ikoniska byggnader

Svagheter

• Långt avstånd mellan Universitetsholmen och Triangeln
• Brist på små mötesplatser inne och ute
• Otydlig universitetsidentitet i stadsrummet
• För mycket trafikbarriärer
• Svårt att ta sig mellan byggnader som gående
• För lite grönska i gatumiljön
• Svårt att nå gröna parkmiljöer 
• Få universitetsfunktioner på Södra campus
• Få studentbostäder

 Identitet
MAU - synlighet och karaktär
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I Malmö 2040 kommer universitetet vara en integrerad och självklar del av stadens centrum 
med två starka noder i norr respektive söder. Campus upplevs som en sammanhållen miljö, där 
universitetets närvaro är kännbar och identiteten stark. Universitetsmiljöerna är öppna och här 
finns en uttalad samverkan med samhället och dess invånare. Goda kommunikationer förbind-
er universitetets olika delar och närheten till Malmö C och Triangeln underlättar för samarbeten 
med andra lärosäten. Universitetet har en internationell prägel som tillsammans med stadens 
utbud och attraktiva miljöer lockar studenter, forskare och universitetslärare från hela världen.

Framtidsscenario ”SAMLA”
Som en del av arbetet med Malmö universitets fysiska utveckling har olika scenarier 
tagits fram och utgjort underlag för diskussion i dialog med anställda, studenter och 
beslutsfattare. Stor enighet har rått om vikten av att gemensamt fortsätta utveckla det 
stadsintegrerade universitetet och dagens två noder Universitetsholmen och Triangeln. 
Framtidscenariot ”SAMLA” stärker universitetets identitet genom större synlighet i 
centrala Malmö. Förslaget innebär också att befintliga miljöer kan vidareutvecklas 
och stärkas. Inriktningen ger flera expansionsmöjligheter samtidigt som det möjliggör 
näringslivsnära etableringar och attraktiva lägen i Malmö centrum, till exempel genom 
tillfällig ”pop-up”-verksamhet. Scenariot stärker kopplingen till attraktiva parkmiljöer 
samtidigt som närhet till bra kommunikationer - tåg, buss, framtida spårvagn, cykel - 
fortsatt är en nyckelfaktor.

Ett av tre scenarier
Framtidsscenariot ”SAMLA ” är ett av tre vägval som prövats i dialogen med anställda och 
beslutsfattare. De två andra alternativen innebar antingen att all verksamhet koncentreras i 
ett läge - scenario 1 - eller att verksamheten sprids till ytterligare lägen - scenario 3. 
I dialogen föredrogs scenario 2 av en överväldigande majoritet och förslaget gör det 
möjligt att även ta tillvara en del av de ideér som funnits med i de andra scenarierna. Till 
exempel att vidareutveckla en rekreativ blå nod i norr men också att kunna finnas på fler 
ställen i Malmö men då i form av etableringar i kopplingen mellan Universitetsholmen och 
Triangeln. 
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Framtidens 
    campus

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
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Universitetsholmen
I framtiden har Universitetsholmen utvecklats med fler institutioner 
och mötesplatser. Med ett tillskott av bostäder har området också fått 
mer liv och rörelse under dygnet. Kopplingarna mellan byggnader 
och utemiljöer är fler och utomhusytorna är flitigt använda av såväl 
medarbetare och studenter som malmöborna. I anslutning till Orkanen 
finns träd och grönska som ett värdefullt komplement till sittplatserna och 
cykelparkeringarna. Södra Varvsbassängen har blivit ett blått parkrum 
med platser och stråk tillgängliga för vistelse och möten. Den gamla 
varvsmiljön sätter sin prägel på området och blandas med moderna miljöer 
till en kreativ helhet. Här förenas staden och universitetet och det är ett 
område där alla stadens invånare känner sig välkomna.

Triangeln
I anslutning till Triangelstationens uppgång, i södra delen av campus, 
välkomnar Klerken besökare till universitetet med en ny entré i norr. 
Utmed dess västra sida går nu ett nytt stråk med vistelseytor och grönska 
som leder vidare mot Allmänna sjukhuset, Stadionområdet och kv 
Forskaren. Kopplingarna över Pildammsvägen och Pildammsparken 
har blivit fler och bättre och parken har blivit till en stor tillgång för 
universitetet och sjukhusområdet. Studenter bosätter sig gärna här 
med närhet till såväl universitetet och parker som till stadsdelens stora 
utbud av service och kultur. Ambitionen bör vara att komplettera med 
studentbostäder anslutning till stadionområdet. Studentbostäder här skulle 
bli attraktiva och kunna bidra till en vitalisering av området med ökad 
trygghet som följd.
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Två noder 
  Ett campus

 TRIANGELN

UNIVERSITETSHOLMEN

Malmö universitet
Expansionsläge
Studentbostäder
Tågstation

Såväl norra som södra noden ska stärkas och utvecklas. Området mellan 
noderna är strategiskt viktigt för att förena de två lokaliseringarna. Expan-
sion inom universitetet bör användas som ett medel för att minska barriärer 
mellan de båda noderna och att bättre annonsera universitetet i staden. 
Arbetet med att knyta samman de två områdena verkar i samma riktning 
och kan ses som ett värdefullt tillskott till det arbete som kommunen driver 
för att vitalisera innerstaden.

STADIONOMRÅDET

FORSKAREN

KRANEN



NORRA NODEN
      - UNIVERSITETSHOLMEN

CITYSTRÅKET 

NIAGARA

ORKANEN

NEREUS

GÄDDAN

SÖDRA NODEN
         - TRIANGELN

PARKSTRÅKET 

KLERKEN
ALLMÄNNA 
SJUKHUSET 

AMPHITRITE

Vision 2040 



Citystråket
Längs citystråket finns möjlighet att röra sig till och 
från universitetets verksamheter i stadsmässig gatumiljö 
som används av alla malmöbor. I sin förlängning norrut 
nås även universitetsmiljön kring Kranen. Genom att 
utveckla stråken finns en stor möjlighet till förstärkning av 
identiteten både för staden och universitetet. Samarbete för 
utveckling av stråkets och platsernas orienterbarhet och 
karaktär vore intressant att utforska. Citystråket är kantat 
av lokaler och när möjlighet uppstår skulle universitetet 
här kunna inrymma tillfälliga ”pop-up”-verksamheter för 
möte, studier, utställning och utbyte med samhället. Det 
kan också vara möjligt att etablera hela verksamheter i 
tomställda lokaler i anslutning till stråken. I citystråket 
rör sig människor med olika bakgrund och det är en 
spännande och upplevelserik plats att träffas på.

Parkstråket
Parkstråket löper utmed ett pärlband av parker och 
rekreativa rum. I sin förlängning söderut nås även 
universitetsmiljöerna kring Forskaren och Stadion. Det 
är ett grönt och gent cykelstråk och vägen till vilsamma 
och rekreativa gröna studiemiljöer. För att stråket ska 
bli en attraktiv länk för universitetet bör säkerhet och 
komfort utvecklas tillsammans med Malmö stad.
Utmed parkstråket ligger också några av stadens publika 
mötesplatser och målpunkter såsom stadsbiblioteket, 
konsthallen och Malmö opera. I förslaget illustreras 
en möjlig ny mötesplats/samlingssal för universitetet 
mittemot stadsbiblioteket, centralt beläget mellan 
de båda universitetsnoderna. En verksamhet i detta 
läge skulle bli en likvärdig tillgång för Triangeln och 
Universitetsholmen och även ha en fin koppling till 
Kungsparken/Slottsparken och Malmös innerstad.

»Stadens stråk 
förenar och berikar «

»Allt kunde ha varit, skulle kunna 
vara och kan vara annorlunda «
Konst som en aktiv del av campusplanen
Under arbetet med campusplanen har Statens konstråd varit en aktiv part i arbetsgruppen 
tillsammans med Malmö universitet, Akademiska hus och Malmö stad. Det har uppstått ett 
gemensamt intresse att hitta sätt att arbeta med offentlig konst kopplad till universitetets verksamhet. 
Konst kan aktivera de offentliga rummen, tillföra oväntade perspektiv, få oss att samtala och ställa 
frågor till oss själva och andra som skapar delaktighet, nyfikenhet och reflektioner.

Idén är att i utvecklingen av Campus Malmö arbeta med ett flertal offentliga konstgestaltningar, 
både permanenta och tillfälliga, som placeras längs de sammanbindande stråk som bildas mellan 
Universitetsholmen och Triangeln. En utgångspunkt för dessa konstgestalningar är att de ska uppstå 
som ett resultat av de dynamiska spänningsfält som uppstår mellan universitet, stad och invånare och 
att de på olika sätt ska förhålla sig till platsens specifika situation. 

Frågor som kommer att vara viktiga för de kommande projekten är delaktighet, social inkludering 
och interaktivitet. Delar av projekten skulle också kunna uppstå i olika samarbeten mellan 
konstnärer/ konstnärsgrupper och Malmö universitet och därigenom synliggöra befintliga 
forskningsområden inom visualisering och kommunikation för en större publik.
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I detta avsnitt presenteras strategier för 6 fokusområden som alla syftar till att uppfylla 
campusplanens mål om att skapa sammanhållna, internationella och öppna demokratiska 
miljöer där utbildning och forskning sker i samverkan med samhället. Ett genomförande av 
campusplanen ska ge förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling där sociala, ekologis-
ka och ekonomiska värden tas till vara och utvecklas. För respektive fokusområde har därför 
en avstämning gjorts mot de hållbarhetsfrågor som utgör en viktig utgångspunkt för arbetet 
med campusplanen. Med campusplanen som stöd kan Malmö universitet ligga i framkant med 
hållbarhetsarbetet.
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Vägen framåt 1 Stark identitet
• Urbant och stadsintegrerat

• Kritisk massa - samlade stråk och 
flöden

• Viktig samhällsaktör - hur kan universi-
tetet synliggöras i staden?

• Öppet och demokratiskt - tillgängligt 
och publikt

• Hög kvalitet

2 Tydliga stråk
• Mellan noderna två stråk - Citystråket och 

Parkstråket

• Inom campus - minska trafikbarriärer, ex 
Neptunigatan, Nordensköldsgatan, Pil-
dammsvägen

• Nya kopplingar över Södra varvsbassängen

• Konst som ett sätt att lyfta stråken

• Lyfta fram universitetets verksamhet längs 
med stråken, tillfällig pop-up såväl som  
permanent

3 Möten ute och inne 
• Omsorg om ytorna närmast byggnad-

erna, utemiljön som en viktig del av 
verksamheten 

• Publika bottenvåningar som bjuder in

• Stärka kopplingar till omgivande 
gröna och blå miljöer 

• Varvsbassängen - en blå park på 
Universitetsholmen

• Samproduktion av platser, Malmö 
universitet, Malmö stad, Statens 
konstråd mfl

4 Samverkan
• ETT campus - samverkan mellan  

noderna

• Läge nära goda kommunikationer -  
underlättar utbyten med andra lärosäten

• Arbetsplatsnära - närvaron ute i staden 
behöver synliggöras, ex VFU

• Innovationsmiljöer i gränslandet mellan 
samhälle och universitet

5 Digitalisering
• Ökade krav på attraktiva campus- och 

studie/arbetsmiljöer

• Studenter kräver digitala lösningar och 
digital infrastruktur på campus

• Mer flexibla lokaler som möjliggör för 
nya pedagogiska metoder/arbetssätt

• Öka tillgängligheten fysiskt till och 
inom universitetet

6 Studenten i centrum
• Engagera studenter vid förändringar i 

universitetsmiljöerna

• Studentbostäder i anslutning till campus

• Tillföra studiemiljöer för olika behov i 
staden

• Nytt kårhus/studentcentrum i strate-
giskt läge med närhet till universitetets 
verksamhet
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1.

Urbant och internationellt
Med sin placering i staden har universitetet goda förutsättningar att ytterligare stärka karaktä-
ren av stadsintegrerat universitet. Det är av stor vikt att säkerställa att plats för framtida utvid-
gning finns i de lägen som bedömts som strategiskt viktiga. Genom en tydlig närvaro runt om 
i staden kan universitetet dra nytta av vad staden har att erbjuda och i sin tur vara med och 
berika stadslivet. Universitetet kan lyftas fram ytterligare på en rad olika sätt i staden, exem-
pelvis genom att arbeta med tydlig skyltning och en utformning av byggnad och utemiljö som 
ger möjlighet att visa upp och lyfta ut verksamheten. Vid framtida utveckling är en strategisk 
placering av universitetets verksamheter som stärker närvaron i staden viktig. 

Universitetets identitet består av flera olika delar som samspelar med varandra. Att stärka 
dessa aspekter var för sig och tillsammans är centralt för att bygga en stark identitet grundad 
i de värderingar universitetet står för. I arbetet med campus framtida utveckling är det av 
särskilt stor vikt att arbeta med hur universitetets identitet manifesteras i den fysiska miljön. 
Det kan handla om en tydlighet i vad som är Malmö universitet och att skapa igenkänning 
men också om att skapa sammanhållna akademiska miljöer med tillräckligt stor kritisk massa. 
Ett av universitetets övergripande mål är att i samverkan med andra samhällsaktörer skapa, 
dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället, något som också bör 
manifesteras i den fysiska miljön.

Stark identitet

24 - Strategier

v ä l k o m m e n in

Ett hållbart campus
Flexibel och långsiktig struktur

Effektivt utnyttjande av mark 
genom utveckling av befintliga 
strukturer

Stärkt identitet och karaktär

Utveckling i kollektivtrafiknära 
lägen

Lättillgängligt universitet för alla 
ökar mångfald och jämlikhet

Samhällsaktör
Genom att finnas runt om i staden stärks förutsättningarna för universitetet att vara en naturlig 
samhällsaktör. Malmö universitet bedriver utbildning och en mängd forskningsprojekt med stor 
relevans för samhället, men dessa behöver synliggöras i större utsträckning, i människors vardag 
i staden. Generellt behövs det en grundlig översyn och förbättring när det gäller skyltning till 
universitetet. Genom skyltning kan man exempelvis synliggöra byggnader där man bedriver 
verksamhetsförlagd utbildning, vilket sker på en mängd ställen såväl i Malmö som i regionen. 

Modernt och nyskapande
Campus präglas av en tillåtande miljö som stödjer och uppmuntrar till innovation - en miljö 
där man vågar testa nya saker och gärna visar upp utåt vad som görs. Universitetets nyfikenhet 
på omvärlden ska kännas också i de miljöer man verkar i som därför är öppna och inbjudande, 
utmanande, moderna och inspirerande.

Samlade stråk och flöden
Ett sätt att lyfta fram universitetets närvaro i staden är att samla stråk och flöden. På så sätt kan en 
kritisk massa skapas genom att samla alla som rör sig mellan universitetets olika delar. De båda noderna 
Universitetsholmen och Triangeln samt de stråk som lyfts fram blir utgångspunkt för expansion och 
sammankoppling av områdena.  

Öppet och demokratiskt
Malmö universitet har en unik möjlighet att vara ett öppet universitet som bjuder in till samtal om komplexa 
samhällsfrågor. Universitetet ska finnas till för alla och dess institutioner sträva efter att vara öppna och publika. 
Byggnadernas bottenvåningar utformas för att möjliggöra funktioner som bidrar till en mer aktiv stadsmiljö och 
ett samspel mellan ute och inne, mellan universitet och samhälle. I entréerna är det särskilt viktigt att det tydligt 
syns att det är just universitetet man kommit till. Men det är inte bara den fysiska utformningen som bidrar till 
att bjuda in människor till universitetsmiljöerna. Lika viktigt är att verksamheter synliggörs och framstår som 
tillgängliga. Universitetsmiljöerna bör på ett tydligt sätt även uttrycka att man är en akademisk miljö. Här är 
forskningen en särskild viktig faktor som attraherar både studenter och medarbetare. 

Kvalitet
Universitetet står för hög kvalitet då det gäller såväl utbildning som forskning. En viktig förutsättning för att 
utveckla högkvalitativ forskning och utbildning på internationell nivå är att det finns sammanhållna och kreativa 
akademiska miljöer med en kritisk massa av internationellt aktiva forskare, lärare, doktorander och studenter. 
Universitetets verksamhet ska fortsatt vara en integrerad del av staden och där koncentration i noder fördelade 
inom det utpekade ”campusområdet” svarar för de tätare akademiska miljöerna. Etablering av ny verksamhet 
ska verka för ett samlat campus.
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2.

Två huvudstråk mellan campus
Två huvudstråk genom staden kopplar ihop de båda campusnoderna i norr och söder. Rätt 
utformade kan de bidra till att aktivera staden, vilket bör ge positiva effekter för både universitetet 
och staden. Längs med dessa stråk kan både permanenta och tillfälliga verksamheter med koppling 
till universitetet placeras och ta plats i staden, exempelvis pop-up lokaler där ex-jobb och forskning 
kan visas upp eller lättillgängliga studiemiljöer i staden. Stråken är viktiga för mötet mellan 
universitetet och staden och ger möjlighet att skapa många kontaktytor. Det ska vara lätt att gå 
och cykla och stråken utformas på sätt som uppmuntrar till rörelse mellan noderna och gör att 
avståndet upplevs som mindre. Där stråken möter campusområdet är det angeläget att tydliggöra en 
ökad akademisk täthet, vilket kan vara skyltning, studentflöden, öppna bottenvåningar etc. Här kan 
även viktiga entréplatser särskilt lyftas fram. 
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Att skapa tydliga stråk är centralt i arbetet med att koppla ihop campus olika delar, såväl de 
två noderna i staden som inom respektive campusområde. Båda områdena ligger strategiskt 
placerade i stadens norra respektive södra centrala delar och med mycket god tillgänglighet 
till stadens viktiga knutpunkter för kollektivtrafik - Malmö C och Triangelstationen. Dessa kop-
plingar kan stärkas och förtydligas bättre, till exempel genom förbättrad skyltning och stråk 
för fotgängare och cyklister mellan stationer och campus.

Tydliga stråk

Inom Campus
Inom campusområdena ska det vara lätt att orientera sig och hitta mellan olika viktiga 
byggnader och platser. Viktiga målpunkter samlas längs tydliga stråk. Smidiga och intressanta 
promenadstråk kan fungera både som rekreativa stråk där det är lätt att slå sig ner på vägen 
och som förbindelser för enkel transport mellan viktiga målpunkter. För större flöde och bättre 
förutsättningar för framtida expansion på Universitetsholmen vore önskvärt med kopplingar över 
Södra varvsbassängen i såväl nord-sydlig riktning mellan Västra hamnen och innerstaden som 
öst-västlig riktning mellan Nyhamnen och Västra hamnen. Nordenskiöldsgatan och Neptunigatan 
är båda tungt trafikerade vägar som upplevs som barriärrer inom norra universitetsområdet. Ett 
önskemål för framtiden är här att minska trafiken. För universitetets verksamheter i söder vid 
Triangeln är bättre kopplingar till Pildammsparken över Pildammsvägen önskvärda. 

Gå och cykla
Det finns ett stort intresse av förbättrade gång- och cykelvägar, inklusive förbindelser mellan 
universitetets olika byggnader samt cykelparkeringsplatser i anslutning till universitetet. Funk-
tioner som underlättar cykling, som t ex cykelpool/lånecyklar med stationer vid universitetets 
huvudbyggnader eller cykelservice, utvecklat tillsammans med externa parter, skulle ytterliga-
re kunna stärka kommunikationerna. Med rätt utformning blir cyklarna även ett sätt att synas 
i staden. 

Nära till allt
Campusområden integreras och samspelar allt mer med det omgivande samhället, attraktiva 
campusområden för hela människan innebär miljöer som förutom hög kvalitet på undervisning 
och forskning också erbjuder tillgång till exempelvis service, kultur och idrott och som är levan-
de under hela dygnet och där det är nära till allt.

Ett hållbart campus
Fotgängare och cyklister priori-
teras

Universitetet kopplas ihop med 
stadens  offentliga rum

Förutsättning för ett större utbyte 
med samhället 

Ekosystemtjänster kan utvecklas 
utmed stråken, exempelvis vege-
tation som renar luft och vatten 
etc

Förbättrade förutsättningar för 
fysisk aktivitet i vardagslivet ger 
hälsovinster

Centralstationen Station Triangeln
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3.
Möten ute och inne
En mångfald av platser som uppmuntrar till möten och idéutbyten och är tillgängliga för alla 
är centralt för universitetets framtida utveckling. Där människor möts uppstår de intressanta 
samtalen och de nya idéerna kläcks. Utemiljön är en viktig del i universitetes verksamhet och 
behöver utvecklas och kopplingen till omgivande offentliga platser stärkas. De ”blå miljöerna” 
vid Universitetsholmen och närheten till Pildammsparkens grönska vid Triangeln är en stor till-
gång som bör tas om hand och utvecklas.

Gröna platser
Ett stadsintegrerat campus har fördelen att ligga nära de parker som finns runt om 
i staden. Kopplingarna mellan campus och dessa behöver stärkas så att parkernas 
potential kan utnyttjas till fullo för möten, studier, rekreation och fysisk aktivitet 
i vardagen. Eftersom de två befintliga noderna har brist på gröna miljöer skulle 
Parkstråket kunna utvecklas med faciliteter så att det blir bekvämare och enklare att 
slå sig ner för t ex utomhusarbete eller grupparbete. Utmed Parkstråket ligger flera av 
stadens stora parker och gröna rum, här ligger Kungsparken och Slottsparken, Gamla 
kyrkogården, Magistratsparken och Pildammsparken. Flera av dem används redan 
idag av studenter och verksamma på universitetet men skulle kunna användas mer med 
förbättrade övergångar och kopplingar. Särskilt kopplingen mellan sjukhusområdet och 
Pildammsparken vore önskvärt att stärka. De befintliga campusmiljöerna är i hög grad 

Stick Ut Malmö
Stick Ut Malmö är ett interaktivt forskningsprojekt som bedrivs i samarbete mellan Malmö 
stad och Malmö universitet, med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet handlar om att 
utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att rucka på rådande normer kring 
arbete och dess rumsliga förläggning, samt utforska olika former för att arbeta utomhus, i 
den urbana närmiljön. Stick Ut Malmö ska bidra till att utveckla och sprida kunskap om såväl 
former som normer för arbete som bidrar till ett mer hållbart och innovativt arbetsliv.

Restorativa arbetsplatser
Malmö universitet deltar tillsammans med flera fastighetsägare och SLU Alnarp i ett Vinno-
va finansierat projekt med syfte att genom utformning av grönska och naturkvaliteter göra 
arbetsplatser mer avstressande och stimulerande. Målet är att ta fram bedömningssystem för 
restorativa arbetsplatser på fastighetsnivå som väntas bidra till ökad social, ekologisk och 
klimatmässig hållbarhet.

Ett hållbart campus
Grönska tillförs och kopplingar till 
befintliga gröna rum förstärks

Hälsosamma arbets- och 
rekreationsmiljöer för både stu-
denter och medarbetare

Utemiljöerna förbättras

Skydd mot sol, vind, regn och 
buller

Förbättrade möjligheter för män-
niskor att mötas

28 - Strategier

hårdgjorda och storskaliga. Här finns förbättringspotential och små gröna platser vid byggnaderna 
kan tillföra stora kvaliteter.

Blå platser
Norra campus har ett fint läge vid vattnet. Kajkanterna och även själva hamnbassängerna 
kan utnyttjas bättre som vistelseytor nära universitetsbyggnaderna. Varvsbassängen har alla 
förutsättningar för att bli en ny blå park på universitetsholmen. Vattenrummet ger förutsättning för 
aktivitet och avkoppling och kompletterar stadens parker och torg.

Staden som mötesplats
Med sitt läge i staden finns mycket goda förutsättningar att skapa många typer av platser där olika 
människor kan se varandra och mötas. Där stadens stråk och campus möts kan platser som blir 
universitetets ansikte utåt skapas. Kopplingar till stadens närliggande offentliga platser kan stärkas 
genom tydligare skyltning och förbättrade kopplingar.  

Institutionsnära mötesplatser
Utemiljöerna närmast universitetets byggnader kan med fördel utvecklas för att bli mer inbjudande 
och användbara. Utmaningar med trafik, buller och väder behöver hanteras. I dessa lägen finns 
potential att lyfta ut verksamheten även utanför byggnaderna. Kopplingen mellan inne och ute 
är viktig att stärka genom inbjudande bottenvåningar med publik prägel och mötesmiljöer. De 
närmaste utemiljöerna utformas för att rymma platser för möten, studier, vila och aktivitet.
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4.
Samverkan

Samhället och staden
Genom samverkan och innovation manifesteras universitetets stora samhällsengagemang.  
Genom till exempel universitetets innovationsarbete med jämlik hälsa i stadsdelen 
Lindängen bidrar forskningen till samhället i samverkan. Även för forskningscentrum som 
Biofilms Research Center for Biointerfaces och Internet of Things and People (IOTAP) är 
samverkan en självklar del av forskningen. Open Lab är ett annat exempel på en miljö 
som bidrar till innovation i samspel med forskare och andra aktörer. Malmö inkubator 
(Minc) är ett exempel på en plattform för de som vill ta sin forskning/idé vidare till ett 
bolag. På Malmö universitets första innovationsmiljö Storm får både medarbetare och 
studenter möjlighet att bidra till samhällsutveckling genom genom nätverkande och ny 
inspiration i en kreativ miljö. I den fysiska planeringen för universitetet är det viktigt att 
tidigt identifiera platser och lägen som synlig- och möjliggör utåtriktad verksamhet och 
att utforma dess platser så att de tydligt bjuder in till deltagande. 

Malmö universitet har liksom Sveriges övriga lärosäten ett tydligt uppdrag att samverka med 
det omgivande samhället, informera om sin verksamhet och se till att forskningsresultat kom-
mer till nytta. Malmö universitets vision är att bidra till ett hållbart och mer jämlikt samhälle 
genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft. Handlingskraften 
omsätts genom samverkan och innovation. Så bidrar vi till samhällsutveckling – i samverkan 
med privat, offentlig och idéburen sektor samt medborgare. Samverkan är en integrerad 
del av forskning och utbildning och utgångspunkten är att samverkan ska bidra till ökad 
kvalitet och relevans i forskning och utbildning. Samverkan definieras brett och omfattar minst 
två parter, varav minst en part är ett lärosäte eller del av ett lärosäte, och minst en part är 
”icke-akademisk”, exemplevis privat, offentlig eller idéburen sektor.

Mötesplatser
Malmö universitet har fokus på att forskning och innovationer som uppstår genom forskning 
ska komma samhället till nytta. Det är handlingskraft. Fysiska platser kan vara ett verktyg 
för att uppnå detta. Det finns en stor potential i att dela den fysiska platsen vid utveckling av 
innovationsmiljöer tillsammans med andra aktörer. Universitets närvaro i den urbana miljön 
behöver därför stärkas och universitetets bidrag till samhället manifesteras. 

Innovationsmiljöer
Genom att universitetets innovationsmiljö byggs mellan de båda campusdelarna byggs också 
staden ihop. Nya hus i staden, etablerande av en innovationsvåning eller en öppen innova-
tionsmiljö där start-up-företag välkomnas kan vara exempel på detta. Universitetet kan både 
flytta ut för att sitta med andra, och låta andra sitta på universitetet. Det viktiga är mötena. 
Innovationsstödsstrukturen ska finnas nära, centralt och på fakultets- och instititutionsnivå men 
innovationsresan görs i samverkan med andra, gärna i öppna miljöer.
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Partnerskap
Mötesplats Social Innovation (MSI) och Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) är 
exempel på Malmö universitets strategiska plattformar för samverkan. MSI är den samlande 
nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap. Dessutom har 
Vinnova beviljat medel för ett samverkansprojekt mellan MSI och sex lärosäten för att växla 
upp arbetet nationellt. ISU är en mötesplats och en arena för kunskapsutbyte. Institutet är en 
samverkansplattform mellan Malmö stad och Malmö universitet som arbetar för att utveckla 
Malmö till en ledande kunskapsstad inom hållbar stadsutveckling.

Vid sidan om dessa strategiska plattformar leder universitetet även ett antal 
samverkansprojekt tillsammans med andra aktörer. Det handlar både om 
forskningssamverkan och andra typer av samverkan för att tillsammans driva 
kunskapsutvecklingen framåt. 

Ett hållbart campus
De kollektivtrafiknära lägena 
underlättar utbyten

Fysiska miljöer som stödjer sam-
verkan

Genom samutnyttjande av lokaler 
kan överytor undvikas

Synliggörande av samverkans-
plattformar ger ökad närvaro i 
staden

Synliggör forskning som bidrar till 
samhällsnytta
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5.
Digitalisering

Studentaktiva lärandemiljöer
I en relativt nära framtid kommer universitetet att ha lärandemiljöer som ger alla studenter 
likvärdiga möjligheter och som stödjer studentaktiva lärandeformer. I ett längre tidsperspektiv 
kommer studentaktiva lärandeformer vara normen för undervisning. Envägskommunikation 
mellan föreläsare och studenter har kompletterats med digitala verktyg som möjliggör för hela 
världen att komma in i lärosalen och som ger de lokala studenterna valfrihet när det gäller val 
av plats och tid för studier. Teknologier som artificiell intelligens, förstärkt- och virtuell verklig-
het är integrerade delar i lärandet och i lärandemiljön. Universitetets lab har till stor del ersatts 
av virtuella motsvarigheter. 

Utveckling och anpassning av universiteten och högskolorna är viktigt för dess attraktivitet i 
framtiden. I och med digitaliseringen blir konkurrensen om studenter hårdare och mer global, 
eftersom landsgränser inte längre är lika avgörande för val av studieort. Med digitaliseringens 
hjälp kan arbetet underlättas för medarbetare och studenter, t.ex. genom att tillhandahålla 
mer ändamålsenliga digitala tjänster. Men digitalisering är framförallt ett verktyg för att åstad-
komma förändring. Genom digitalisering möjliggörs bl.a. studentaktiva lärandemiljöer, mer 
omfattande internationalisering och universitetets miljöpåverkan kan minimeras. 

Fungerande teknik och kompetensutveckling
Att möjliggöra studentaktivt lärande med internationella studentgrupper ställer 
höga krav på fungerande teknik men också krav på lärarnas pedagogiska 
kompetenser vad gäller digitala lärandemiljöer. I en inte allt för avlägsen framtid 
använder all undervisande personal tekniken eftersom det finns ett väl inarbetat 
kompetensutvecklingsprogram som alla tar del av. 

Internationella utbildningsprogram
Redan nu finns många utbildningsprogram där studenter i Malmö pluggar sida vid sida 
med studenter som sällan eller aldrig sätter sin fot i Malmö. De framtida studenterna, 
som är uppvuxna på 2010-talet, är vana vid att samarbeta online med personer som bor 
över hela världen, till exempel genom datorspel. Vi kan alltså räkna med att framtidens 
studenter förväntar sig att kunna gå en utbildning på Malmö universitet utan att 

komma till Malmö. Samtidigt kommer många unga att vilja flytta till regionen och gå samma utbildningar som 
de internationella studenterna. I framtiden kommer alltså studentgrupper från hela världen att mötas virtuellt 
inte bara i de digitala lärplattformarna utan även i lärandemiljöerna på campus. 

Digitala möten, bättre transporter och effektiv lokalanvändning
Malmö universitet kommer att vara i framkanten av den trend där allt fler samarbeten sker digitalt, över 
internet. I alla byggnader ska det vara lätt att hitta och använda rum specialanpassade för medierade 
konferenser. Presentationer på en forskningskonferens kan göras direkt från arbetsplatsen, oberoende av om 
konferensen äger rum i New York eller Nairobi.

På den lokala nivån kan digitalisering möjliggöra mer miljövänlig förflyttning och pendling genom smartare 
bokningstjänster och genom att dela på transportmedlen snarare än att äga dem. Exempelvis kan universitetet i 
samarbete med andra organisationer och myndigheter skapa ett elcykelprogram med digitala bokningstjänster 
som underlättar att dela cykel med andra när den inte används. Parkeringsgaragen domineras i framtiden helt 
av cyklar och batteridrivna fordon och med möjlighet att ladda dessa. Delar av garagen kan då byggas om till 
exempelvis tränings- och omklädningsrum. Smartare förflyttning i kombination med digitala möten gör att 
universitetet i princip kan eliminera klimatutsläpp som härrör från resor, både lokalt och internationellt.

Med digitaliseringens hjälp kan lokalbehovet i framtiden dimensioneras efter andra parametrar än antalet 
anställda och antalet studenter. Digitalisering möjliggör andra typer av möten. Vi arbetar allt mer därifrån vi är 
och delar av det kollegiala samtalet sker digitalt, vilket möjliggörs av hög digital kompetens och ändamålsenlig 
teknik. En framtida utmaning kommer att vara hur medarbetarnas inflytande på arbetsplatsen säkerställs.

Ett hållbart campus
Miljövänligt resande genom smar-
ta bokningstjänster och delning av 
transportmedel

Ökade möjligheter att samverka 
utan att resa

Effektiviserad lokalanvändning

Fler får tillgång till bättre utbild-
ning

Ökade möjligheter till interna-
tionellt kunskapsutbyte och fler 
kontakter
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Pictogram kompletteras
med stadssiluett och 
studiemiljöer

6.
Studenten i centrum
Malmö universitet är ett stadsintegrerat universitet vilket är en viktig del i dess attraktionskraft. 
Med sitt läge mitt i staden kan spännande och dynamiska miljöer för möten, studier, nöjen 
och rekreation erbjudas. Universitetet är en del av staden och staden en del av universitetet. 
Tillsammans kan Malmö universitet och Malmö stad arbeta för att bli den bästa studentstaden. 
Ett bekvämt vardagsliv med studentbostäder i anslutning till campus är en viktig fråga. Kårhu-
set, med sin roll som samlingsplats för studenterna, kan bli en symbolbyggnad på campus och i 
staden och en av de stora frågorna inför framtiden. 

Nytt kårhus
Amphitrite, där kårhuset ligger idag, står inför omvandling och arbete med att hitta 
en ny placering för ett nytt kårhus pågår. Närheten till studenterna är en viktig faktor 
för studentkåren och ett nytt kårhus behöver ha ett strategiskt läge nära universitetets 
verksamhet. Kårhuset är av vikt som mötesplats och för studenternas sociala mående och 
en plats där studenter kan få stöd i olika frågor.  Studentinflytande och meningsfull fritid är 
viktiga frågor för studentkårerna. Inom Malmö universitet finns tre kårer – Studentkåren 
Malmö, Odontologiska studentkåren och Doktorandkåren. En viktig fråga är därför om ett 
nytt kårhus skulle kunna bli en sammanhållande funktion för hela universitetet. 

Studentbostäder
För att vara en attraktiv miljö för utbildning och forskning måste fler studentbostäder 
erbjudas i staden. Bostäder med rimlig hyra är en avgörande faktor för att kunna 
genomföra sin utbildning och här ska man dessutom ges möjlighet att bo och verka i 

Stadsliv – studentliv
Genom att ytterligare stärka karaktären som stadsintegrerat universitet ges studenter och an-
ställda stora möjligheter att enkelt ta del av det staden har att erbjuda i form av restauranger, 
kultur, butiker, idrott etc. Stadens platser och parker kan bli en förlängd del av universitetets 
studiemiljöer och mötesplatser. Universitetets olika delar ligger i mycket goda kollektivtrafiklä-
gen och det är lätt att transportera sig både till Universitetsholmen och Triangeln och däremel-
lan. Ett stadsintegrerat campus blandat med bostäder gör att miljöerna är befolkade alla tider 
vilket ökar känslan av trygghet. Ett sätt att arbeta med stadsliv och studentliv som integrerade 
frågor kan vara ett gemensamt arbete mellan Malmö universitet och Malmö stad med att bli 
årets studentstad. Läget i den dynamiska staden är viktigt för universitetets attraktionskraft 
och är en faktor som lockar studenter just hit. Samtidigt är det viktigt att alla studenter, oavsett 
ekonomiska förutsättningar, inkluderas. 
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Ett hållbart campus
Lätt att transportera sig hållbart

Stadsintegrerat universitet ger 
närhet till service och kultur

Jämställt deltagande och lika 
möjligheter i Malmö universitets 
utvecklingsprocesser

Större utbud av studentbostäder i 
campusnära lägen

Brett utbud och god tillgänglighet 
till olika studiemiljöer

en stimulerande livsmiljö, med universitetet nära till hands i kollektivtrafiknära läge. Lokalisering av nya 
studentboenden i området mellan Universitetsholmen och Triangeln kan vara en del i att stärka visionen om 
ett samlat campus samtidigt som de skulle vara en del av den attraktiva innerstadsmiljön. Stadionområdet med 
närhet både till Pildammsparken och utbildningsmiljöer i den södra delen av Campus är också ett utmärkt läge 
för planering av nya studentbostäder.

Studiemiljöer
Engagerande och inspirerande studiemiljöerna är viktiga för studenterna och forskning visar att de påverkar 
såväl stoltheten över vilket lärosäte man tillhör som studieresultaten. Å ena sidan behöver det finnas plats för 
eftertanke och arbetsro å andra sidan platser för social samvaro och samverkan, ofta är det kombinationen 
som efterfrågas. I samband med att universitetet växer behövs studiemiljöer för olika behov i anslutning till 
universitetets byggnader och och även runt om i staden. Genom en universitets-app där det lätt går att se vilka 
mötesplatser eller studie-/arbetsplatser som finns inne och ute, service, promenadslingor, aktiviteter i närheten, 
info om föreläsningar, ex-jobb, utställlningar etc skulle valet av och tillgängligheten till studiemiljöer förbättras.

Delaktighet och inflytande
Universitetet har ett ansvar att bedriva utbildning där studenterna utvecklar sin förmåga att kritiskt värdera 
kunskap och omsätta kunskapen i handling. I samband med utvecklingen av campus utveckling finns möjlighet 
att engagera studenterna i utformningen av universitetets miljöer. Studenterna kan vara med och utvärdera olika 
testmiljöer/prototyper innan de förverkligas eller få möjlighet att använda universitetsmiljön som testbäddar 
för utvecklingsfrågor inom olika utbildningar. Enkla sätt för studenter och medarbetare att lämna synpunkter 
och idéer är viktigt för att skapa möjlighet till inflytande. Universitetet kan även arbeta för att särskilt lyfta 
fram studenter som visat socialt engagemang för samhällsfrågor och studentinflytande samt exceptionella 
prestationer inom sitt utbildningsområde.
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Genomförande
Campusplanens sex strategier har här konkretiserats i form av projekt uppdelade på kort och 
lång sikt. De kortsiktiga projekten utgör en handlingsplan för genomförande inom fem år, 
där vissa redan pågår eller planeras. Andra är förslag till aktiviteter som kan åstadkommas i 
närtid och som är viktiga för att utveckla området i enlighet med campusplanens intentioner. 

De långsiktiga projekten är åtgärder för utveckling av campus på upp till 15 års sikt. Många 
av dessa är projekt i större skala som säkerställer visionen för campus framtida utveckling.

Åtgärder där Malmö universitet/fastighetsägaren ansvarar själv 

Åtgärder där samverkan med andra aktörer krävs

Projekt i närtid
Tag fram plan för samarbetsprojekt med Statens konstråd
Starta och möjliggör tillfälliga pop-up verksamheter längs Citystråket och Parkstråket 
Ta fram skylt för VFU-verksamheter
Förbättra skyltning till viktiga funktioner inom och utanför campus
Utveckla utemiljöerna kring Orkanen, tillföra grönska, överbrygga trafikbarriär
Tillför gröna platser, små och stora, i anslutning till universitetets byggnader 
Kompetensutveckla lärare inom digitala lärandemiljöer
Integrera teknologi i undervisningen för att skapa digitala lärandemiljöer 
Utreda möjlighet att använda elcykelar inom och mellan campus
Skapa platser för studenter och medarbetare längs Citystråket och Parkstråket - 
tillfälliga och permanenta studiemiljöer och mötesplatser
Ombyggnad av Klerken, öppna upp bottenvåning och utveckla entréplats i norr
Ny lokalisering av kårhus
Nybyggnad Amphitrite
Skapa tydliga kopplingar till omgivande offentliga platser och parker
Introducera en ny byggnad öster om stadsbiblioteket i form av en tillfällig, men 
inspirerande byggnad
Strategiskt arbete med helheten för stråken i samarbete med staden

Projekt på längre sikt
Ta fram strategi för att säkerställa plats för framtida utvidgningar i strategiska lägen
Utveckla stråk mellan Triangeln/Klerken och Allmänna sjukhuset samt skapa sitt- och 
solvänliga utemiljöer utmed Klerkens västra fasad
Nya broar och vistelseytor Varvsbassängen 
Nya utbildningar för grundutbildning/forskning, som kan komma att kräva nya 
fysiska miljöer
Anpassa parkeringsgarage med fokus på hållbara transporter
Se över lokalbehov utifrån de nya möjligheter digitalisering innebär
Utveckla studie-och arbetsmiljöer i gröna sammanhang
Ny samlingssal/bibliotek/studenttorg med strategisk placering
Skapa plats för student- och forskarbostäder i anslutning till campus
Ny internationell mötesplats, internationella forskningsmiljöer/konferenser
Mest hållbara universitetet i landet

Slutord
Malmö universitets campusplan är ett visionsdokument 
– här föreslås övergripande strategier som stöd för 
kommande bygg- och utvecklingsprojekt i staden. För 
den fysiska miljön har det kommit fram att vi behöver 
förbättra förutsättningarna för studentliv, stärka 
kopplingen mellan universitetets norra och södra noder 
och förstärka synligheten i staden. Genom arbetet med att 
ta fram planen har värdefulla nya idéer, diskussioner och 
kontakter mellan universitet, staden och andra aktörer 
i Malmö uppstått. Grundtankarna från skapandet av 
lärosätet står stadigt kvar – att vara ett stadsintegrerarat, 
samhällsnära, nyskapande universitet som bidrar till 
hållbar utveckling genom forskningsbaserad kunskap, 
kritisk reflektion och handlingskraft.
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