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Sammanfattning
Rosengård byggdes under 1960- och 1970-talet som en del av miljonprogrammet men
sedan dess har det inte skett några stora förändringar förutom mindre kosmetiska
förändringar. Dessa satsningar har inte varit tillräckliga och har inte gett några
betydelsefulla lyft av området och problemen kvarstår. Malmö är idag en delad stad,
en segregerad stad och att läka samman stadens östra och västra delar är en viktig
fråga för Malmö stad. Dagens stadsform av Rosengård har stora brister och gör det
svårare för områdets invånare att integreras in i staden Malmö. I översiktsplanen för
Malmö stad benämns Rosengård som ett prioriterat område med stark fokus för
stadsutveckling. Fokus läggs på att göra om Amiralsgatan till stadshuvudgata med ett
rikt butiksutbud och liv och rörelse på trottoarerna.
En analys av Rosengård görs utifrån ett perspektiv på den täta blandstaden. Utifrån
den kompakta stadsmodellen tas ett utvecklingsförslag som ska vara en vision för
områdets framtida utveckling. Den teoretiska utgångspunkten “den kompakta staden”
är en planeringsstrategi som lägger tonvikt på den täta staden vilket garanterar en
levande blandstad med integrerad kollektivtrafik. Den kompakta staden möjliggör
gång- och cykelvänlighet och mindre bilberoende. Blandstaden är också en central
pelare och leder till en bättre tillgång till handel och service. Målet är att uppnå en
tätare stadsform genom att tillämpa de drivande faktorerna som kännetecknar den
kompakta stadsmodellen.
Det nya Rosengård blir en fortsättning av Malmös innerstad och den centrala
stadsgatan är Amiralsgatan som genomgår en stor förändring. Gatans bredd minskas
från 120 meter till 40 meter och en ny spårvägslinje går i gatans mitt. Dagens galleria i
Rosengård centrum rivs till förmån för en kvartersstad som är mer gång- och
cykelvänligt. Industriområdet Emilstorp görs om till en ny stadsdel med ett nytt
parkstråk, bostäder och service.

3

Abstract
This bachelor thesis has been written as part of the Spatial planning program at the
Swedish School of Planning, at Blekinge Institute of Technology.
Rosengård was built in the 1960s and 1970s as part of the million program, in which one
million new homes were built in ten years. But since then there have been no major
changes besides minor cosmetic changes. These efforts have not been sufficient enough
and have not given any significant improvement of the area and the problems remain
until today. Malmö is today very a divided city, a segregated city, and integrating the
eastern and western parts of the city is an important issue for the municipality
government in Malmö. Today's urban form of Rosengård has major shortcomings and
makes it more difficult for the inhabitants of the area to integrate into the city of Malmö.
In the land use plan for Malmö city, Rosengård is pointed out as a prioritized area with a
strong focus on urban development. The focus is on turning Amiralsgatan into an urban
high street with a rich range of shops and life and movement on the sidewalks.
An analysis of Rosengård is made from a perspective of density and mixed-use
development. Based on the compact urban model, a development proposal has been
constructed in which will be a vision for the future development of the area. The
theoretical starting point "The Compact City" is a planning strategy that emphasizes the
dense city, which guarantees good accessibility with integrated public transport. The
compact city allows for a more pedestrian and bicycle friendly city and less car use. The
mixed-use development is also a central pillar in the compact city and leads to better
access to commercial and service. The goal is to achieve a denser urban form by
applying the driving factors that characterize the compact urban model.
The new Rosengård will be a continuation of Malmö's inner city and Amiralsgatan is the
main central axis, which will undergo a major overhaul. The street's width is reduced from
120 meters to 40 meters and a new tram line goes in the center of the street. The
shopping mall of today’s Rosengård center is being demolished in favor of a dense grid
plan that is more walking and cycling oriented. Emilstorp industrial area is transformed
into a new neighborhood with a new central park, housing and commercial areas.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Ordet segregation kommer från latinets s egrego vilket är en sammanslagning av s esom betyder ‘avskilja’ och g
 rego som betyder ‘hjord’ eller ‘kollektiv’, alltså att ‘avskiljas
från hjorden eller kollektivet’. Andra betydelser är ‘separera’, ‘avsöndra’, ‘lägga åt
sidan’ och ‘dividera’ (Lewis & Short 1879). Enligt Nationalencyklopedin så är definitionen
av

segregationen

det

rumsliga

åtskiljandet

av

befolkningsgrupper

(Nationalencyklopedin uå). Att ta någon eller något bort från något sammanhang till
vilket den eller det naturligt hör eller har varit i.
Denna definition av begreppet segregation kan appliceras på staden Malmö, Malmö är
en segregerad stad enligt Malmö stad (Engquist & Larsson & Pelin, 2012: 10).
Befolkningen i den västra delen har högre inkomst per capita än befolkningen i de
östra delarna med stor koncentration i miljonprogramsområden som Rosengård.
Rosengård byggdes under 1960- och 1970-talet som en del av miljonprogrammet, en
tid då det var bostadsbrist i Sverige och regeringen beslutade att bygga 1 miljon nya
bostäder. Sedan har det skett minimala förändringar som mest har varit kosmetiska
förändringar, som att måla husfasader och anlägga grönska. Dessa satsningar har
inte varit tillräckliga och har inte gett några betydelsefulla lyft av Rosengård då
problemen kvarstår. Rosengård har inte blivit bättre sedan problemen började synas
på 1970-talet och idag har vi ett facit på hur det har gått.
Malmö är idag en delad stad, en segregerad stad (Malmö stad 2014: 23). Det är inte bara
när det gäller inkomst och etnicitet, men även den fysiska staden har fysiska barriärer
som delar staden itu. Att läka samman stadens östra och västra delar är en viktig fråga
för Malmö stad (2014: 6). Det är viktigt att skapa möjligheter till integration. Integration
av ett brett öppet perspektiv på komplexa stadsfenomen. Dagens stadsform av

Rosengård har stora brister och gör det svårare för områdets invånare att integreras in i
staden Malmö. Det privata och offentliga livets domäner, karaktär och mönster måste
tas i beaktning.
“Vid kontinentalbanan och Amiralsgatan kan projektet Amiralsstaden förädla
Annelund, Östra Sorgenfri, Emilstorp och Rosengård. Amiralsgatan är en av
6

barriärerna som behöver omvandlas från trafikled till stadsgata, med en skala
som bättre passar människans behov av upplevelser och närhet”
(Stigendal & Östergren 2013: 73, 165).

1.2

Problemformulering

I översiktsplanen för Malmö stad (2014: 60) benämns Rosengård som ett prioriterat
område med stark fokus för stadsutveckling. Vidare säger Malmö stad så här:
“Flera av de stora infartsleder som tidigare utgjorde barriärer mellan stadsdelar
har byggts om till stadshuvudgator med hus, butiker och trottoarer längs gatan.
Ett exempel är Amiralsstaden i Rosengård som fått ett rikt butiksutbud och liv
och rörelse på trottoarerna. Förändringarna har medfört ett lugnare
trafiktempo och gator som nu knyter samman snarare än delar av. Staden har
läkts samman såväl mentalt som geografiskt.”
(Malmö stad 2014: 13).
“Kommunen kan behöva ta en aktiv roll för att initiera och stimulera till
nytänkande stadsutvecklingsprojekt för en tät och blandad stad. Ett exempel
skulle kunna vara ett omfattande projekt kring Amiralsgatan genom Rosengård
(Amiralsstaden).”
(Malmö stad 2014: 66).
Malmökommissionen (2013) skriver att barriärer i form av gator och järnväg separerar
bostadsområdena. Man poängterar hur det är viktigt att Amiralsgatan som är en av de
barriärer måste omvandlas från en trafikled till en stadsgata, med en mer
människovänlig skala som passar människans behov av upplevelser och närhet. Ny kraft
och energi ges till området om denna åtgärd sker (Malmökommissionen 2013. 165).
Trafikleder och verksamhetsområden kan utgöra barriärer och göra det svårare att
röra sig till fots i staden. Trafikleder kan byggas om till stadsgator och på så sätt ge
gång-, cykel- och kollektivtrafiken mer plats (Malmö stad 2012: 15). Det kan ge mycket
positiva effekter för stadsmiljön om det sker en förtätning och förändring av
trafikområden. Närliggande områden kan kopplas samman om barriärer tas bort. Ny
bebyggelse och nya kopplingar berikar stadsmiljön och ger gående och cyklister bättre
7

en

bättre

situation.

Specifikt

menar

Malmö

stad

att

en

väg som har en

motorvägskaraktär kan göras om till en stadsgata med lägre hastighet och plats för
gång- och cykelbanor. Den nya stadsgatan möjliggör även för med kvarter på varje sida
eftersom den motorvägsliknande vägen minskar i bredd. För ett grönare intryck och en
bättre luftmiljö kan gatan kantas av trädplantering (Malmö stad 2010: 43).
Ljus, luft och grönska var de funktionalistiska idealen som resulterade i speciell
gruppering av hus med en omkringliggande parkyta. Planen var att grönytorna skulle
binda samman parken och bostadsgården men splittrades av parkeringar bland annat
vilket Malmö stad erkänner att utformningen är bristfällig. Även om SCAFT-planeringen
medförde positiva egenskaper i form av trafiksäkra miljöer för barn så hade
prioriteringen av biltrafiken en negativ konsekvens att det skapade stora skyddszoner
och parkeringar (Malmö stad 2010: 32).
För att öka integrationen i dessa områden måste det finnas fler service och
arbetsplatser

och

även

andelen

verksamheter

behöver ökas. Trafikseparering

identifieras som ett stort problem och är i behov av förändring för att området ska
integreras bättre med omkringliggande områden så att en mer sammanhängande
stadsmiljö och bättre genomflöde kan uppnås.
Malmö stad (2010) tog fram ett dialog-PM med syftet att föra en öppen dialog mellan
politiker, tjänstemän och medborgare om hur Malmö skulle kunna förtätas i framtiden.
Det finns en stor förtätningspotential i staden och Malmö kan växa med minst 100 000
fler invånare genom omvandling och förtätning av den byggda stadsmiljön. Man kom
fram till fyra övergripande strategier som är viktiga för att Malmö ska utvecklas som en
blandad, tät och grön stad som är gång- och cykelvänlig med bra kollektivtrafik som
också är de övergripande målen för staden (Malmö stad 2010: 9). Dessa är:
●

Stationsnära lägen och kollektivtrafikstråk behöver utnyttjas

●

Utveckling mot en mer blandad stad

●

Trafikleder behöver omvandlas till stadsgator

●

Mellanrummen mellan byggnaderna behöver utvecklas (Malmö stad 2010: 9)

Som det kan tydas har Malmö stad tydliga ambitioner för Rosengård eller Amiralstaden
som är namnet över stadsutvecklingsprojektet som är centrerat kring Rosengårds nya
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tågstation. Malmö stad lägger tonvikt på den levande levande staden och har en strävan
att Rosengård ska utvecklas mot en mer tät och blandad stadsform med rikt
butiksutbud med liv och rörelse.
Det är viktigt att göra en utredning kring rörelsemönster och lokalisering av olika
funktioner och utforma så att ny bebyggelse tar till vara på detta så att det inte blir nya
tomma öar av otrygga platser. SCAFT-planeringen som präglar Rosengård har stora
brister och är inte optimal stadsplanering för 2020-talet. Trafiksepareringen har skapat
flera platser som upplevs som otrygga när mörkret fallit, exempel är gångtunnlar under
vägar.

1.3
●

Forskningsfråga
Hur går den fysiska miljön att gestaltas för att ge förutsättningar och stimulans
för en tätare och mer blandad stadsmiljö i Rosengård, integrerat med resten av
Malmö?

1.4

Syfte

Syftet är att undersöka och analysera stadsdelen Rosengård i Malmö med ett
perspektiv på täthet och den blandade staden. Vidare är syftet också ta fram ett
planförslag som ska vara en vision för områdets framtida utveckling. En total
förändring

ska

göras

på

området

utifrån

teorierna

och

strategierna

från

forskningsöversikten och tillsammans med tidigare teoretiska och praktiska kunskaper
i fysisk planering ska det utformas en fysisk miljö som ska främja för en tät och
levande blandstad i Rosengård, integrerat med grannområdena.
En fördjupad undersökning ska göras av Rosengårds stadsform samt en analys av de
kontextuella förhållandena som präglats områdets tillkomst, utveckling och förändring.
Socio-fysiska aspekter och förhållanden ska tas till hänsyn när man föreslår ett förnyat
perspektiv på stadsdelens framtida utveckling av den byggda miljön.
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Arbetet kommer mynna ut i en ny stadsplan för Rosengård som förhoppningsvis
kommer bli en stor inspiration och ge en ny synvinkel för vad man skulle kunna göra i en
framtida planering av området.

1.5

Avgränsning

Arbetet avgränsas till en analys och ett planförslag av stadsdelsområdet Rosengård i
Malmö utifrån ett stadsplaneringsperspektiv. Delområden som Persborg, Västra Kattarp
och Östra Kyrkogården kommer inte att tas med. Inte heller innefattas Emilstorp norr om
Industrigatan.
Den teoretiska avgränsningen blir att analysera Rosengård med ett fokus på
tillgänglighet och tät blandstad och att föreslå stadsbyggnadsåtgärder som skulle
kunna förbättra dagens situation.
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1.6

Begreppsförklaring

Segregation
Enligt Svenska Akademien så är definitionen av segregationen uppdelning av ett

samhälle i olika befolkningsgrupper ( Svenska Akademien 2015). Att ta någon eller
något bort från något sammanhang till vilket den eller det naturligt hör eller har varit i.
Ordet segregation kommer från latinets s egrego vilket är en sammanslagning av s esom betyder ‘avskilja’ och g
 rego som betyder ‘hjord’ eller ‘kollektiv’, alltså att ‘avskiljas
från hjorden eller kollektivet’. Andra betydelser är ‘separera’, ‘avsöndra’, ‘lägga åt
sidan’ och ‘dividera’ (Lewis & Short 1879).
Enligt staten finns det tre olika former av segregation: demografisk, socioekonomisk
och etnisk segregation (SOU 1996: 129). Demografisk segregation innebär en rumslig
åtskillnad mellan människor av olika kön och ålder. Socioekonomisk segregation
innebär en rumslig åtskillnad mellan människor som tillhör olika social-, inkomst-, eller
yrkesgrupper. Etnisk segregation innebär en rumslig åtskillnad mellan människor som
tillhör olika kulturer, folkgrupper, raser och religioner (SOU 1996: 129).
Alltså med andra ord handlar segregation om att olika grupper av människor bor på
olika platser i en stad. Det kan vara både frivilligt ofrivilligt. Segregation anses ofta som
ett problem då människor från olika grupper av samhället inte träffar varandra, utan
de träffar mest människor som är lika en själva. Motsatsen till segregation är ett
blandad samhälle där olika människor med varierande bakgrund bor i samma
område, går i samma skola och vistas i samma miljöer, det gör att människor kan
träffas och lär sig nya saker och utvecklas (Nationalencyklopedin uå).

Integration
Enligt Svenska Akademien så är definitionen av integration s ammanförande till en

helhet, fullständiga genom införlivning (Svenska Akademien 2015). Integration är ett
väldigt komplext begrepp som kan ha olika tolkningar. Men i de vanligaste
tolkningarna betyder det att en grupp människor som står utanför införlivas för att
12

delta i majoritetssamhället, att i fullt utsträckning vara delaktig i det svenska samhället.
Det handlar om att hela samhället ska ha sammanhållning, det är en ömsesidig
process som inkluderar både invandrare och ursprungsbefolkningen och människorna
och samhället (Boverket 2014: 8, 21). Integration får inte förväxlas med assimilation
som definieras allmänt som överge sitt språk och kultur för att anamma en annan
kultur och fullt bli en del av ett annat samhälle, integration handlar inte om kultur
(Nationalencyklopedin uå). Integration definieras typiskt om att inkorporera individer
från olika grupper i ett samhälle som jämlikar så att de står i harmoni med helheten
(Boverket 2014: 9).

SCAFT
SCAFT står för stadsbyggnad, chalmers, arbetsgruppen för trafiksäkerhet och
utvecklades 1968 som en modell för stadsplanering. SCAFT arbetades fram i en tid med
höga dödsfall på vägarna i och med bilens inkomst i städerna. Man ansåg trafiken
behövdes separeras mellan den hårda biltrafiken och den mjuka gångtrafiken. Med
planskilda korsningar skulle de olika trafikslagen hållas isär utan kontakt och på sätt
minska antalet olyckor. Med planeringsprincipen “lokalisera” skulle husentréer ligga mot
en gångväg och med en parkeringsplats mellan gata och hus, konflikter mellan gående
och bilar skulle elimineras (Hagson 2004: 32). Trafiksäkerheten skulle också förbättras
genom att differentiera genomfartstrafiken från lokaltrafiken som till exempel
Amiralsgatan som går igenom Rosengård utan någon kontakt med den lokala trafiken.
Det

skulle

vara

bilfria

bostadsområden

där

matargatan

skulle

omringa

grannskapsenheten och en uppdelning av funktionerna för att skapa sammanhängande
gångytor, till exempel skulle skolor och centrum placeras långt från bilvägen. Både
tunnlar och broar planerades för de gående att ta sig över bilvägar. (Hagson 2004: 35).

Blandstad
Även om begreppet b
 landstad e
 n vedertagen definition så används den ofta och inte
sällan på ett positivt sätt. Men det finns en allmän uppfattning av vad det innebär och en
del centrala punkter som brukar nämnas. Bellander (2005) som skriver för Boverket och
Miljödepartementet understryker hur det är viktigt att veta att funktionsintegrering inte
är samma sak som blandstad. Funktionsintegrering är bara ett medel för att uppnå
blandstaden, inte ett mål i sig. Hon menar att blandstaden handlar om stadsmiljöns och
13

gaturummets offentlighet och tillgänglighet. Det handlar inte om bebyggelsen form som
till exempel en kvartersstad och inte heller något köpcentrum. Utan en blandstad är ett
funktionsintegrerad bebyggelsemiljö där människor kan promenera till ett flertal
funktioner så som affärer, arbetsplatser till kulturella och sociala mötesplatser. Inom en
blandstad ska människor kunna ha gångavstånd eller på närhet se andra funktioner än
bostäder. Det som stärker ett områdes identitet är en stadsmiljö med olika småskaliga
verksamheter samt en attraktiv utformning. Exakt hur många det ska finnas av varje
funktion är inte väsentligt, det finns inga regler eller procentsatser som dikterar andelen
funktioner i blandstaden. Bellander betonar vikten på offentliga rum där det finns liv och
rörelse under kvällar och dagtid. Den byggda miljön ska ha en tät stadsstruktur där
gatornas rum är viktigt (Bellander 2005: 5).

2

Metod

2.1

Fallstudie - Malmö och Rosengård

Den här studien görs inom ramen för en fallstudie om Malmö och Rosengård. Fallstudier
innebär att man fokuserar på en plats där det förekommit ett särskilt fenomen där syftet
är att undersöka och ta fram en redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter
eller processer som förekommer i detta specifika fall. Det som utmärker fallstudien är
inriktningen på endast enda undersökningsenhet, i det här fallet Rosengård (Denscombe
2016: 91). Fördelen med fallstudier är att det ger forskaren en chans att ägna sig åt
subtiliteter och svårigheter (Denscombe 2016: 111). Genom att koncentrera sig på en
undersökningsenhet kan man som forskare få en förståelse för fenomen som annars
inte hade kommit fram om man undersökt flera fall samtidigt (Denscombe 2016: 91). Att
undersöka saker i detalj ger större möjligheter att gå på djupet och upptäcka
komplexiteter som inte syns vid första anblicken. Denscombe menar också att fallstudier
är holistiska i den mening att i och med att man fokuserar på ett fall så kan man ta itu
med dess helhet och på så sätt upptäcka samband mellan olika delar och hur de
påverkar varandra. En bra fallstudie anstränger sig till det yttersta för att uppnå bästa
resultat (Denscombe 2016: 92). Fallstudien har också fördelen att den är en naturlig miljö,
ingen artificiell miljö. I det här fallet så är Rosengård och Malmö områden som är riktiga
och högst naturliga, det är det riktiga livet och en verklig situation (Denscombe 2016: 93).
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Enligt Denscombe (2016) måste en fallstudie väljas med en startpunkt hur relevanta de
är för de praktiska problem eller teoretiska frågor som undersöks. Den motiveringen
som är vanligast när man väljer ett fall är att det är typiskt (Denscombe 2016: 97). I det
här arbetet är den urbana utformningen i Rosengård typiskt för de många
miljonprogramsförorter runt om i Sverige. Bebyggelsestrukturen skiljer sig inte markant
från till exempel Bredäng i Stockholm eller Hjällbo i Göteborg. Även om varje enskilt fall
är unik så är de också exempel som är en del av en bredare kategori. Det här arbetet
mynnar

ut

i

ett

planförslag

som

visar

på

de

utvecklingsmöjligheter

miljonprogramsförorter med en modernistisk urban struktur kan stå inför.
Det finns också praktiska överväganden i valet av fallstudie. Bekvämlighet är en faktor
där antal resor, kostnader och de minsta svårigheterna när det gäller att få tillträde.
Rosengård och Malmö ligger närmast författarens bas i Karlskrona jämfört med
Stockholm och Göteborg och blir således den bekvämligaste valet. Även hur intressant
ett fall är i sig är något som tagits i beaktning. Resultaten kan få en bredare publik och
forskningen kommer i sig vara en spännande erfarenhet (Denscombe 2016: 98). Fallet
Rosengård är både intressant för forskaren men även för planeringen i Malmö. Just nu
projekterar Malmö stad en utveckling av området och det är mycket angeläget just nu.
Rosengård är intressant för författaren till detta arbete då författaren är uppväxt i
närheten och spenderat mycket tid i området, författaren ser bristerna men även
områdets potential.

2.2

Metodkombination

En annan stark sida med att använda fallstudier är att det möjliggör för forskaren att
använda flera olika forskningsmetoder och datakällor, en metodkombination. Fallstudier
främjar faktiskt för en metodkombination för att få en bred och noggrann förståelse för
en komplicerad verklighet. Observationer kan kombineras med dokumentanalys och det
är just de olika metoderna som används i detta arbete (Denscombe 2016: 93).
Metodkombination
tillvägagångssätt

innebär
inom

ett

att

forska

enskilt

med

en

kombination

forskningsprojekt.

Det

of

alternativa

refererar

till

en

forskningsstrategi som överträder de traditionella forskningsparadigmens gränser
genom att medvetet kombinera metoder som är sprungna ur olika traditioner med olika
underliggande antaganden (Denscombe 2016: 211).
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En metodkombination är fördelaktigt eftersom det ger en mer omfattande skildring av
det som undersöks, informationen från de olika metoderna kompletterar varandra.
Genom att tillhandahålla mer än ett perspektiv så kan man ge en mer komplett bild av
situationen till skillnad från om man enbart använde en enskild metod (Denscombe 2016:
225). Metodkombination utvecklar även analysen, kontrasterande metoder kan
användas för att utveckla analysen. De olika metoderna tar fram olika sorts information
och den ena informationen kan bygga på informationen hämtat från den andra
metoden. Ytterligare data ger nya perspektiv och andra synvinklar på saker och ting.
Informationen från observationen kompletterar informationen från dokumentanalysen.
Tillsammans blir det enklare att dra slutsatser och ta fram förslag på åtgärder
(Denscombe 2016: 216).

2.3

Observation

En d
 eltagande observation på plats med tillhörande platsinventering gjordes i
Rosengård i Malmö. Detta är viktigt att som forskare sätta sig in i den lokala
situationen på marken. Identifiera viktiga stråk och platser men även analysera hur
man skulle kunna förändra det byggda landskapet. Deltagande observation är en
diskret datainsamlingsmetod för att samla in information om livsstilar, kulturer och
övertygelser i de situationer de uppträder i sin naturliga miljö. Den klassiska
definitionen av deltagande observation handlar om att en observatör deltar antingen
kamouflerat eller öppet bland människorna som ska studeras och iakttar vad som
händer (Denscombe 2016: 304). Livsstilar, kulturer och övertygelser kan vara väldigt
svårbegripliga för utomstående att förstå och genom att vara på plats och undersöka
har man som forskare en större chans att skildra och beskriva situationen (Denscombe
2016: 305).
Det finns olika typer av deltagande observationer och det som har använts i det här
forskningsarbetet är d
 eltagande som observatör vilket går ut på att forskaren står vid
sidan av och observerar människor i dess normala liv. Forskaren kan studera vad som
händer på ett mycket detaljerat sätt. Forskarens identitet som forskare känt för även
andra (Denscombe 2016: 307).
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I det här arbetet har fältarbete gjorts vilket innebär att forskaren har varit ute på
platsen för att undersöka situationen. Fältarbetet har gått till enligt Denscombes
beskrivningar genom att inte vara alltför selektiva i vad som ska observeras till en
början. Först var det viktigt att skaffa sig en helhetskänsla över området. En holistisk
observation är inledningen till mer fokuserade observationer för att få en överblick
över situationen. Sedan när man fick syn på saker som var av särskild betydelse så
flyttades observationen från att se helheten till att observera mer specifika områden
(Denscombe 2016: 307). Fenomen och saker som är intressanta eller konstiga blir
intressant att undersöka. Det som observerades var det som var relevant till arbetet,
Rosengårds urbana form med ett perspektiv på täthet och den levande staden. Hur
levande är stadslivet? Hur gång- och cykelvänligt är det på platsen? Hur påverkar
byggnadernas placering och utformning upplevelsen av platsen? Observationer kan
också identifiera frågor och problem som man inte tänkt på innan och som man
upptäckt på platsen (Denscombe 2016: 308). Till exempel så var situationen kring den
autocentriska Rosengård centrum mycket värre än tidigare trott.
En dokumentation av forskningen har gjorts med anteckningar, diagram och bilder. Det
är viktigt för forskaren på fältet att dokumentera sina observationer på ett permanent
sätt så snabbt som möjligt för att inte glömma av värdefull information.
Fältanteckningar är en brådskande uppgift enligt Denscombe (Denscombe 2016: 308).
Fördelen med deltagande observation är att forskaren har sig själv, alltså “jag” som sitt
centrala verktyg, teknisk utrustning krävs inte förutom en systemkamera. En annan
fördel är icke-inblandning då det finns en större chans att man låter den naturliga
miljön vara än andra samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Man kan även som
forskare se situationen från de observerades synvinkel, en slags immersion in i hur de
själva uppfattar det, att leva sig in i deras situation (Denscombe 2016: 314).
En stadsbildsanalys i form av Kevin Lynch har genomförts i den deltagande
observationen, det är en metod som väldigt användbar i dessa sammanhang . Det går
ut på att man visualiserar platser utefter de fem stadselementen som är stråk, gränser,
områden, knutpunkter och landmärken för att få en överskådlig blick och för att öka
förståelsen

över

området

(Lynch

1960:

48)..

Mer

om

stadsbildsanalys

i

planeringsförutsättningar.
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2.4

Kvalitativ innehållsanalys

Dokumentär forskning har bedrivits i det här arbetet och innebär en social undersökning
som brukar dokument som datakälla. Denscombe tar upp flera olika typer av dokument
och dessa är s kriven text som kan vara böcker, artiklar och rapporter, d
 igital

kommunikation som är hemsidor, sms, bloggar och sociala medier och sist så har vi
visuella källor som är bilder, video och artefakter (Denscombe 2016: 319). I det här
forskningsarbetet så användes skriven text i form av böcker, artiklar och rapporter. Det
har använts en stor mängd litteratur kring ämnet om Rosengård och Malmö men även
om mer allmän urban design och stadsplanering. Rapporter, översiktsplaner,
detaljplaners beskrivningar från Malmö stad och Statliga myndigheter som Boverket
har varit till nytta och analyserats.
Empirin i detta arbete består av ett dialog-PM vid namn S
 å förtätar vi Malmö! som
Malmö stad (2010) tog fram med syftet att föra en öppen dialog mellan politiker,
tjänstemän och medborgare om hur Malmö skulle kunna förtätas i framtiden. Empirin
består också av Ö
 versiktsplan för Malmö som antogs av kommunfullmäktige 2014 där
Malmö stad kungör sina planer och strategier för Malmös utveckling de kommande
åren. S
 tadens rumsliga påverkan på hälsa a
 v Malmö stad (2012) är också ett annat
dokument

som

analyserats.

Denna

vetenskapliga

underlagsrapport

är

ett

diskussionsunderlag till Malmökommissionen som är en kommission bestående av
politiskt oberoende experter från både Malmö stad, Malmö Universitet och Lunds
Universitet, med uppdrag från Malmö stad för arbeta för ett socialt hållbart Malmö.
Malmökommissionens (2013) M
 almös väg mot en hållbar framtid : hälsa, välfärd och

rättvisa har också använts som empiriskt material. Även analys görs på de befintliga
detaljplanerna över Rosengård för att se på förutsättningar utifrån ett historiskt
perspektiv.
Just statspublikationer och officiell statistik en positiv egenskap att trovärdiga då dessa
har producerats av staten som tillhandahåller stora resurser och kunskap. De är också
faktabaserade, speciellt statistik som inte kan betvivlas. Statspublikationer är också
objektiva då dessa har producerats av opartiska tjänstemän (Denscombe 2016: 320).
Digital kommunikation i form av hemsidor och en visuell källa i form av bilder har
använts som datakälla.
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Ett av de första stegen i den dokumentära forskningen som gjordes var en traditionell
analys av kartor som är en visuell källa. Det har varit satellitkartan från Lantmäteriet
men även terräng- och fastighetskartan från nämnd källa. Malmö stad har en speciell
karttjänst som erbjuder mycket matnyttig information om området. En analys av de
befintliga detaljplanerna har också varit viktigt för att kunna observera den nuvarande
situationen.
Alla dessa olika slag av dokument har två egenskaper som är väldigt användbart för
samhällsforskning menar Denscombe. Den första fördelen är att dokumenten
innehåller information kan användas som bevis för något. Det är dokumentets
budskap som är intressant, inte själva bokstäverna. Dokument betyder något och
vidarebefordrar viktig och användbar information. Bakom varje text finns en djupare
mening och ett underliggande syfte som det går att lära sig om. Beroende på vem
läsaren är så kan olika dokument tolkas olika det är därför dokumentär forskning inte
bara handlar om en datainsamling utan innefattas även av tolkning av dokument. Ett
dokument kan ha subliminala budskap och dolda innebörder som kan vara av stort
intresse för vidare djupanalys (Denscombe 2016: 319).
Den andra egenskapen med dokument är att det är en permanent handling. Ett
dokuments existens är stabil och kan finnas i en väldigt lång tid om inte för alltid.
Informationen i ett dokument är inte kortvarig då den har fångats in och sparats i ett
eller flera format (Denscombe 2016: 320). Nuförtiden är det vanligt att äldre dokument
sparas digitalt vilket underlättar en åtkomst till de.
Den största fördelen med dokumentbaserad forskning är just tillträdet till data.
Dokumenten finns på biblioteken och internet det finns en stor mängd information att
tillhandahålla och som oftast är både enkelt att få tillträde till och kostnadsfritt. Det är
en kostnadseffektiv metod som inte har fördröjningar, behov av överenskommelser,
tillstånd eller etiska problem (Denscombe 2016: 323-324, 338). Beständigheten i data är
en annan fördel med dokumentär forskning då de är permanenta och tillgängliga,
källan kan kontrolleras av andra för offentlig granskning (Denscombe 2016: 339).
Datakällorna har undersökts och analyserats enligt den valda metoden kvalitativ
innehållsanalys. Genom att undersöka detaljerat datan så är analysens syfte att
beskriva dess olika element, förklara hur det fungerar och tolka vad som sägs eller skrivs
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(Denscombe 2016: 342). Kvalitativ forskning går ut på att man använder ord och visuella
bilder som datakälla för att analysera. Kvalitativ forskning har en tendens att associeras
med interpretivism vilket går ut ut på att forskaren har en stor roll och en viss
inblandning i datans konstruktion. Denscombe menar att forskaren själv utgör ett
mätinstrument och forskarens värderingar, bakgrund, identitet och övertygelser spelar
en stor roll i karaktären i den insamlade datan och analysen kring den (Denscombe 2016:
344). Det går även att se på namnen att kvalitativ forskning handlar om att småskaligt
analysera ett mindre antal datakällor på ett djupgående sätt, till skillnad från den
kvantitativa forskningen där man analyserar stora datamängder med siffror som
analysenhet. Kvalitativ forskning har även ett holistiskt perspektiv, det vill säga att det
går ut på man måste se saker i deras kontext för att förstå det (Denscombe 2016: 346).
Det finns en mängd olika kvalitativa data som används inom kvalitativ forskning och i
det här arbetet har data från både observationsforskning och dokumentär forskning
använts (Denscombe 2016: 383).
Inom kvalitativ forskning finns det olika tillvägagångssätt och ett av de som använts i det
här arbete är i nnehållsanalys. I nnehållsanalys kan användas på vilken källa som helst,
det kan vara text, ljud eller bild. Kvalitativ innehålls innebär att kvantifiera innehållet i
texten.
och följer en procedur som är logisk och enkel. Först väljer man som forskare ett
lämpligt textutsnitt ur ett dokument och sedan bryter man ned texten i mindre delar.
Efter söker man efter relevanta kategorier för analysen av data, nyckelord är viktigt. Det
som är relevant för frågeställningarna tas ut, det kan vara meningar eller stycken som
innehåller den informationen som är intressant. De enheter som innehåller de bytande
informationen minskas ner med avsikt att göra texten kortare men ändå bibehålla det
väsentliga innehållet. Sedan kodas enheterna och grupperas i kategorier som
manifesterar innehållet (Denscombe 2016: 392). Därefter analyserar man texten när det
gäller enheternas frekvens och hur de förhåller sig till andra enheter som finns i texten
(Denscombe 2016: 393).
Med innehållsanalys kan man hitta många gömda sidor i det som meddelas genom den
skrivna texten. Att analysera textens djupare mening och även ibland hitta oavsiktliga
gömda sidor som författaren från början inte hade en tanke om när den skrev det.
Kvalitativ innehållsanalys uppdagar vad texten framför som relevant genom att mäta
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vad den innehåller, det kan vara speciella ord eller idéer. Innehållsanalys avslöjar också
de prioriteringar som görs genom att se hur ofta de uppkommer i texten och i vilken
ordning. Vidare blottar innehållsanalys de värderingar som framförs och det mäts
genom att se på hur författaren ser på saker, om de har positiva eller negativa åsikter
om olika fenomen. Sist avslöjar innehållsanalys hur idéerna hänger samman genom att
se på logiska associationer och närheten mellan idéerna i texten (Denscombe 2016: 393).
Den största fördelen med kvalitativ innehållsanalys är hur den kvantifierar innehållet i
text på ett tydligt sätt som dessutom är repeterbart av andra forskare (Denscombe 2016:
393). Fördelen med kvalitativ analys generellt sätt är att kvalitativa forskningsdata är
baserade på mänskliga erfarenheter och observationer. Man talar om beskrivningar och
data som ligger nära verkligheten. Människor har två väldigt olika sätt att tänka. Det
första sättet är det undermedvetna, de observationer som vi snabbt ser och de instinkter
vi snabbt iakttar från data vi först lägger märke på. Det andra sättet är det motsatta, det
vill säga ett långsamt och metodiskt tankesätt för att analysera datakällor. Inom
forskning används oftast det andra tankesättet och lämnar helt det människans
instinktiva karaktär åt sidan. Men kvalitativ forskning bortser inte från magkänsla. Det
omfamnar det och data som kan samlas är ofta bättre för det. Det minskar
möjligheterna till “skrivbordsteorier” (Denscombe 2016: 417).
En annan fördel med kvalitativ analys är att ämnesmaterialet kan utvärderas detaljerat
och rikhaltigt. Det går ut på att dela upp texten i mindre delar och analysera bit för bit
där detaljerna står i fokus. Att ta det med det mest väsentliga och att identifiera
betydelsefulla mönster. Kvalitativ forskning fokuserar mindre på mätvärdena för de data
som samlas in och mer på subtiliteten i vad som finns i den informationen. Detta
möjliggör för data att ha en förbättrad detaljnivå för den, vilket kan ge fler möjligheter
att samla in insikter från den när man gör undersökningen. Kvalitativ analys tolererar
olika lösningar beroende på hur man tolkar källan eftersom den utgår från att forskaren
är tolkningsskicklig. Olika forskare kan komma fram till olika teorier kring ett fenomen
även om det vara finns ett teoretiskt korrekt förklaring (Denscombe 2016: 417).

2.5

Metoddiskussion

Enligt Denscombe är forskarens identitet som forskare känt för andra när man som
forskare är deltagande som observatör (Denscombe 2016: 307). Men i det här arbetet så
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var det möjligen inte alla som uppfattade forskarens identitet som just en forskare då
inget samtal skedde mellan forskaren och människorna, men de kunde iallafall se att
någon slags forskning eller dokumentation bedrevs och såg nyfiket på forskaren och
ibland till och med ville posera på bild.
Denscombe nämner några nackdelar med deltagande observation och de som är
aktuella för den här observationen är e
 ngagemang, tillträde och t illförlitlighet
(Denscombe 2016: 315). E
 ngagemang i nnebär att deltagande observation kan vara en
jobbig metod som kräver mycket energi och personliga resurser. Men i det här arbetet
har detta inte varit ett problem då forskaren i fråga vara väl förberedd mentalt såväl
som fysiskt inför observationen. Det enda som var utmanande var yttre faktorer så
som det kalla vädret och solens läge vilket minskade förmågan att se omgivningen.
När det gäller t illförlitligheten k
 an detta ifrågasättas, deltagande observation kan ge
väldigt varierande resultat beroende på vem det är som för fältanteckningarna då
forskarens “jag” spelar en stor roll i denna metoden (Denscombe 2016: 315). Deltagande
observation utgår främst ifrån att det är forskaren som person som är det
huvudsakliga redskapet. Olika forskare kan uppfatta saker och ting olika beroende på
vad för utbildning och träning forskaren i fråga har (Denscombe 2016: 310). Då blir
observationen svår att upprepa och därmed minskar tillförlitligheten i datan
(Denscombe 2016: 315). Men i det här arbetet har forskaren försökt att vara så objektiv
som möjlig utan att påverka på ett personligt plan.

Tillträde m
 enas med att det finns begränsade valmöjligheter i vilka roller och miljöer en
forskare kan ha tillträde till (Denscombe 2016: 315). I deltagande observation hoppar
man in i en roll och man som forskare måste se till att passa in så mycket möjligt i
gruppen som det forskas om (Denscombe 2016: 311). Denscombe tar upp ett exempel
hur det skulle vara svårt för en färgad forskare att ta sig in i Ku Klux Klan (Denscombe
2016: 310). Denscombe tar också upp fältarbetets risker och poängterar att det finns en
risk att fysiskt skadas vid fältarbete även om risken är låg. Man kan inte bortse från
risken att bli rånad och utsättas för våld (Denscombe 2016: 312), speciellt när man
besöker ett område som Rosengård som har en hög kriminalitet. Men i det här arbetet
har forskaren en fördel då den är av utländsk bakgrund och i Rosengård har de flesta
utländsk bakgrund (Malmö stad 2008: 11), så på sätt drog man inte till sig blickar och
uppmärksamhet.
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Observatörseffekten ä
 r något som Denscombe tar upp och innebär att människor
förändrar sitt beteende om de vet att de blir observerade av någon annan.
Konsekvenserna kan bli att att människorna reagerar och har ett annat beteende än
de normalt skulle ha haft. För att motverka detta kan man vidta vissa åtgärder och ett
exempel är att göra dolda observationer. Människors beteende påverkas inte om de
inte vet att de är observerade.I det här arbetet visste inte de flesta människor att de
blev observerade då det ibland skedde på långt håll eller bakom deras rygg utan
deras vetskap Ett annat exempel som Denscombe tar upp är att kamouflera det
verkliga syftet med forskningen, människorna kan tro att forskaren håller på med en
viss grej som egentligen är något helt annat än vad forskaren egentligen håller på
med. I det här arbetet trodde antagligen de flesta människor att jag kanske var en
turist på besök eller en boende i området som testar kameran. Båda dessa åtgärder
mot observatörseffekten har medfört vissa etiska aspekter som har beaktats med
slutsatsen att observationen i det här arbetet inte ansågs orsaka någon skada förutom
att de undersökta människorna skulle kunna uppfatta det som en ofrivillig kränkning
av privatlivet. På tal om forskningsetik så tar Denscombe upp om att det finns en risk
att konfidentiellt material råkar hamnar hos forskaren men i det här arbetet har inget
sådant material setts (Denscombe 2016: 309).
När det gäller dokument så finns det även en del nackdelar där med. Den första är
källans trovärdighet, det är väldigt viktigt att man som forskare kritiskt granskar
källorna noggrant. En bedömning måste göras kring källans sakkunnighet och de
procedurer som har använts för att få fram de data som finns i källan (Denscombe
2016: 339). Denscombe tar upp fyra grundläggande kriterier för att utvärdera ett
dokuments validitet: a
 utenticitet, representativitet, innebörd o
 ch t rovärdighet. Med
autenticitet menas det hur äkta och originellt dokumentet är, det får inte vara en
förfalskning och omskrivning av något annat. Med representativitet menas det om
dokumentet är typiskt för sitt slag. Är dokumentet fullständigt eller har redigerats? Med
innebörd menas det om dokumentets innehåll är tydligt? Har den ett uttryckssätt som
gör att man måste läsa mellan raderna för att förstå? Med trovärdighet menas det om
innehållet är riktigt? Finns det förutfattade meningar och felaktigheter? Vem skriver
vad och varför? Har författaren någon partisk åsikt som kan ha påverkat dokumentet?
När är dokumentet skriven och i vilket sammanhang (Denscombe 2016: 326)?
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Denscombe menar att information från internet behöver extra energi och noggrannhet
för att granskas då det inte finns någon kontroll över vem som postar var och huruvida
påståendena stämmer. Då är det extra viktigt att utvärdera källan utefter autenticitet,
representativitet, innebörd och trovärdighet (Denscombe 2016: 328). Denscombe tar
upp fyra kriterier för att specifikt utvärdera internetbaserade källor: a
 uktoritet,

trovärdighet, uppdatering o
 ch p
 opularitet. Med auktoritet menas det vad det är för
slags webbplats, statliga webbplatser är mer trovärdiga än en privat sådan som
behöver försiktighet och extra granskning. Med trovärdighet menas med hur seriös och
legitim webbplatsens syfte är (Denscombe 2016: 328). Webbplatsens uppdatering
menas med hur ofta webbsidan uppdateras, man måste som forskare undersöka
datumet när det senast uppdaterades så att inte informationen är gammal och
obsolet. Information från internet är inte per definition dåligt utan det kan också vara
väldigt bra (Denscombe 2016: 339). Med popularitet menas det med hur många träffar
en webbsida har, det kan ge en fingervisning om hur stort intresset är och hur många
som gillar webbsidan (Denscombe 2016: 328).
Sekundära data är en annan nackdel med dokumentbaserad forskning. Det innebär att
informationen som finns i källan kan ha producerats för en annan intention och kan på
det viset inte vara helt passande att användas i sin egen forskning. Då kan det vara
viktigt att läsa igenom källan och få en förståelse först om vad datan säger. Källans
författare kan även tolka det olika, objektivitet är viktigt (Denscombe 2016: 339). I det
här arbetet har det gjorts utförliga inspektioner i källans upphovsmän tillika källans
data för att säkerställa att information är av god kvalitet.
När det gäller analysmetoden kvalitativ innehållsanalys så är en nackdel att det finns en
benägenhet att plocka ur enheter och dess mening från inte bara den den primära
kontexten men även författarens avsikter (Denscombe 2016: 393). För att motverka att
detta sker så har forskaren först gjort en holistisk syn på texten, det är jätteviktigt att få
en överblick först. Betydelsen får inte lyftas ur sitt kontext, det gäller att se de
omgivande delarna av texten.
En nackdel med kvalitativ analys är forskningsfyndens generaliserbarhet, den
detaljerade djupstudierna av texten kan ses om nackdel då upptäckterna man kommer
fram till inte alltid kan appliceras på andra fall (Denscombe 2016: 417). I det här arbetet
har sådant tagits till hänsyn med försiktighet när det gäller studier av andra fall.
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Denscombe nämner en till nackdel med kvalitativ analys och det är objektiviteten i
forskningen. Han menar att då kvalitativ analys utgår från forskarens “jag”, det vill säga
att forskarens bakgrund, identitet och egna övertygelser påverkar analysen av datan
(Denscombe 2016: 418). Jagets rolls roll är viktig i kvalitativ forskning och kan inte helt
elimineras (Denscombe 2016: 415). För att minska forskarens personliga påverkan på
resultatet så tar Denscombe upp en åtgärd kring detta, ett öppet sinne är ett måste för
alla kvantitativa forskare vid dataanalys. Om en forskare inte gör så kan denne bli
anklagad för att inte vara objektiv (Denscombe 2016: 415). På ett praktiskt sätt så ska
man inte ignorera data som “inte stämmer”, det finns ibland data som avviker från
analysen och då ska man inte ignorera detta bara för att de inte stämmer överens med
den generella trenden. En annan praktiskt åtgärd är att man som forskare måste
utforska alternativa förklaringar till ett visst fenomen och inte ta första bästa förklaring
(Denscombe 2016: 416).

3

Forskningsöversikt & Teori

3.1

Den kompakta staden

Begreppet d
 en kompakta staden blev först myntat 1973 av George Dantzig och Thomas
Saaty (1973), två matematiker vars utopiska syn till stor del var drivna av en önskan att
se en effektivare resursutnyttjande. Teorin, som har påverkat stadsplaneringen, är ofta
anknuten till Jane Jacob och hennes bok " The Death and Life of Great American Cities"
(1961), en kritik av den modernistiska stadsplaneringen som Jacobs hävdar ha förstört
många innerstadsområden. Många författare och planerare har definierat den
kompakta staden men det är en mycket komplex planeringsteori som innefattar flera
dimensioner som ska fungera tillsammans. Teorin har ingen gemensam definition, och
det är ofta associerat med begreppet u
 rban intensifiering, som relaterar till de
förtätningsprocesser som gör ett urbant område mer tät (Williams & Burton & Jenks
1996: 102). Begreppet kan därför jämföras med begreppet förtätning. Den kompakta
staden är motsatsen till “urban sprawl” (Neuman 2005: 12). Den kompakta staden har en
rad olika definitioner men rent allmänt är det relativt hög densitet, blandstad, effektivt
kollektivtrafiksystem och gång- och cykelvänlig skala (Burton, 2001: 1).
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Dantzig & Saaty (1973) ger en förklaring till egenskaperna av förtätning genom att
presentera särdragen i den urbana formen, rummet och de sociala funktionerna som
följer:
Urban form
-

Hög täthet

-

Mindre bilberoende

-

Tydlig gräns mot grannområden

Rumsliga egenskaper
-

Blandad markanvändning

-

Mångfald av livet

-

Tydlig identitet

Sociala funktioner
-

Social rättvisa

-

Självförsörjning i det dagliga livet

-

Oberoende från staten

(Dantzig & Saaty 1973: 20)
Den kompakta staden definieras som en process för att se till att man först utnyttjar den
urbaniserade marken fullt ut, innan man tar grönområdena (Goodchild, 1991. 423). Urban
intensifiering leder till städer som är mer gångvänliga, mer energieffektiv kollektivtrafik,
och det är inte bara ett sätt att undvika exploatering av jordbruksmark och
grönområden (Goodchild, 1991: 424).
Teorin för den kompakta staden är huvudsakligen baserad på följande egenskaper:
- Hög täthet
- Blandstad och bättre tillgång till butiker och service
- Förnyelse av innerstaden
- Effektiv användning av infrastruktur
- Mindre bilberoende
- Gång- och cykelvänligt
- Förbättring av kollektivtrafik
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- Bevarande av grönområden och landsbygden
(Dantzig & Saaty 1973: 36)
Alla dessa aspekter måste samspela med varandra för att öka tätheten från nuvarande
nivåer. Aspekterna anses även vara den mest effektiva urbana strategin ur ett
hållbarhetsperspektiv för de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna.
Förutom att förtätning av urbana miljöer ger miljöfördelar så ger det också ekonomiska
och sociala fördelar (Dantzig & Saaty 1973: 54). Burton (2001) identifierade tre
huvudattribut av den kompakta staden: blandstad, täthet och intensifiering.
Den kompakta modellen främjar för mindre bilberoende och syftar till att öka
effektiviteten i kollektivtrafiken och minska väginfrastrukturen för att minska onödig
markanvändning. Förhållandet mellan transport och stadsform är en grundläggande
aspekt av den kompakta stadsmodellen, eftersom olika principer för markanvändning
måste beaktas. Till exempel är hypotesen om att använda den tredje dimensionen (luft
och underjordisk rymd) ett viktigt alternativ för den kompakta staden eftersom
mängden utrymme är begränsad (Nijkamp & Rienstra: 1995: 229).
Nijkamp & Rienstra (1995) presenterar andra fördelar och hävdar att en större andel
kollektivtrafikresande påverkar användningen av utrymmet genom att ha en större
infrastrukturkapacitet, vilket är viktigt framför allt i en kompakt stad som karaktäriseras
av små utrymmen. Dessutom minskar också mängden fast avfall på grund av fordonets
långa livslängd. Social trygghet, sociala kostnader och mindre buller i stadsområden
nämns samt fördelar med kollektivtrafik. För att öka användningen av kollektivtrafik
måste ny strategisk politik läggas i praktiken för att avskräcka från användningen av
bilen. De föreslår minskning av parkeringsplatser för att göra bilen mindre attraktiv
Nijkamp & Rienstra (1995: 232).
En annan attribut som är viktigt för den kompakta staden är vikten av en blandning av
markanvändningen, vilket är ett grundläggande element för att uppnå en hållbar
stadsform. Funktionssepareringen har fått mycket kritik och kritiker menar att det bidrog
till den urbana stadsutglesningen. Planerare och ekonomer har granskat effekterna av
funktionsseparering direkt på stadens form och kom fram till att det tenderar att
resultera i lägre täthet och uppmuntra stadsutglesning (Knaap et al. 2000: 8). Studier har
visat att för att uppnå urban livskvalitet i en stad så bör områdena vara kompakta,
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gångvänliga och blandade. De ska även ge tillgång till adekvata tjänster och faciliteter
som uppfyller människors behov. Vidare ska gatorna vara väldefinierade och öppna
utrymmen med en välstrukturerad urban layout (El Din et al. 2013: 91). Även Boverket ser
de positiva egenskaperna med blandstaden där man nämner hur det ger en unik lokal
identitet med sina många småskaliga verksamheter. Man menar att även om stora
kontorsbyggnader skapar trafik så skapar de också ett underlag för kommersiell service
(Bellander 2005: 52)
Boverket främjar utvecklingen av politiken som syftar till att minska bilberoendet genom
att underlätta mer vandring och cykling genom att förbättra förbindelserna med
kollektivtrafik mellan bostäder, jobb, lokala tjänster och lokalt rekreationsområden och
genom planering för blandad användning (Boverket 2016: 7).
Strategin för blandstaden går hand i hand med den täta staden och resulterar i den täta
blandstaden. Det finns

fyra huvuddimensioner i blandstaden och dessa är: s ocial

blandning

demografi,

(bostäder,

besökare,

livsstilar),

e
 konomisk

blandning

(affärsverksamhet, konsumtion, produktion), f ysisk blandning av markanvändning
(vertikal och horisontell, privat och offentligt utrymme) och till sist en blandning av alla
de tre dimensionerna vilket kan vara en 24-timmars ekonomi, gemensam användning av
utrymmen som till exempel torghandel och underhållning (Evans & Foord, 2007: 1). Alla
dessa fyra dimensioner har alltid behandlats som bortkopplade element inom
stadsplaneringen, även om deras interaktion är grundläggande för att förstå effekterna
av stadsutvecklingen och förändringen av markanvändningen (Evans & Foord, 2007: 33).
Byggandet och bevarandet av levande, livskraftiga och hållbara stadsmiljöer kan
genereras genom främjande och utveckling av en blandad markanvändning, som också
måste kombineras med livsstilar och kulturella prioriteringar (Rowley 1996: 90). En
särskild situation för kombinationen av blandningsanvändningar har identifierats av
Rowley (1996) som en produkt av olika variabler angående platsen och frågorna
angående olika tillvägagångssätt. Tillvägagångssätten Rowley identifierade för att
behålla och uppmuntra blandad användning gäller bevarande av etablerade områden
med blandstad, ombyggnad av större platser och omstrukturering av befintliga delar av
städer.
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En intressant aspekt av blandad användning presenteras av Burton (2001), som
identifierar möjligheten att blanda utvecklingen vertikalt, där samma byggnad är
innehåller olika funktioner eller horisontellt, där de olika funktionerna ställs in sida vid
sida. Strategin för blandad användning är inte bara nödvändig för att minska
användningen av bilen utan också att svara på behovet av bostäder på grund av den
ökade befolkningen och förändringar i sociala trender, som till exempel den höga
andelen singlar och åldrande människor (Burton 2001: 1984)
Höga tätheter leder till fyra positiva aspekter för den sociala hållbarheten: tillgång till
butiker, användning av kollektivtrafik, lägre antal dödsfall från psykisk ohälsa och lägre
social segregering. Blandad markanvändning medför även ett fler fotgängare och
cyklister, allmän hälsa och bättre arbetsmöjligheter för lågutbildade (Burton 2001: 12).
Den kompakta stadsmodellen tyder också på att levande lokalkonomier kan stödjas
utan betydande inpendlingar till innerstaden (Evans & Foord, 2007: 5). Den minskar
skillnaden mellan hem och arbete och därmed tid och pengar som spenderas på
pendling. Det främjar människor i den lägre socio-ekonomin, särskilt de bilfria, vilket
tenderar att drabbas oproportionerligt av tillgänglighetsproblem i en decentraliserad
stad (Burton, 2001: 1973).
Elisabeth Burton (2001) undersöker legitimiteten av de uttalanden om att en högre
kompakthet av städer skulle ge fördelar för låginkomstgrupperna. Ett av de argument
som stöder den sociala jämställdheten är möjligheten att få bättre tillgång till butiker och
service i en kompakt stadsform. Faktum är att blandad användning och hög densitet
spelar en viktig roll till förmån för de missgynnade. Gruppering av olika aktiviteter ger
möjlighet till människor utan bil att spara pengar när de reser till butiker utanför staden
eller använder dyrare lokala butiker. Dessutom kan potentialen att minska avståndet
mellan hem och arbetet spara tid och pengar som brukar spenderas i pendling (Burton,
2001: 1972). .
Dessutom behövs en utveckling av byggnader för blandad användning eftersom
bostäder,

butiker,

sysselsättningen.

handel
Men

och

även

att

kontor behövs för att uppmuntra den lokala
öka

den ekonomiska hållbarheten av lokala

affärsmöjligheter på grund av deras läge i närheten av ett stort antal personer (Arbury:
2005: 46).
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Minskningen av behovet av att resa till arbete och rutinaktiviteter är en fördel av
blandstaden (Evans & Foord, 2007: 10). Istället för att köra varje dag kan en blandad
användning främja gång- och cykelvägarna, möjliga genom koncentrationen av
aktiviteter som finns i nya byggnader uppförda i utrymmen i tidigare tomma områden,
som har förnyats. Den ökade användningen av befintliga byggnader eller platser;
ändring av användning, leder till en ökning av aktiviteten. och ökade i antalet personer
som bor i, arbetar i eller reser genom ett område (Williams & Burton & Jenks 1996: 98).
Den kompakta staden främjar social rättvisa som en förutsättning för att uppnå urban
hållbarhet. Nivån av social segregering kan minska med en tät urban form, där
samhällena är mer blandade och inte spatialt segregerade, eftersom fenomenet
segregering tydligen är ett resultat av decentraliseringen. Förtätningsstrategin hävdar
att stadens förtätning stöder och främjar en rättvis fördelningen av resurserna i
samhället, samt gynnar grupper av lägre socioekonomisk status och minskar klyftan
mellan de fördelaktiga och de missgynnade (Burton, 2001: 1987).
Jane Jacobs (1961) presenterade de fyra oumbärliga förutsättningar för att skapa en
blandad användning som genererar "sprudlande mångfald" i stadsdelarna (Jacobs 1961:
196):
- Varje område måste tjäna mer än två olika funktioner för att säkerställa närvaron av
människor på olika tider på dygnet med olika syften för att vara på den platsen.
- Möjligheten att vrida hörnet ska vara återkommande, så kvarteren måste vara korta.
- Byggnaderna i ett område måste variera i ålder och förhållanden.
- Det borde finnas en tät närvaro av människor oavsett vad för anledningar de är på
platsen, detta inkluderar människorna som är där för att de bor där.
Alla dessa villkor anses nödvändiga för att utveckla den potentiella vitaliteten i ett
område (Jacobs 1961: 196-197).
Minskningen av brottslighet nämns också, som ännu ett argument för förtätning, och
Jane Jacobs hävdade att närvaron av ögon på gatan “avvärjer oegentligheter och
främjar personlig säkerhet" (Jacobs 1961: 45). Jacobs menar att byggnaderna på en
gata som är utrustade för att hantera främlingar och för att försäkra säkerheten för
både invånare och främlingar måste vara orienterade mot gatan. De kan inte vända till
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en baksida eller ha tomma sidor och lämna dessa blinda (Jacobs 1961: 45). Jacobs
menar att gator i staden har fler användningar än att bara transportera fordon och
människor. En trottoar i sig betyder ingenting, det är en abstrakt sak. Den får först en
betydelse när den kopplas samman med andra byggnader and andra användningar
som gränsar till den. Gatorna är stadens mest vitala organ. Det är det vi först tänker på
när vi föreställer oss en stad, det är gatorna. Vad människor menar när de säger att en
stad känns otrygg menar de att de inte känner sig trygg på trottoarerna och
gångvägarna (Jacobs 1961: 37). Jacobs tar upp en viktig punkt angående ett områdes
säkerhet. Hon menar att de det första saken att förstå med säkerheten i ett område är
att det inte hålls i första hand av polisen, utan i hand av ett invecklat, nästan omedvetet,
nät av frivilliga kontroller och standarder bland människor själva och verkställas av
folket själva. I vissa bostadsområden - i äldre statliga bostadsprojekt med mycket hög
befolkningsomsättning är lag och ordning lämnade nästan helt åt polisen. I sådana
platser råder djungelns lag. Jacobs menar att om människors egna kontroll och harmoni
har brutits ner så är det nästan omöjligt för poliserna att bevara lag och ordning i ett
område. Detta ses tydligt i fallet Rosengård. Trots att polisen öppnade ett polishus vid
Rosengård centrum så har inte brottsligheten minskat, och en stor anledning till det inte
har skett är för att den sociala harmonin har brutits ned.
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4

Planeringsförutsättningar
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4.1

Malmö

Malmö är Sveriges tredje största stad och räknas som en av Sveriges tre
storstadsregioner. Malmö stad hade en befolkning på 333 633 invånare 31 december 2017
(Statistiska centralbyrån 2018A) och i Stormalmö 719 185 invånare (Statistiska
centralbyrån 2018B). Malmö har historiskt varit en industristad och hade en stark tillväxt
under 1900-talets första hälft. Men under 1970-talet till 1980-talet lades flera industrier
ned eller flyttade utomlands och staden hamnade i kris. Befolkningen minskade och
Malmö beskrevs som en stad i kris. Många lägenheter stod tomma, de allra flesta i
miljonprogramsområden. Samtidigt anlände många flyktingar från Balkan och
Mellanöstern och flyttade då in i dessa tomma lägenheter. Under 1990-talet började en
positiv vändningen ske i Malmö i och med Öresundsbron, Bo01 och nya Malmö Högskola
som numera är Malmö Universitet. Malmö lyckades göra resan från en industristad på
dekis till en kunskapsstad med energi. Under 2000-talet invigdes Citytunneln vilket
innebar en stor vinst för Malmös befolkning. Hyllie och Västra Hamnen har varit de stora
utvecklingsområdena de senaste 20 åren, på gott och ont. På ett sätt har det lyft Malmö
och gett staden ett nytt ansikte utåt men samtidigt så har äldre områden negligerats för
förnyelse. I översiktsplanen för Malmö så har kommunen visionen att i 2032 vara en tät
och grön stad. Hållbarheten står i fokus och då finns det fem nya spårvägslinjer. (Malmö
stad 2014: 13). Till skillnad från de flera andra städer så är Malmö en relativt kompakt
stad och det gör att man kan ta sig överallt med cykel.

4.2

Rosengård

Rosengård är en stadsdel i Malmö stad och består av 10 stadsdelsområden: Västra
Kattarp, Persborg, Östra kyrkogården, Emilstorp, Rosengård centrum, Törnrosen,
Apelgården, Kryddgården, Örtagården och Herrgården. Det är främst Rosengård
centrum, Törnrosen, Apelgården, Kryddgården, Örtagården och Herrgården som i
folkmun brukar benämnas för Rosengård eftersom det är dessa delområden som är
karaktäristiska

miljonprogramsområden.

Rosengård

är

idag

ett

segregerat

miljonprogramsområde beläget ganska centralt i östra Malmö med stor potential till en
förtätning så att Rosengård blir en integrerad del av centrala Malmö. Trots sitt relativt
centrala läge har Rosengård en struktur som liknar mer miljonprogramsförorter i
Stockholm och Göteborg än Malmös innerstad. Med Rosengård stations invigning i
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december 2018 ansluter sig Rosengård till det regionala nätet av pågatåg. Då kommer
man kunna ta tåget till Hyllie station för att sedan byta till Öresundståget till Kastrup
internationella flygplats. På så sätt dras Rosengård närmare världen.

4.3

Kommunala planer & dokument

De nuvarande detaljplanerna visas nedanför, ett är för Rosengård centrum och ett för
ett område är en del av Apelgården beläget väster om centrum. Klart och tydligt kan det
ses att funktionerna är starkt separerade då det inte finns några kommersiella platser
för Amiralsgatan medans det är tvärtom för Rosengård centrum, där finns det endast
handel reglerat och inga bostäder. Byggnaderna har inte heller någon kontakt med den
omgivande vägen.
Detaljplan för del av Apelgården.
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Detaljplan för Rosengård centrum. Rosengård centrum är en enda stor koloss och har
bara en användning. Men inom handelsområdet är inte regleringen så stor.

36

Malmö stad (2010) tog fram ett dialog-PM med syftet att föra en öppen dialog mellan
politiker, tjänstemän och medborgare om hur Malmö skulle kunna förtätas i framtiden.
Det finns en stor förtätningspotential i staden och Malmö kan växa med minst 100 000
fler invånare genom omvandling och förtätning av den byggda stadsmiljön. Man kom
fram till fyra övergripande strategier som är viktiga för att Malmö ska utvecklas som en
blandad, tät och grön stad som är gång- och cykelvänlig med bra kollektivtrafik som
också är de övergripande målen för staden (Malmö stad 2010: 9). Dessa är:
●

Stationsnära lägen och kollektivtrafikstråk behöver utnyttjas

●

Utveckling mot en mer blandad stad

●

Trafikleder behöver omvandlas till stadsgator

●

Mellanrummen mellan byggnaderna behöver utvecklas (Malmö stad 2010: 9)

Malmö stad skriver om olika sätt att förtäta, det första sättet är att ändra
stadskaraktären av ett område. Exempel kan vara att förändra ett öppet område med
lamellhus till mer slutna kvarter. Även en omvandling från ett industriområde till en
blandad stadsbebyggelse som till exempel Västra Hamnen. Ofta krävs det att många
byggnader

rivs

för

att

ge

plats

för

ny

bebyggelse

och

då måste även

markanvändningen ändras i detaljplanen. Det andra sättet att förtäta på är att
komplettera

med

nya byggnader på obebyggd mark som till exempel på

parkeringsplatser eller på en del av en öppen gård. Det tredje sättet att förtäta
påbyggnader av befintliga byggnader och även inredning av vindar. I speciellt centrala
områden kan bostäder, kontor och parkeringshus byggas på för att förtäta. Inredning
av vindar är vanligt i småhusområden men det resulterar inte oftast på fler boende i
småhuset (Malmö stad 2010: 22).
Vid nyproduktion ska marken utnyttjas effektivt och därför anser Malmö stad att täthet
ska vara viktigt. Eftersom målet för Malmö är att vara en tät och blandad stad betyder
det

även att nybyggnation ska uppfylla dessa egenskaper. Lågexploaterade

småhusområden och renodlade verksamhetsområden finns det ingen plats för i Malmö,
exploateringsnivån måste vara hög med funktionsblandning i byggnaderna. Allmän och
kommersiell service ska finnas i byggnadens markplan mot gatan och markparkering
ska bara ske med undantag (Malmö stad 2010: 21).
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Malmö

stad

(2010)

har

delat

in

Malmö i olika delar beroende på deras

bebyggelsekaraktär och Rosengård klassificeras som ett storskaligt bostadsområde. De
storskaliga bostadsområdena som tar upp 11.5% av stadens bebyggda yta består av
stora enheter av lamellhus i tre våningar och skivhus i åtta våningar. Ljus, luft och
grönska var de funktionalistiska idealen som resulterade i speciell gruppering av hus
med en omkringliggande parkyta. Planen var att grönytorna skulle binda samman
parken och bostadsgården men splittrades av parkeringar bland annat vilket Malmö
stad erkänner att utformningen är bristfällig. Även om SCAFT-planeringen medförde
positiva egenskaper i form av trafiksäkra miljöer för barn så hade prioriteringen av
biltrafiken en negativ konsekvens att det skapade stora skyddszoner och parkeringar
(Malmö stad 2010: 32).
Malmö stad anser tätheten vara varken hög eller låg och trafikseparering och stora fria
ytor

präglar

dessa

områden.

På

grund

av

detta

anser

Malmö

stad

att

förtätningsutrymmet är högt även om förtätningstrycket är lågt, men i områden med
bra läge så är förtätningstrycket högt. Det finns ett stort utrymme för förtätning i
allmänhet och det är främst i kantområden där det finns stora ytor som fungerar som
buffertzoner mot gator och i centrum där bebyggelsen främst består av ett våningsplan
(Malmö stad 2010: 32).
Förändringsbehovet och förändringsmöjligheten är även väldigt högt eftersom det i
allmänhet saknas skyddsbestämmelser i dessa områden. Förtätning underlättas även
på grund av det det är främst stora fastighetsägare. Malmö stad skriver att det som
behöver stärkas är den lokala identiteten och som åtgärd föreslår Malmö stad de lokala
torgen som viktiga för utveckling. För att öka integrationen i dessa områden måste det
finnas fler service och arbetsplatser och även andelen verksamheter behöver ökas.
Trafikseparering identifieras som ett stort problem och är i behov av förändring för att
området ska integreras bättre med omkringliggande områden så att en mer
sammanhängande stadsmiljö och bättre genomflöde kan uppnås. Som slutsats skriver
Malmö stad hur förtätningspotentialen är stor men begränsas av att förtätnigstrycket är
lågt (Malmö stad 2010: 32).
Malmö stad (2010) skriver om hur det finns många fördelar med förtätning och tar fram
olika tillvägagångssätt hur man skulle kunna förtäta i storskaliga bostadsområden som
Rosengård. Med förtätning kan den omänskliga storskaligheten brytas ner och skapa

38

mer småskaliga människovänliga gaturum och gårdsrum. Den sociala gemenskapen
kan förbättras om nya mötesplatser bildas. Det ger också möjligheter att tillägga med
nya funktioner som till exempel service och arbetstillfällen men också andra
upplåtelseformer för att få en mer blandad stadsmiljö och ett rikare stadsliv. Förtätning
orsakar såklart att grönområden behövs tas i anspråk men Malmö stad kompenserar
detta med att kvaliteten på grönområdena kan höjas. De halvprivata bostadsgårdarna
blir till mer privata då de stora bostadskvarteren idag delas in till mindre enheter, på så
sätt menar Malmö stad att brukningen kan öka. Genom förtätning kan trafiksystemet
förenklas och ge gatorna en bättre kontakt med bebyggelsen, till skillnad från dagens
obefintliga kontakt. Parkeringsplatserna i markplan kan ersättas med parkeringsgarage
och parkeringshus för att få en effektivare markutnyttjande. Även en bättre ljudmiljön
nämns som en positiv konsekvens av förtätning då den nya bebyggelsen kan fungera
som en bullerskärm mot omgivande gator. Malmö stad visar hur man skulle kunna
bygga mellan och runt bostadskvarteren och på så sätt ändra karaktären från en
öppen till en mer sluten. Längst gatorna mellan skivhusen kan nya byggnader uppföras
och i dessa kan nya funktioner tillföras på markplan så att småskaliga gångvänliga
stadsrum kan skapas. Strategin går ut på att göra bebyggelsen strukturen mera
kvarterslik (Malmö stad 2010: 33).
Bokalerna längs Rosengårdsstråket på Örtagårdstorget tas upp som ett exempel på
förtätning i Rosengård (Malmö stad 2010: 33). Malmö stad anser att stråk är viktigt och
längs Rosengårdsstråket byggde man lokaler längs ett gångstråk där det inte tidigare
fanns några lokaler och på sätt vände man baksida till framsida. Det är ett bra exempel
hur staden har förstärkt ett stråk för att få en större koppling till övriga områden.
Malmö stad tar upp stadsplaneringsåtgärder för att minska segregationen mellan
bostadsområden. Trafikleder och verksamhetsområden kan utgöra barriärer och göra
det svårare att röra sig till fots i staden. Trafikleder kan byggas om till stadsgator och
på så sätt ge gång-, cykel- och kollektivtrafiken mer plats (Malmö stad 2012: 15). Det kan
ge mycket positiva effekter för stadsmiljön om det sker en förtätning och förändring av
trafikområden. Närliggande områden kan kopplas samman om barriärer tas bort. Ny
bebyggelse och nya kopplingar berikar stadsmiljön och ger gående och cyklister bättre
en

bättre

situation.

Specifikt

menar

Malmö stad att en väg som har en

motorvägskaraktär kan göras om till en stadsgata med lägre hastighet och plats för
gång- och cykelbanor. Den nya stadsgatan möjliggör även för med kvarter på varje
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sida eftersom den motorvägsliknande vägen minskar i bredd. För ett grönare intryck
och en bättre luftmiljö kan gatan kantas av trädplantering (Malmö stad 2010: 43).
Malmökommissionen (2013) skriver om A
 miralsstaden som är ett utvecklingsnamn för
Rosengård i och med den nya Rosengård station som blir klar i december 2018. Där är
kommissionens samlade rekommendationer att fysiska ingrepp i stadsmiljön behövs för
att minska segregationen, bygga bort barriärerna, öka attraktionsvärdet, förbättra
tillgängligheten, frambringa hälsofrämjande miljöer, öka tryggheten, öka delaktigheten
men även för att fungera som ett tydligt tecken på att en förändring håller på att ske.
Dessa förändringar kan redovisas i stadsutvecklingsprojektet vid Amiralsgatan där
fysiska satsningar och nya kopplingar kan utgöra en katalysator som förbättrar
områdets identitet och status. Nya byggnader, funktioner, bostäder och infrastruktur
vitaliserar och förbinder de omkringliggande bostadsområdena och påverkar även på
så sätt de sociala förutsättningarna i Rosengård.
Malmökommissionen menar att barriärer i form av gator och järnväg separerar
bostadsområdena. Man poängterar hur det är viktigt att Amiralsgatan som är en av de
barriärer måste omvandlas från en trafikled till en stadsgata, med en mer
människovänlig skala som passar människans behov av upplevelser och närhet. Ny
kraft och energi ges till området om denna åtgärd sker (Malmökommissionen 2013. 165).
I Malmös översiktsplan (2014) skriver man hur kommunen bör ta en aktiv roll för att
påbörja och stimulera till stadsförädlingsprojekt som är nytänkande för tät blandstad.
Man tar upp Rosengård och Amiralsgatan som ett område där detta skulle kunna ske
(Malmö stad 2014: 66). Den stora infartsleden som idag är en stor barriär byggs om till
en stadshuvudgata med hus, butiker och trottoarer längs med gatan. Det ska finnas ett
rikt butiksutbud och liv och rörelse längs med trottoarerna. Dessa förändringar kommer
resultera i ett lugnare trafiktempo och gator som drar samman istället för att dela av
som tidigare. Såväl mentalt som geografiskt har staden återställts (Malmö stad 2014: 13).
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4.4

Befintlig markanvändning
Amiralsgatan
Amiralsgatan är den största och den
särklassigt tyngst trafikerade vägen i
Rosengård. Den är utformad som en
stadsmotorväg med tillhörande
påfartsramper, även busshållplatsen
har egna ramper. Vägen är väldigt
bred, det är ungefär 120 meter mellan
byggnaderna på vardera sidorna. En
gång- och cykelbro forbinder
bostadsområdena norr om
Amiralsgatan och söder om den. På
bild 1 syns vyn österut mot Rosengård
centrum från gångbron och på bild 2
syns gångbron.
Amiralsgatan är bara ämnat för bilar,
det går inte att gå längs med vägen.
Den tredje bilden kan uppfattas som
komisk, det är strängt förbjudet att gå
och cykla, detta på en gata i en stad.
Det finns inga trottoarer och det enda
sättet att ta sig längs med vägen är att
gå

igenom

bostadsområdena

kvarteren
eller

i

parkeringen

längs med Amiralsgatan som syns på
bild 4.
Öster om Rosengård centrum delar sig
vägen

med

bestående

ett stort mittsegment
av

en

parkliknande
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grönska. Den här “parken” som syns
på

bild

5

är

inte

tillgänglig

för

allmänheten och fyller ingen konkret
funktion förutom att göra upplevelsen
för bilarna trevligare. Amiralsgatan blir
således onödigt bred och tar upp
mycket värdefull mark. Det blir extra
tydligt på bild 6 som visar vyn västerut
från Amiralsgatans östra slut.

Rosengårds centrum
Rosengård centrum är centrat för hela
Rosengård. Här finns en stor del av
servicen och affärerna koncentrerade i
en stor byggnad som är beläget
ovanpå Amiralsgatan. Centrumet är
byggt för bilen och tillhandahåller ett
stort antal parkeringsplatser, de flesta
övergivna. Hela den nedre parkeringen
är stängd och används inte längre. På
bilden ses det hur påfartsramperna
står helt övergiven och förfallet ut.
Tillgängligheten

till

och

från

centrumanläggningen är till fördel för
bilen, det finns en större yta reserverat
för bilen än fotgängare.
Själva centrumbyggnaden har liten
kontakt med gatan och som gående
möts

man

av

släta

tomma

tegelväggar, vilket inte uppmuntrar till
något gatuliv och som kan upplevas
som otrygg. De enda två ingångarna

42

till byggnaden ligger på östra sidan
vilket gör att hela den västra sidan blir
en baksida där inga människor vistas.
Rosengård centrum har en bristfällig
kontakt med kringliggande områden.
Gående måste gå igenom stora ytor
av

ödsliga

skapar

parkeringsplatser

stora

definierade

vilket

avstånd.

stadsrum

Några

är

nästan

obefintliga och stadslivet blir lidande.

Rosengård

centrum

överdäckar

Amiralsgatan och sträcker sig över
som en bro. När den byggdes var
Ponte

Vecchio

i

Florens,

Italien

förebilden. Men till skillnad från en flod
så går en motorväg under istället i
Rosengård, där bilar susar förbi i höga
hastigheter

och

ingen

plats

för

människor att vistas.

I

den norra delen av Rosengård

centrum ligger en bensinstation med
stora områden med övergivna bilar. I
den nordöstra delen av centrat ligger
ett kontorshus och en vårdcentral
omgivet av stora parkeringsytor.

Vägarna som omringar Rosengård
centrum

fungerar

bara

som

tillfartsleder in till bostadsområdena,
det

finns

ingen

byggnaderna

och

kontakt
vägen

mellan
och

mestadels är vägarna tomma av liv.
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Alla

bilvägar

i

Rosengård

överdimensionerade

och

är

mycket

bredare än vad det behövs. På Von
Rosens väg möts man av Rosengårds
Sporthall med sina stora tegelvägg och
en gräsmatta med buskar på andra
sidan.

Bostadsområdena norr om
Amiralsgatan
Norr

om

Amiralsgatan

ligger

bostadsområdena Kryddgården och
Apelgården. Dessa är till stor del
bostadsrätter och har mindre problem
än hyresrätterna i söder. Men i några
har man byggt staket runt omkring
kvarteret

för

att

hålla

främlingar

utanför, det vill säga en slags gated
community. Detta hindrar människor
att

ta

sig

igenom

området

och

resulterar i omvägar. Von Lingens väg
som är huvudstråket genom området
har ingen kontakt med byggnaderna
och

butikslokaler

på

markplan

är

obefintliga.

I den nordöstra delen av området
ligger två vidsträckta niovåningshus,
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“Kinesiska

muren”

som

det

kallas

informellt. En stor andel av bostäderna
består av studentbostäder. Omgivande
dessa

två

byggnader

parkeringsytor.

ligger stora

Kinesiska

muren är

beläget lite avsides i Rosengård och
har sin särprägel, denna känsla ökas i
och

med

de

stora

outnyttjade

grönytorna som finns mellan Kinesiska
muren och de andra bostadskvarteren.

Södra bostadsområdena
Bostadsområdena

söder

Amiralsgatan

mestadels

består

hyresrätter.

om
av

Rosengårdsstråket

sträcker sig från centrum till Malmös
innerstad

via

Törnrosen

och

Örtagården. Det är den enda platsen i
Rosengård som har ett någorlunda
gatuliv, mycket på grund av att det
också är det enda stråket i Rosengård
som har butikslokaler mot gatan på
markplan som ligger utanför centrum.
Bilden visar Örtagårdstorget som är en
fokalpunkt i delområdet Örtagården.
Här kan man se hur viktigt butikslokaler
i bottenvåningarna är för gatulivet och
stadslivet. På grund av att det ständigt
finns människor närvarande så upplevs
stråket och torget också som trygg.

Hårds väg är en återvändsgata som är
kantat

med

parkeringsplatser.

Här
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finns inga butikslokaler och därför finns
det inget gatuliv här. Det är den
gemensamma nämnaren i Rosengårds
alla

döda

områden.

Funktionsseparering gör att stadslivet
blir lidande.

Västra Kattarpsvägen är en viktig gata
igenom området den viktigaste gatan
som

förbinder

Rosengård

med

stadsdelarna söder om. Idag är gatan
ingen plats som människor vistas på
förutom för transport. Mellan gatan
och

husen

ligger

vidsträckta

parkeringsytor och gräsmattor.

Kollektivtrafik
Idag

finns

det

tre

busslinjer

som

trafikerar området och dessa är linje 5,
33 och 35. Linje 5 i Malmö är Skånes
största

stadsbusslinje och är även

kallad

för

MalmöExpressen.

MalmöExpressen delfinansierades av
Delegationen för Hållbara Städer samt
Europeiska

regionala

utvecklingsfonden.
Rosengård

Stationen

centrum

ligger

vid
vid

motorvägen under byggnaden som
förbinds med trappor och en hiss.
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Gång- och cykeltrafik
Rosengård byggdes med bilen i fokus
och resultatet av detta är en mycket
gång- och cykelovänligt område. Vid
ett flertal tillfällen observerades som
bilderna visar att människor försökte
att ta sig över den breda vägen där det
inte fanns övergångsställen. Området
byggdes med SCAFT som princip och
har

resulterat

trafiken.

De

i

en

separering av

flesta bilvägar saknar

trottoarer och gång- och cykelbanor
går igenom bostadsområdet mellan
kvarteren. Nedtrampade stigar är ett
vanligt fenomen i Rosengård och visar
på

att människorna rörelsemönster

skiljer sig från vad planerarna önskade
att människorna egentligen skulle gå.
Detta

observerades

människor

även

ignorerade

i realtid,

de

“riktiga”

gångvägarna och gjorde sina egna
eftersom de genade genom området
och

är

ett

kortare

alternativ,

en

konsekvens av de stora avstånden med
den modernistiska planeringen. Ibland
skapade

människor

sina

egna

trottoarer i form av en nedtrampad stig
eftersom den befintliga trottoaren är
obefintlig eller inte tillräcklig bred.
I nästan hela Rosengård finns inget
gatuliv

längs

med

gång-

och

cykelvägarna. På den ena bilden syns
det hur människor går längs en karg
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och ogästvänligt område. Den är tagen
precis öster från Rosengård centrum
söder

om

Amiralsgatan

där

människorna håller på att gå mot
centrum. Den här vägen är i grus med
tillhörande “potthål” och gupp vilket inte
gör det trevligt att gå här, speciellt inte
med en barnvagn som syns på bilden.
De kala väggarna och den eftersatta
miljön gör att det kan upplevas som ett
otryggt område. Vid mörkrets inkomst
saknas dessutom belysning som inte
direkt

förbättrar

situationen.

Med

närheten till motorvägen Amiralsgatan
och

offentliga

butikslokaler

på

markplan gör att den här platsen blir en
så kallad ickeplats, områden som är
anonyma

och

som

inte

rymmer

tillräcklig betydelse för att betraktas
som "platser" (Augé 1995: 77).

Amiralsgatan är 120 meter bred och är
en stor barriär som delar Rosengård i
två delar. Möjligheter att ta sig över den
är begränsade, det finns två broar för
gång- och cykelvägar, en väster om
centrum

och

en

öster.

Men

med

Rosengård centrum som sträcker sig
över Amiralsgatan så kan man tycka
att det bör vara tämligen enkelt att ta
sig över till fots men realiteten är den
motsatta.

Den

finns

faktiskt

inga

trottoarer på gatan bakom Rosengård
centrum som går över Amiralsgatan,
som fotgängare är man tvungen att
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dela plats med bilen vilket blir direkt
farligt vid hög trafik.

Otrygga platser
Den

modernistiska

planering

tillsammans med trafikseparering har
skapat

många

Förutom

de

otrygga

otrygga

platser.

platser

som

nämns ovan om tomma döda ytor så
finns det också relativt många gångoch cykeltunnlar i Rosengård som kan
upplevas som otrygga och obehagliga
passager. På både dagtid och nattetid
är dessa tunnlar mörka. Det som en
gång byggdes för att fotgängare skulle
slippa ha kontakt med den farliga
trafiken var en fysisk trygghet som en
gång var en viktig princip i planering.
Men idag är spelreglerna annorlunda,
människor känner social otrygghet när
man inte är säker vem som hotar runt
hörnet. Tunnlarna saknar även uppsyn
från omgivande miljö vilket underlättar
för kriminalitet.
Busstationen

under

Rosengård

centrum kan även den upplevas som
otrygg. Den är nedsänkt från gatunivån
beläget precis vid motorvägen. Vid
observationen upplevdes platsen som
smutsig,

nedgånget

och

otrygg,

speciellt vid nattetid. 2017 skedde ett
mord

på

platsen

vilket

visar

på

platsens negativa egenskaper.
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Emilstorp
Emilstorp är industriområdet beläget i
den nordvästra delen av Rosengård.
Idag består den av nedgångna och
övergivna industrilokaler som bilderna
visar. Området har en nedklottrad mur
med taggtråd ut mot Scheelegatan
vilket gör det otrevligt att promenera
längs gatan. Emilstorp gränsar till
kontinentalbanan och på andra sidan
ligger Annelund som är en del av
innerstaden

och

tillsammans

med

framtida Rosengård station kommer
området att ha ett väldigt bra läge.
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4.5

Stadsbildsanalys - Kevin Lynch

Kevin Lynch arbetade fram sin stadsbildsanalys 1960 och handlar om att se bilden av
platsen. Det går ut på att man visualiserar platser utefter de fem stadselementen som
är stråk, gränser, områden, knutpunkter och landmärken för att få en överskådlig blick
och för att öka förståelsen över området (Lynch 1960: 48).

Områden
Områden
delarna
som

är
av

de

staden

karaktäriseras

av att ha en vanlig
enhetlig karaktär eller
funktion.

Områdena

är identifierbara från
både

inne

utanför

och

området.

Lynch menar att de
flesta

människor

strukturerar sin stad i
någon

utsträckning

på detta sätt, men
med

individuella

skillnader

om

huruvida stråk eller
områden

är

de

dominerande
elementen.

Det

verkar inte bara bero på individens synsätt utan även på den givna staden (Lynch 1960:
47).
Rosengård kan delas in i fem olika områden som har en enhetlig karaktär och funktion.
Det gula området är Emilstorp vilket är ett industriområde med en karaktär och
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funktion som skiljer sig från övriga Rosengård. Ett litet område från Apelgården räknas
även in här då det är en miljödepå som har mera gemensamt med Emilstorp än
Apelgården. Det rosa området är Rosengård centrum med vårdcentral och
kontorshuset. Detta område fungerar som hela Rosengårds koncentrerade centrum,
dit stadsdelens människor samlas eller tar sig till för att göra ärenden eller handla.
Nästan alla butiker och service i Rosengård ligger här. Det blåa området är de norra
bostadsområdena som främst består av bostadsrätter och studentbostäder. Det röda
området är de södra bostadsområdena som främst består av hyresrätter,
utformningen av bebyggelsen skiljer sig inte markant från de norra bostadsområdena
men generellt är det mer eftersatt och lägre kvalitet på innergårdarna, fasaderna och
byggnaderna. Tillslut så är det gräna området parkområdena som är uppdelad i både
det

Cronhielmsparken

i

norr

och Rosengårdsfältet i söder. Båda parkerna

tillhandahåller även var sin idrottsplats men bara det södra området har ett badhus.

Stråk
Stråk

menas

med

rörelsekaneler

där

människor

vanligtvis

rör sig längs. Det kan
vara

gator,

gångvägar,
kollektivtrafik, kanaler
och

järnvägar.

Stråken

är

de

viktigaste

och

tydligaste elementen i
en

stad

och

för

många människor är
det härifrån de får sin
bild

av

staden.

Människor observerar
staden medan de rör
sig genom den, och
längs dessa vägar är
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de andra stadselementen ordnade och relaterade (Lynch 1960: 46).
Stråket på Amiralsgatan och Von Lingens väg är till stor del på grund av busslinjerna
och bilisterna som transporterar människorna, det finns inga fotgängare vid dessa
gator men på Von Lingens väg förekommer en del cyklister. Det största stråket för
gångtrafikanter är Rosengårdsstråket som börjar vid Rosengård centrum och är det
andra stråket västerut mot innerstaden förutom Amiralsgatan. Längst ner i högra
hörnet av kartan finns ett stråk mellan Rosengård och mot sydöst. Det stråket går
nämligen mot Malmö moské vilket en stor del av Rosengårds befolkning besöker ofta.
De två gångbroarna över Amiralsgatan är tydliga stråk och dessa största stråken för
människor som rör sig från nord till syd och vice versa.

Noder

Noder är punkter, de
strategiska platserna i
en

stad

som

människa

en
kan

komma in i, och som
är knutpunkter till och
från vilka man reser.
De kan vara primära
knutpunkter,
byteshållplatser

för

kollektivtrafik,

en

korsning

eller

sammanföring

av

stråk. Noder kan helt
enkelt

också

koncentrationer,

vara
där

det får sin betydelse
av

att

vara

en

koncentration av viss
funktion eller fysisk
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karaktär, som till exempel ett gatuhörn som är ett populärt att vara på eller ett slutet
torg (Lynch 1960: 47). Några av dessa noder är centrat och fokalpunkten av ett
område, vilket deras inflytande utstrålar och står som en symbol. De kan även vara
stadskärnor. Men många noder är naturligtvis både knutpunkter och koncentrationer.
Konceptet av noder är relaterat till enheten stråk, eftersom knutpunkter typiskt är
konvergensen av stråk. Det är också relaterat till enheten områden, eftersom noder är
vanligtvis de intensiva fokalpunkterna av ett område. Under alla omständigheter finns
några knutpunkter i nästan varje stadsbild, och i vissa fall kan de vara den
dominerande funktionen (Lynch 1960: 48).
Den absolut största och intensivaste noden i Rosengård är Rosengård centrum som
drar till sig överlägset mest människor. Här är den största bytespunkter för
kollektivtrafik, största korsningarna för bilar, största konvergensen av stråk och den
största koncentrationen av service och butiker. Det är även den största platsen för
människor att hänga i Rosengård. Ett flertal restauranger och ett bibliotek gör att
platsen vistas på i alla åldrarna. Örtagårdstorget är även den nod och fungerar som en
fokalpunkt för området Örtagården. Här finns ett flertal butiker och restauranger, på
torget brukar människor även vistas. Den sydvästligaste noden är en av Malmös
populäraste falafelrestauranger och drar till sig mycket folk, både gående från det
lokala området men även bilister från hela Malmö. Öster om den här noden ligger
noden som är den största idrottsplatsen i Rosengård. Fotbollsplaner och en ishall drar
till sig människor för både lokal spontanidrott men även organiserad lagidrott med
ditresta bilister. På Amiralsgatan ligger två noder och dessa är busshållplatser och
vägkorsningar.

Landmärken
Landmärken är ett annat typ av element, men i det här fallet kommer människan inte
in i dem, de är externa. De är vanligtvis ett ganska enkelt definierat fysiskt objekt:
byggnad, skylt, butik eller berg. Deras användning innebär att man tar ut ett element
från en mängd möjligheter. Vissa landmärken är avlägsna, som vanligtvis ses från
många vinklar och avstånd, över toppen av mindre element och används ofta som
radiella referenser. De kan vara inom staden eller på sådant avstånd att de för alla
praktiska ändamål symboliserar en konstant riktning. Sådana kan vara isolerade torn,
gyllene kupoler och stora kullar. Även en mobil punkt, som solen, vars rörelse är
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tillräckligt

långsam

och regelbunden, kan
användas.

Andra

landmärken är främst
lokala, endast synliga
på

begränsade

platser. De här är de
otaliga

skyltar,

butiksfronter,

träd,

dörrknoppar och andr
urbana

detaljer.

används
vägledning

ofta

De
som
av

identitet och struktur,
och människor förlitar
sig på dessa ju mer
bekant man blir av ett
område (Lynch 1960:
48).
Rosengård

centrum

är det mest synliga
landmärket då det är
synligt på hela Amiralsgatan i både östlig och västlig riktning. Centrumbyggnaden
sträcker sig över vägen och symboliserar för många människor Rosengård då många
människor bara åker förbi området utan att ta sig in det. Ett annat stort landmärke är
“Kinesiska muren” som är de stora avlånga byggnaderna i nordost. Från Inre
Ringvägen ser man hur dessa sträcker sig dessa åttavåningshus som en mur runt
Rosengård. I Törnrosen ligger Zlatan Court som är ett kulturellt landmärke, hit kommer
turister och ungdomar för att besöka platsen men även spela fotboll. I sydöst finns
Botildenborgs vattentorn som är ett synligt vattentorn från söder och öster. Precis
väster om Rosengård centrum ligger Rosens röda matta som var en parkeringsplats
men gjordes om till en mötesplats för ungdomar och främst unga tjejer att vara på.
Här finns det en klättervägg och det spelas musik från högtalare.
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Gränser
Gränser är de linjära
elementen som inte
används,

eller

som

anses vara stråk av
människorna. De är
gränserna

mellan

olika delar av staden,
det kan vara vägar,
järnvägar,
strandkanter,
stadsgränser

och

väggar. Gränser kan
vara

barriärer

kan

ha

som

varierande

genomträngbarhet,
som

håller

olika

stadsdelar isär; eller
så

kan

de

vara

sammanfogningar
som drar samman två
relaterade stadsdelar
(Lynch 1960: 47).
Rosengård lider av att vara omringat av stora fysiska barriärer, kontinentalbanan som
är en järnväg är den stora gränsen i väster som separerar Rosengård från
innerstaden. Det finns bara en bilväg och två gång- och cykelvägar som korsar den
här järnvägen. Barriären stärks även då det på Amiralsgatan förekommer stora öppna
ytor kring järnvägen. I öster är det Inre Ringvägen som är en motorväg den stora
gränsen. Även här är det bara Amiralsgatan som går ansluter till en korsande rondell,
inga andra bilvägar korsar det. Det finns också bara två gång- och cykelvägar under
motorvägen. Men elefanten i rummet är Amiralsgatan, det är den största gränsen inom
Rosengård. Med sina 120 meter är den onekligen också den absolut största barriären
inom området. Amiralsgatan delar Rosengård mitt uti gör att områdena norr om
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vägen har liten kontakt med områdena i söder. Att ta sig över vägen är ett projekt i sig
för en gående eftersom det finns begränsade möjligheter vilket leder till onödigt långa
sträckor. Amiralsgatan har en stor potential att utvecklas för att dra samman norra
och södra Rosengård. I norr är Östra kyrkogården en gräns och det gör att Rosengård
inte har någon som helst kontakt med stadsdelarna i norr. Kyrkogården går inte att
korsas och det finns bara två sätt att ta sig förbi, en gång- och cykelväg i öster längs
Inre Ringvägen och Scheelegatan i väster, båda leder till stora omvägar. I söder är det
Rosengårdsfältet som är en gräns mot villaområdet Västra Kattarp. Rosengårdsfältet
är inte direkt en stor barriär men inte heller en gräns som drar samman Västra Kattarp
med Örtagården och Herrgården. Det är en stor kontrast mellan dessa stadsdelar och
det sker ingen betydande rörelse av människor mellan dessa. Scheelegatan och Västra
Kattarpsvägen är en gräns som delar Emilstorp med Apelgården och Törnrosen med
Örtagården. Den här vägen är inte speciellt bred men det är ingen gräns som drar
samman områdena. Längs vägen finns inga butiker och byggnaderna har ingen
kontakt med vägen, det är bara en transportväg, inget mer. Människor rör sig ofta över
gränsen men det är för att ta sig från det ena området till det andra, inte för att vägen
i sig är en attraktionsfaktor. Törnrosen är väldigt lik Örtagården så det sker en
betydande utbyte mellan dessa områden. Så det finns en stor potential att utveckla
den här vägen för att utnyttja den redan befintliga rörelsen av människor. Samma sak
gäller Von Lingens väg och Von Rosens väg kring Rosengård centrum. Dessa är
gränser som har en stor potential att utvecklas till att dra samman områdena istället
för att fungera som en onödigt svåröverkomlig barriär i dagens utformning. Rosengård
centrum måste få en bättre kontakt med dess omgivande bebyggelse.

4.6

Slutsatser kring planeringsförutsättningar

Rosengård har en stor potential i och med sitt centrala läge och de stora byggbara
ytorna som skulle göra ett lyft för området. Det finns en stor möjlighet att knyta an
Rosengård till Malmös innerstad så att det blir en fortsättning av den stadsstrukturen.
Det finns stora brister i Rosengårds urbana struktur som behöver åtgärdas. Rosengård
har både brister kring tillgängligheten inom området och till övriga stadsdelar. Det finns
stora barriärer i alla väderstreck och det har gjort att Rosengård är väldigt isolerad i
Malmö fysiskt sätt. De flesta människorna passerar området utan att besöka det
eftersom Amiralsgatan går som en motorväg under Rosengård centrum med
påfartsramper därtill.
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5

Förslag

5.1

Planförslagets huvuddrag

Det nya Rosengård blir en fortsättning av Malmös innerstad och den centrala
stadsgatan är Amiralsgatan som genomgår en stor förändring. Gatans bredd minskas
från 120 meter till 40 meter och en ny spårvägslinje går i gatans mitt. Dagens galleria i
Rosengård centrum rivs till förmån för en kvartersstad som är mer gång- och
cykelvänligt. Industriområdet Emilstorp görs om till en ny stadsdel med ett nytt
parkstråk, bostäder och service. Med 30 000 nya bostäder så blir det ett välbehövligt
tillskott Malmö och Öresundsregionen.
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För att uppnå ett lugnt trafiktempo så är en förändring av Amiralsgatan avgörande.
Med andra ord måste man göra om en stor del av grundstrukturen av Rosengård från
att vara av förortskaraktär till att bli en mer innerstadskaraktär. Det som behöver göras
är att bryta upp de strukturer som byggdes på 1960- och 1970-talet och göra en total
omvandling ut av området. Genomgående i hela planen är förtätning den centrala
punkten. Förtätning innebär att man låter staden växa inåt och det skapar en tätare
stad, ny bebyggelse blandas med gammal den befintliga bebyggelsen. Den nya
bebyggelsen blir som ett komplement för att förbättra de befintliga bristerna i dagens
urbana form. Detta ger bättre förutsättningar till en mer levande och trygg stadsmiljö.
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I Malmös översiktsplan skriver man såhär:
“Genomtänkt placering och gestaltning av nya byggnader i den existerande staden kan
stärka och förbättra stadsmiljön och dess värden.” (Malmö stad 2014: 60)
De nya byggnaderna respekterar den befintliga bebyggelsen och kompletterar med nya
funktioner som lokaler, kontor och kultur. Boendena kommer inte behöver ta sig till
Rosengård centrum för att göra sina ärenden längre. Med en funktionsblandning
kommer Rosengård få ett rikt utbud av bostäder och verksamheter. De nya bostäderna
ska även ha en varierad upplåtelseform för att stimulera blandningen av människor i
området för att motverka segregationen.
Utbyggnaden kommer ske på ett långt tidsperspektiv med olika etapper. Förslagsvis
påbörjas första etappen med sträckan längs Amiralsgatan mellan Rosengård station
och korsningen Scheelegatan och Västra Kattarpsvägen då inga byggnader behöver
rivas, idag är det bara en gräsmatta som står i vägen.
Rosengård integreras bättre in till Malmö stad, främst västerut men även norrut och
söderut med ny bebyggelse mellan de tidigare tomma ytorna mellan områdena.

5.2

Strategier

●

Förtätning

●

Integration

●

Gång- och cykelvänlig infrastruktur

●

Blandstad

5.3

Designprinciper

●

Gatuliv

●

Kompakthet

●

Definierade rum
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5.4

Planförslag
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5.5

Infrastruktur
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Den kompakta staden handlar om mindre bilberoende, gång- och cykelvänlighet och
förbättring av kollektivtrafiken. Den nya stadsstrukturen är en markant förbättring för
gång- och cykeltrafikanter. De stora ödsliga avstånden har minskats och nu har alla
vägarna trottoarer. Gångtrafikanter är inte längre underordnad bilen. Kollektivtrafiken
har också utvecklats. Kollektivtrafiken ska ha samma nivå av flexibilitet mellan punkt A
och punkt B som en bil för att kollektivtrafiken ska utgöra ett attraktivt alternativ mot
bilen (Zheng & Peeta 2015: 352). Rosengård få en ny spårvägslinje som ersätter den
nuvarande Malmöexpressen. Med sina fyra stationer inom Rosengård så kommer
Rosengård försörjas med en kollektivtrafik av hög kapacitet. Spårvägslinjen ansluter
även till Pågatågen som är ett pendeltågsystem som transporterar människor till bland
annat Hyllie och Köpenhamn. Som ett komplement till spårvägen och pendeltåget
påbörjas nya busslinjer som korsar Rosengård på tvären för att nå ut till alla
delområden. Busslinjerna förläggs så att smidiga byten kan uppstå, till exempel vid
Rosengård centrum och korsningen Amiralsgatan/Scheelegatan.
Ett antal nya vägar byggs för att luckra upp den nuvarande SCAFT-strukturen mot ett
mer rutnätsliknande sådan. Detta för att inte låta all trafik koncentreras på en gata,
fördelas trafiken till andra gator minskar man risken för trafikstockning. En annan fördel
är binda samman Rosengårds alla delområden så att de får större närhet till Rosengård
centrum. Nya flöden och stråk skapas för både gångtrafikanter, cyklister och bilar.
Baksidor vänds om till framsidor.
När det gäller parkering så förväntas det ske en liten ökning av behovet av
parkeringsplatser. Många av de nya byggnaderna kommer att bebyggas på
parkeringsytor. Parkering ska främst ske längs gatorna i form av kantstensparkering.
Två parkeringshus är reserverade för att uppnå behovet av parkeringsplatser men det
är osäkert huruvida två behövs. Se markanvändningskartan för mer information kring
parkeringshusens positionering. Det behöver ytterligare göras en djupstudie kring
parkeringsbehovet i nya Rosengård och är inte en del av detta arbete. Hursomhelst är
både kantstensparkering och parkeringshus positiva på det sättet att det skapas en
rörelse av människor i gaturummet till och från bilen.
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5.6

Markanvändning & funktioner
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Enligt Jane Jacobs måste varje område tjäna mer än två olika funktioner för att
säkerställa närvaron av människor på olika tider på dygnet med olika syften för att vara
på den platsen (Jacobs 1961: 44). Det är därför en blandad användning av funktioner
används i nya Rosengård. En blandning mellan kontor och bostäder är viktigt för att ett
gatuliv ska existera under dygnets alla timmar och inte bara på dagen eller på kvällen. I
både kontoren och bostäderna ska det finnas lokaler i bottenvåningarna för att främja
gatulivet och blandningen av funktioner.
På parkeringshus är planerade, ett i Emilstorp och ett i Rosengård centrum. Nya skolor
finns i Emilstorp, Rosengård centrum och Herrgården för att möta behovet när
befolkningen kommer att öka i och med de nya bostäderna. Rosengård bibliotek som
idag ligger i centrumbyggnaden förläggs istället i en ny byggnad vid det nya torget i
Rosengård centrum.

5.7

Bebyggelsestruktur

Gatuutformningen på alla gator i Rosengård gör en stor förändring. Gatubredden för
alla gator förutom Amiralsgatan, Västra Kattarpsvägen och Scheelegatan blir 18 meter.
Västra Kattarpsvägen och Scheelegatan får en gatubredd på 20 meter på grund av en
bredare körbana för bilar. Mer information om Amiralsgatan se nedan. Parkeringsytan
för kantstensparkeringar delar också utrymme med gatubelysning och trädplantering
som placeras varje 15 meter.
Den modernistiska bebyggelsestrukturen minskar i betoning och nya Rosengård får ett
mer innerstadsliknande stadsstruktur. Tanken är att den nya planen för Rosengård ska
göra så att Rosengård växer ihop och bli en del av Malmös innerstad som bara ligger på
andra sidan järnvägen.
Genomgående i nya Rosengård blir det relativt små kvarter jämför med de nuvarande
Jane Jacobs poängterar hur viktigt det är att kvarteren ska vara korta för att
möjligheten att vrida hörnet ska vara återkommande (Jacobs 1961). Det är en av de fyra
viktigaste förutsättningarna för att skapa en blandad stad som genererar mångfald i
stadsdelarna. På samtliga gator inom planområdet planeras det att minst en byggnad
bebyggs fram till gatan. Lokaler i bottenvåningen mot gatan blir ett krav på alla nya
bostäder och kontor. Jacobs menar hur det bör finnas en tät närvaro av människor på
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gatan och att tillsammans med de andra kraven så anses dessa nödvändiga för att
utveckla den potentiella vitaliteten i ett område (Jacobs 1961: 44).

Här är en sektion av en genomsnittlig gata i Rosengård.
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5.8

Amiralsgatan

Sektion över Amiralsgatan i dess nuvarande utformning.

Sektion över Amiralsgatan i dess framtida utformning.

En förstoring av gatusektionen.
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Illustrationsplan över nya Amiralsgatan i korsningen med Scheelegatan och Västra
Kattarpsvägen från väster till öster.

Förstoring av korsningen och spårvägstationen.
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Vy över Amiralsgatan och Rosengård centrum
Nya Amiralsgatan är en stor förändring från den nuvarande utformningen. Nya
Amiralsgatan minskar sin bredd till 40 meter jämfört med dagens 120 meter och med
upphör motorvägsutformningen till förmån för en stadsboulevard. Boulevarden är
generöst trädplanterad för att förbättra luftkvaliteten och minska känslan av att gatan
är bred (Malmö). Träd skapar rum i stadsmiljön.
I boulevardens mitt anläggs en spårvägslinje för att öka tillgängligheten och
integrationen av Rosengård till omkringliggande stadsdelar i Malmö. Spårväg har en hög
kapacitet och behövs för att säkerställa morgondagens transportbehov. Även
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spårvägen går igenom en trädallé för att öka gestaltningsnivån. Allén upphör vid
spårvägstationen som har ett tak för att väderskydda resenärer. Spårvägstationen
kommer ha en hög arkitektonisk nivå för att ge gatubilden ett nytt landmärke i den här
delen av Rosengård.
Trottoaren är generös tilltagen med sina 6 meter och möjliggör för uteserveringar och
gatuliv samt förbättrar upplevelsen för gångtrafikanter. Cykelbanor finns på båda
sidorna och är en stor förbättring från gamla Amiralsgatan då det var förbjudet att gå
eller cykla. Möjligheter till kantstensparkering finns i den nya utformningen och det var
något som saknades tidigare.
Nya Amiralsgatan har en fil mindre i vardera riktningen för bilar, detta är faktiskt bara
en fortsättning av Amiralsgatans utformning från innerstaden. Bilanvändandet beräknas
förminska i och med en förbättrad kollektivtrafik med den nya spårvägen, pendeltåget
och busslinjer.
Nya Amiralsgatan kommer kantas av hus med minst sju våningar och första våningen är
reserverade för lokaler på markplan. Lokaler på markplan mot gatan är essentiellt
viktigt för ett rikt gatuliv och ökad trygghet under dygnets timmar. Lokaler ger även
närhet till butiker och service och bidrar även till en blandstad som är viktigt för den
levande staden. Lokaler i markplan är också väldigt viktigt för säkerheten. Byggnaderna
måste vara orienterade mot gatan. De kan inte vända till en baksida eller ha tomma
sidor och lämna dessa blinda (Jacobs 1961: 45).
För att uppnå nya Amiralsgatans fulla potential behöver utvecklingen fortsätta över
järnvägen hela vägen till gatukorsningen i Annelund. Om inte detta sker finns det en risk
att det skapas en barriär kring Rosengård station vilket skulle bli förödande för hela
Rosengård.
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5.9

Emilstorp

71

Vy över Emilstorp från norr med en blick söderut.
Industriområdet i Emilstorp görs om till kvartersområde med bostäder, kontor, skolor,
torg och ett parkstråk. För att uppnå omdaningen av Rosengårds fulla potential så
behöver Emilstorp utvecklas. Om inte detta sker så riskerar det att bli ett tomrum mellan
innerstaden och Rosengård, i vilket Rosengård förblir en isolerad stadsdel från resten av
Malmö. Mot Amiralsgatan anläggs ett nytt torg och från den går ett parkstråk i an axel
norrut. Torget och parken blir den centrala axeln genom Emilstorp och blir ett litet
“Central Park” för Emilstorp. Det skapar ett nytta stråk från norra till södra Emilstorp och
med lokaler på markplan mot parkstråket så får parken även en funktion av att vara en
gågata.
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5.10

Rosengård centrum

Hela dagens Rosengård centrum rivs för att bereda plats för en tät kvartersstruktur som
främjar för fler fotgängare och cyklister till skillnad från den nuvarande strukturen som
är väldigt bilorienterat.
I stället att all handel och service ska ligga i en enda stor byggnad så sprids de ut bland
kvarteren för att bidra till ett varierat rörelsemönster. Bland annat gynnar det också
gatulivet och tryggheten eftersom människor kommer att röras i den offentliga miljön.
Närvaron av ögon på gatan förhindrar oegentligheter och främjar personlig säkerhet. En
varierad markanvändning ger en blandad stad och en tillgång till butiker och service.
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Vy över Rosengård centrum med en blick mot nordost.
I mitten av området byggs ett nytt torg som blir hjärtat av det nya Rosengård centrum.
Det blir ett stort offentligt rum och blir en attraktiv mötesplats för stadsdelens invånare.
Här kan det bedrivas torghandel likt Möllevångstorget för att stimulera arbetstillfällen
och den levande staden. Från det här torget anläggs en gågata som går först söderut
för att sedan svänga till västerut och ansluta sig med Rosengårdsstråket. Detta skapar
förutom Amiralsgatan ett alternativt stråk mot igenom Rosengård västerut mot Malmö
innerstad. Längs det här stråket kan ett flöde av människor skapas och minskar
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avståndet från Rosengård centrum till de omgivande områdena. Rosens röda matta
som blir omringat av byggnader får nu ett definierat rum.

5.11

Örtagården

Förtätning inom Örtagården längs Hårds väg behövs för att göra vägen mindre bred
och på så sätt skapa definierade stadsrum. Hårds väg förlängs norrut för att ansluta sig
till Von Rosens väg, idag är gatan en återvändsgränd. Även Bennets väg förlängs till Von
Rosens väg. Dessa två nya vägar till Rosengård centrum avlastar Amiralsgatan och är
viktigt för att skapa ett sammanhållet gatunät. Förtätningen bidrar till en blandstad då
det kommer vara lokaler i markplan i alla nya byggnader. Service och handel sprider ut
bland områdena istället för att vara koncentrerat till Rosengård centrum som idag.
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Det populära falafelrestaurangen rivs för att ge plats för en ny byggnad som inhyser
bostäder och lokaler. Eftersom den nya byggnaden kommer att ha lokaler i markplan så
är det ingen förlust för restaurangen, tvärtom eftersom kundunderlaget blir större i och
med förtätningen. Längs Persborgsgatan och Idegransgatan planeras det för
stadsradhus i två våningar för att skapa en mer varierad stadsbild.
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5.12

Herrgården

77

Vy västerifrån i fågelperspektiv från Inre Ringvägen.
Von Rosens väg förlängs söderut för att kopplas samman med Ramels väg. Detta
minskar avståndet från Herrgårdens mest perifera kvarter till Rosengård centrum. Det
skapar också ett tydligt stråk igenom Herrgården, för förbättrar dagens situation där det
saknas tydliga stråk genom området och bidrar till ökad otrygghet. Längs Ramels väg
söder ut till vägens ände planeras det för bostäder, lokaler och kontor för att koppla
samman Herrgården med Västra Kattarp och för att utnyttja ett befintligt stråk som går
till

moskén.

Nya

byggnader

ökar

också

tryggheten

längs

stråket.

Längs

Botildenborgsvägen byggs sex nya radhus för att smälta in med den befintliga
bebyggelsen.
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6

Diskussion

6.1

Slutsatser

Frågeställningen till detta arbete var detta:
●

Hur går den fysiska miljön att gestaltas för att ge förutsättningar och stimulans
för en tätare och mer blandad stadsmiljö i Rosengård, integrerat med resten av
Malmö?

Genom analysarbetet så har det nya planförslaget för Rosengård gestaltat den fysiska
miljön som kommer göra Rosengård till en tätare och mer levande stadsmiljö. Det som
planförslaget löser bäst är integrationen med andra stadsdelar. Med en bättre
kollektivtrafik och bebyggelse som ansluter till omkringliggande stadsdelar så kommer
Rosengård att inte längre att vara en isolerad ö i Malmö som det är idag. Speciellt
integrationen med innerstaden har vart väldigt lyckad. Kommer man från innerstaden
på Amiralsgatan kommer man som gående, cyklist, eller till och med bilist inte märka av
någon större minskning i urbanitet. Tvärtom så har det nya planförslaget en högre
densitet än Annelund på andra sidan järnvägen. Områdena på andra sidan järnvägen
behövs även de utvecklas då det finns stor potential för förtätning, men det är ett projekt
för en annan gång. Med detta arbete har det visats att den kompakta stadsmodellen
kan användas för att rusta upp Sveriges miljonprogramsområden, nu i en tid med
bostadsbrist. I Sveriges miljonprogramsområden finns det stora ytor för förtätning,
speciellt längs vägar mellan skiv- eller lamellhus för att sluta ett kvarter som är öppet.
Genom arbetet har det visats sig att definierade platser är viktigt för en god stadsmiljö. I
en stad måste det finnas offentliga platser där människor kan vistas och röra sig längs.
Det är därför parkstråket i Emilstorp och torger och gågatan i Rosengård centrum
konstruerades. Dessa platser blir nya fokalpunkter inom sina respektive områden.
Genom teorin och forskningsöversikten har det kunnats få en stadsmodell för den nya
planen för Rosengård. Den har visat hur viktigt täthet är för en levande stad. Om inte
tätheten är tillräckligt hög finns det inte tillräckligt med befolkningsunderlag för
kollektivtrafik, service, handel och gatuliv. Den kompakta staden har visat sig vara en bra
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stadsmodell för att förbättra områden som är byggda utefter en modernistisk modell.
Nu kommer Rosengård att bli en blandstad där alla delområden väcks till liv.
Trottoarens utformning har varit extra viktig och resultatet använder ytan på ett
effektivt sätt. Med 40 meter får den in mer funktioner än dagens 120 meter, cykelbanor,
spårväg, en bred trottoar, kantstensparkering och med mycket trädplantering blir
Amiralsgatan en grön stadsboulevard. Med sina breda trottoarer ger det möjlighet till
uteserveringar och och ett rikt gatuliv.
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