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Tengbom arkitekter projekterar Malmö Live  
 
Tengbom är arkitekterna bakom bygghandlingsprojekteringen av konserthuset, 
kongressanläggningen och hotellet i Malmö stads omfattande stadsomvandlingsprojekt 
Malmö Live. Kulturkvarteret Malmö Live är bron mellan det gamla och nya Malmö och 
stadens nya sociala och kulturella mötesplats. 
 
År 2011 tilldelades arkitektkontoret Tengbom uppdraget av Skanska att göra bygghandlingsprojekteringen 
för konserthuset, kongressanläggningen och hotellet i Malmö Live. Tengboms djupgående erfarenhet från 
exempelvis Göteborgsoperan har varit en viktig tillgång i projektet då ambitionen är att Malmö Lives nya 
konsertsalong akustiskt ska bli norra Europas bästa. Tengbom har även ritat restaurangkoncepten Eatery 
Social Taqueria på entréplanet och Kitchen & Table i hotellets skybar på uppdrag av Nordic Choice. 
 

- I Malmö Live har vi bland annat detaljprojekterat konsert- och kongressalongerna tillsammans 
med Jan-Inge Gustavsson från Acusticon, en av Sveriges mest välkända akustiker, och även 
gestaltat Malmös nästa destinationsrestauranger. Det här blir stans nya sociala och kulturella 
mötesplats och det känns jätteroligt att vi har haft en så viktig roll i projektet, säger Magnus 
Nilsson, kontorschef på Tengbom Malmö.  

 
Konsert-, kongress- och hotellanläggningen byggs vid Neptuniparken och är resultatet av en vunnen 
markanvisningstävling av Schmidt Hammer Lassen arkitekter och Skanska. Kvarteret innehåller även 
bostäder och förbinder stadens gamla och nya delar. Det gemensamma entréplanet till anläggningen, 
torgytorna utanför och trapporna som leder ner mot kanalen blir nya mötesplatser där Malmöbor och 
besökare kan mötas och umgås. Det nya kulturkvarteret är Malmö stads viktigaste samhällsbyggnads-
projekt just nu. Tengbom har samarbetat med Schmidt Hammer Lassen som är ansvariga gestaltnings-
arkitekter i projektet. En gedigen och kreativ projekteringsprocess har varit avgörande för att säkerställa 
den genomgående kvaliteten.  
 

- Vårt fokus har varit att hitta hållbara lösningar baserade på gestaltningen, även ur ett ekonomiskt 
och funktionellt perspektiv. De ljudisolerande betongväggarna i konserthuset och kongresshallen 
är ett bra exempel; modulerna vi använde är kostnadseffektiva, har ett slitstarkt ytskikt som klarar 
transport och förstärker samtidigt det arkitektoniska uttrycket, säger Magnus Nilsson.  

 
De hållbara lösningarna innefattar också miljömässiga processer och materialval, med målsättningen att 
projektet ska certifieras enligt LEED Platinum. Den 2 maj öppnar Malmö Live, hotellet, kongressen och 
restaurangerna. Kvarteret som kulturmötesplats invigs 4 juni. Den 28–30 augusti inleds den första konsert-
säsongen med en premiärhelg i konserthuset.  
 
 
 



För mer information, kontakta: 
 
Magnus Nilsson, Kontorschef Tengbom Malmö  
magnus.nilsson@tengbom.se 
070-916 17 31 
 
Kjerstin Björk, ansvarig arkitekt för restaurangkoncepten Eatery Social Taqueria på entréplanet  
och Kitchen & Table 
kjerstin.bjork@tengbom.se 
070-8799615 
 
För pressbilder: 
http://news.cision.com/se/tengbom 
 
Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och 
tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom 
har ca 500 medarbetare fördelade på tolv orter i Sverige och Finland. Tengbom grundades 1906 av Ivar 
Tengbom, förgrundsgestalt inom svensk arkitektur.  
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