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Nya Linnéuniversitetet – ett av Sveriges största 
högskoleprojekt 
 
Ett stadsintegrerat universitet och en ny attraktiv mötesplats i staden. Det är visionen för Nya 
Linnéuniversitetet som Tengbom arkitekter ritat och som nu fått klartecken att byggas av 
Kalmar kommun. 
 
Det nya Linnéuniversitetet blir ett av Sveriges största högskoleprojekt och är även det största statliga 
byggprojektet i Kalmar sedan Ölandsbron i början av sjuttiotalet. Universitetet ligger i dag utspritt över staden. 
Genom att samla all verksamhet på kajen till det som i dag är gästhamnen i centrala Kalmar blir det nya 
Linnéuniversitetet mer stadsintegrerat och studenter och näringsliv kommer närmare varandra.  
 

- Vår ambition är att förändra och förhöja platsen. Vi vill skapa nya mötesplatser i staden, både mellan 
studenter och Kalmarbor. Vår vision har varit en snäcka med en pärla i, där Snäckan, som är en lite 
mer robust tegelbyggnad omger portalbyggnaden Pärlan som byggs i de klassiska småländska 
materialen trä och glas. Portalbyggnaden inrymmer information, bibliotek och café och kommer att 
bli en fin mötesplats, säger Linda Camara på Tengbom arkitekter, som är ansvarig arkitekt 
tillsammans med Krister Bjurström för den östra delen av det nya Linnéuniversitetet.  

 
En av utgångspunkterna för gestaltningen har varit att skapa flexibla byggnader med hållbara material som 
åldras vackert över tid. Det nya universitetet ska tåla ombyggnader, både material-, plan- och 
strukturmässigt. Inspirationen har bland annat hämtats från Carl von Linné, vilket även kommer att synas 
interiört där varje våningsplan föreslås få ett tema från Linnés resor i Sverige.  
 
Linnéuniversitetet beräknas vara klart 2020. 
 
För mer information, kontakta: 
Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef Tengbom 
emelie.mannheimer@tengbom.se 
070-715 63 90 
 
Linda Camara, arkitekt, kontorschef Kalmar 
linda.camara@tengbom.se 
0480-36 36 70 
 
För pressbilder: 
http://news.cision.com/se/tengbom 
 
Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats 
att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. 
Vi är omkring 550 personer som arbetar tillsammans, fördelade på tolv kontor. Tengbom grundades 1906 och 
har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader. Läs mer på www.tengbom.se.  
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