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White Arkitekter vinner Skönhetsrådets stora pris för 
Konsthallstorget 

Igår delade Skönhetsrådet Malmö ut sitt årliga pris, vars syfte är att uppmärksamma 

insatser som gjort Malmö skönare, vackrare och mer intressant. Årets vinnare blev 

Konsthallstorget som gestaltats av White Arkitekter.  

 

På uppdrag av Malmö stad och Svenska kyrkan har White Arkitekter vävt samman 

Konsthallstorget och S:t Johannesplan vid Triangeln i Malmö och skapat ett hållbart och attraktivt 

stadsrum mitt i centrum med plats för stressade pendlare likväl som förskoleklasser på utflykt. 

Tack vare en sammanhållen design har ett generöst offentligt utrymme skapats som ger utökad 

plats för aktiviteter och umgänge under veckans alla dagar. ”En plats som förskönar Malmös 

stadsbild”, enligt juryns motivering.  

 

Prisutdelningen ägde rum på Form/Design Center i Malmö, där White Arkitekter fick ta emot äran, 

diplom och medalj för arbetet med Konsthallstorget. Utmärkelsen delades ut av Skönhetsrådet 

Malmös ordförande Bo Mårtensson.  

 

– Det är väldigt glädjande att få ta emot detta pris. Vi ser området kring Triangeln station som en 

”öppen scen” för alla att ta del av. Ett enda plan med vacker betong och gemensamma detaljer, 

däribland belysning och sittplatser, som förenar dessa utrymmen. Det ger ett intryck av ett elegant 

golv som innehåller vardaglig lyx, säger Niels de Bruin, ansvarig landskapsarkitekt på White 

Arkitekter.  

 

Området vid Triangeln i centrala Malmö är en knutpunkt för regionens ca 37 000 pendlare, vilket 

ställer stora krav på att flöden fungerar. Med fokus på ett hållbart transportsystem prioriteras 

fotgängare, cyklister och tågpendlare på Konsthallstorget, medan biltrafiken får stå tillbaka. 

Platsen har förankrats väl bland Malmöborna som använder torget till skateboardåkning, 

filminspelning och uppträdanden. Vattenfontänen har blivit en populär plats för barn att lika i och 

kring, medan den förhöjda betongskivan, som är upplyst om natten, kan användas som bänk eller 

scen. Miljöspecialister från White har varit inblandade i projektet från start för att säkerställa att 

ljusdesign och material används så hälsosamt och energieffektivt som möjligt.  

 

Skönhetsrådet i Malmö bildades 1988 och är en ideell förening som genom diskussion, 

utredningar, publikationer och utmärkelser verkar för ett vackert och hållbart Malmö.  

 

Juryns motivering till priset: 

”Konsthallstorget har blivit en inbjudande mötesplats och ett tilltalande blickfång. Malmö har fått ett 

nytt attraktivt stadsrum med ett eget liv och en tydlig identitet. Torgets generösa golv, spelande 

fontäner, sparsmakade möblering och vindlande skulpturgrupp lockar till lek, skate och stilla 

stunder samtidigt som det berikar flödet till och från Triangeln och Citytunneln. Torget har en 
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välgörande rymd, knyter samman angränsande stadsrum och målpunkter och förskönar Malmös 

stadsbild.” 

 


