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Projektbeskrivelse 

 

Det nye 54.000 m² store koncert, kongres og hotel 

kompleks er beliggende ved Universitetsholmen i  

Malmö. Bygningen består af kvadratiske arealer, som 

er drejede og lavet i forskellige størrelser for at matche 

vinkler og højder på de øvrige bygninger i den  

omkringliggende by. 

 

Facaderne er designede i et homogent udtryk for at få 

kompositionen til at fremstå som en arkitektonisk 

skulptur. Malmö Live er en åben, udtryksfuld og dyna-

misk arkitektonisk bygning, som indbyder til talrige ak-

tiviteter i dets rum. 

 

Bygningens design har basis i de moderne skandinavi-

ske arkitekt traditioner, som viser en sikker, funktionel 

indretning samt et åbent og imødekommende stue-

plan. 

Indenfor favner 3 områder en stor koncertsal, en mul-

tisal og en konferencesal. Klare definerede elementer, 

som gennem deres fælles komposition giver tonen til 

bygningens musikalitet. 

 

Bygningens stueplan er frit tilgængelig for offentlighe-

den. Borgerne kan entre bygningen, når de enten skal 

til en koncert, en kongres, på kaffebar eller blot ønsker 

at skyde genvej. 

 

Hørning Parkets gulvtype Inline eg med naturolie blev 

pga. dets livlige og lette udtryk valgt til alle de åbne 

gangarealer, til koncertsalen og til trapperne. Samtidig 

sikrer den høje kvalitet gulvet en lang levetid. 

 

Let og hurtig installation kombineret med en indendørs 

miljømæssig positiv effekt, da gulvet ikke skal slibes 

efter lægning, så var Hørning Parkets gulvtype Inline 

et naturligt valg. 
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Eksterior 

Det internationalt kendte og velanskrevne danske  

arkitektfirma Schmidt-Hammer-Lassen stod bag  

Malmö Live komplekset. Opført af Skanska Sverige i 

2015. 

 

 

Restauranten 

Slotsplankerne i røget eg løfter det eksklusive touch i 

Skybaren. 

 

 

 

 

 

 

Detaljernes perfektion 

En essentiel del af Hørning Parkets kompetencer er 

at bringe trappernes, trappetrinenes og fodlisternes 

arkitektoniske detaljer i spil. 

 

 

Trapperne 

Trappetrinene fra Hørning Parket er færdigt snedke-

rerede i den samme eg Inline som gulvene og er såle-

des klar til direkte installation. 
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