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Förord
Detta arbete utgör det avslutande momentet i 
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i Fysisk Planering. Arbetet har pågått från slutet av 
september 2007 fram till mars 2008. Handledare 
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samtal i inledningen av mitt arbete och för det 
underlagsmaterial jag har fått ta del av från 
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Emelie Johansson
Malmö, mars 2008
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SAMMANFATTNING

Norra Sorgenfri är ett av de få områden som 
fortfarande visar spår från Malmös tid som 
Industristad. Under de senaste åren har Malmö 
genomgått en dramatisk förändring mot en 
mer internationell och pulserande stad med 
fokus på hållbarhet och god stadsmiljö. Norra 
Sorgenfri är nästa område att stå på tur i Malmös 
förnyelsearbete. Detta område är idag ett industri 
- och verksamhetsområde beläget strax sydost 
om Malmös stadskärna. På grund av att allt fler 
verksamheter har flyttat eller lagt ner, står idag 
många byggnader tomma. Detta har lett till att 
området blivit ganska nedgånget och upplevs som 
tomt och öde. Den storskaliga strukturen med 
breda gator, avsaknad av gröna ytor och relativt 
mycket trafik, gör att få människor rör sig i denna 
del av Malmö. 

Min uppgift i det här arbetet har varit att analysera, 
diskutera och ge förslag på hur man kan göra Norra 
Sorgenfri till en levande och attraktiv stadsdel att 
bo, leva, arbeta och turista i. Hur gör man detta 
område till en mötesplats för alla malmöbor och 
en plats som lockar besökare både i och utanför 
staden? Området är tänkt att få en urban karaktär 
med blandat butiker, bostäder, verksamheter och 
kultur/nöjen.

För mig är de offentliga platserna en viktig 
byggsten i skapandet av levande städer, det är på 
dessa platser människor får möjlighet att ses och 
synas och det är dessa platser vi som planerar 
staden har möjlighet att påverka. Bland annat är 

det teorin om den blandade täta och urbana staden 
som enligt mig på bästa sätt kan leva upp till alla 
de aspekter jag tar upp och kommit fram till i mitt 
arbete.
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INLEDNING

BAKGRUND

Malmö har under de senaste 20 åren genomgått 
en dramatisk förändring. Från att ha varit en 
provinsiell industristad i kanten av Sverige är 
Malmö idag en pulserande internationell stad nära 
hjärtat av Europa. I förnyelsearbetet av Malmö 
har stort fokus legat på miljön, både ur ett bredare 
och mer övergripande hållbarhetsperspektiv 
men även ur ett stadsmiljömässigt perspektiv, i 
försök att få bort stämpeln av att vara en smutsig 
industristad. Ett exempel på detta är ombyggnaden 
av Västra hamnen som tidigare var en smutsig 
industrihamn och som nu både nationellt och 
internationellt blivit erkänt som ett lyckat projekt 
vad gäller förnyelse av hamn/industriområde med 
fokus på hållbarhet. Nästa område att står på tur 
i Malmös förnyelseprocess är Norra Sorgenfri, 
ett verksamhetsområde beläget öster om Malmös 
stadskärna. I och med stadens successiva utbyggnad 
ses detta läge nu som alltför centralt och attraktivt 
för att fungera som enbart verksamhetsområde. 
Området har ett strategiskt läge mellan Malmös 
stadskärna och miljonprogramsområdena i östra 
Malmö (Rosengård). I och med förnyelsen av 
Norra Sorgenfri ser man möjligheten att skapa en 
brygga mellan dessa två delar av Malmö.

BESKRIVNING AV OMRÅDET

Norra Sorgenfri är idag ett industri- och 
verksamhetsområde beläget strax sydost om Malmös 
stadskärna. Området har varit industriområde 

sedan slutet av 1800-talet, innan dess var 
området en del av stadens betesmark. På Skånska 
rekognosceringskartan från 1812 ser man hur 
dåvarande landsväg går i linje med dagens 
Industrigata och Östra Farmvägen. Senare under 
1800-talet tillkom parallellgator till Industrigatan 
som delade in marken i de rektangulära, stora 
kvarter som fortfarande avspeglar sig i stadsplanen 
och som är resultatet av indelningen av dåvarande 
odlingskvarter. De västra delarna av området blev 
urbaniserat genom byggandet av flerfamiljshus 
i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 
Offentliga inrättningar byggdes i den norra delen 
av området som senare blev sjukhus under 60- och 
70- talet. I öster drogs kontinentalbanan 1898, 
vilket blev en viktig faktor när industrier senare 
etablerades i Sorgenfri.  

Idag är stora delar av området avrivna och vissa 
av husen står helt tomma, detta samtidigt som det 
på vissa platser i området pågår full aktivitet. De 

verksamheter som finns i Norra Sorgenfri idag är 
av blandad karaktär. Exempelvis finns ett antal 
bilverkstäder, konstnärsateljéer, föreningslokaler 
och enstaka butiker som är lokaliserade i byggnader 
som ursprungligen haft andra funktioner. 
Tillverkningsindustri förekommer inte längre i 
någon större omfattning, däremot finns exempelvis 
produktionsutveckling inom läkemedelsindustrin. 
Det finns även flera företagskontor varav det störta 
är Eon. I områdets västra del har lokaltrafiken sina 
bussgarage, vilket upptar en stor yta i området, 
här finns även den gamla gasverkstomten med 
blandad verksamhet bl.a. Eon:s kontor. Idag finns 
inga bostäder i området.

Området gränsar i norr till det före detta Värnhems 
sjukhus och bostadsområdet Katrinelund, i söder 
till S: t Pauli mellersta och södra kyrkogård och i 
öster till järnvägen mot Trelleborg, den så kallade 
kontinentalbanan. Genom området går idag 
framförallt två viktiga trafikleder. Nobelvägen i 
nord-sydlig riktning och Industrigatan i öst-västlig 
riktning.
                                                                        
Stadsplanen karaktäriseras som tidigare nämnt 
av stora kvarter, där gatunätet är en rutnätsplan. 
Området består endast av åtta kvarter trots att ytan är 
ungefär lika stor som Malmös stadskärna innanför 
kanalen. Bebyggelsen är av varierad karaktär och 
uppförda för olika sorts verksamheter. Det finns 
byggnader från varje årtionde sedan 1890-talet. 
De mer påkostade byggnaderna ligger ofta utmed 
gatan medan de enklare ligger inne i kvarteren. 
Många av byggnaderna i området anses ha ett högt 
kulturhistoriskt värde och typiskt för området är de 
röda tegelfasaderna.

Skånska rekognosceringskartan från 1812. Områdes-
markeringen är ungefärlig.
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I jämförelse med övriga områden i och runt 
omkring Malmö är Norra Sorgenfri ett bristområde 
vad gäller gröna miljöer.

PROBLEMFORMULERING

Stadsbyggnadskontoret fick 2004 i uppdrag av 
stadsbyggnadsnämnden att göra en översyn av 
Sorgenfri industriområde och utreda om det är 
möjligt att göra en plan för blandad stadsbebyggelse 
med inslag av icke störande verksamheter. Under 
våren 2007 presenterade stadsbyggnadskontoret 
ett visionsprogram för området som skall ligga till 
grund för det fortsatta 

arbetet. Här presenteras inga planer och ritningar 
över området, utan här ges en beskrivning av en 
rad olika kvaliteter och mål kommunen önskar 
skapa och uppfylla i området. Här beskrivs bl.a. 
att man vill skapa en mångfunktionell stadsdel 
med blandade verksamheter, bostäder, kultur och 
nöjen. Att området ska ha en urban karaktär med 
levande stadsgator. Att Norra Sorgenfri ska bli 
en brygga mellan östra Malmö och centrum och 
att människan ska stå i fokus vid planeringen av 
området. Hållbarhetstänkandet är en utgångspunkt, 
vilket innefattar ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. Sorgenfri är tänkt att bli ett unikt 
område i Malmö med attraktionskraft för så många 
olika människor som möjligt.

Norra Sorgenfri har idag inte någon vidare hög 
status. Området upplevs som slitet med stora 
avrivna ytor, tomma lokaler och en del förfallna 
byggnader. Detta har gjort att hemlösa sökt sig till 
området och att sporadiska slumområden uppstått i 
väntan på att bli bortrensade av myndigheterna. Att 
Malmös prostitutionsstråk finns i området gör inte 
anseendet bättre. Området har även en stor avsaknad 
av gröna ytor, med undantag från kyrkogården som 
gränsar i söder och ett koloniområde som gränsar i 
nordväst. Den storskaliga miljön, de breda gatorna 
och den ödslighet som uppstår efter att personalen 
på de olika arbetsplatserna lämnat området 
på kvällarna, gör att man kvälls- och nattetid 
undviker att röra sig i området. Norra Sorgenfri 
upplevs då som ett tomt och kusligt område. Den 
främsta orsaken till detta är att det inte finns några 
bostadshus i området. 

Ett antal stora vägar skär idag genom området med 
tidvis stort trafikflöde. Framförallt Nobelvägen och 
Industrigatan är två stora trafikleder som går genom 
området och som idag drar ner attraktionsvärdet en 
hel del med buller och luftföroreningar som följd. 
Dessa gator upplevs även som visuella barriärer i 
området. Även kontinentalbanan som sträcker sig 
längst med områdets östra kant utgör en barriär. 

Norra Sorgenfri består av 38 fastigheter ägda av 30 
olika fastighetsägare, där kommunen endast äger 
marken i väster (där stadstrafiken idag har sina 
bussgarage) och tre mindre fastigheter längre österut 
i området. Denna ägarstruktur med övervägande 
privatägda fastigheter gör att förnyelsen av området 
kan försvåras och att kommunen har svårt att styra 
utvecklingen i området.

Kontinental-
banan

Industrigatan

Nobelvägen
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I och med att området under en längre tid varit 
verksamhetsområde förekommer det på vissa 
platser markföroreningar i form av utsläpp från 
industrierna. Även detta blir en försvårande 
omständighet vid ny- och ombyggnation av 
området.

FRÅGESTÄLLNING

Hur gör man då för att locka människor till Norra 
Sorgenfri, hur får man området och gatorna att 
leva och hur gör man för att denna nya stadsdel 
ska få dragningsraft? Idag ses Norra Sorgenfri 
som ett nedgånget, otryggt och oattraktivt område, 
hur vänder man detta? Hur ger man området 
identitet och förutsättningar för att bli något unikt 
i Malmö? Trots goda visioner och mål bli många 
nyexploaterade områden idag segregerade p.g.a. 
höga boende- och hyreskostnader. Västra hamnen 
eller utbyggnaden av hamnen i Lomma kan ses 
som tydliga exempel på detta. Hur undviker man 
att även detta blir resultatet i Norra Sorgenfri? 
Vad bör tänkas på för att alla typer av människor, 
oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller 
kulturell tillhörighet ska attraheras av området?

SYFTE

Mitt syfte med det här examensarbetet är att 
studera hur och vad man kan göra för att locka alla 
typer av människor till ”det nya Norra Sorgenfri”. 
Jag har för avsikt att studera teorier om det 
sociala livet på offentliga platser. Vilka typer av 
människor använder vad i staden? Hur planerar 
man för ett socialt liv? Hur gör man denna stadsdel 

till något unikt i Malmö? Jag ska främst titta på de 
innehållsmässiga, mänskliga och hållbara målen 
som finns för området och studera hur man utifrån 
dessa kan göra de offentliga ytorna attraktiva för 
så många som möjligt. Industrigatan kommer att 
bli ett huvudstråk i området. Jag ska hitta ett antal 
platser/knutpunkter längs detta stråk där dessa 
möten och attraktioner kommer att uppstå och 
finnas. 

AVGRÄNSNING

I mitt arbete tittar jag främst på Industrigatan 
som är tänkt att bli en ryggrad genom området. 
Industrigatan är ett av de huvudstråk som kommer 
att bli kopplingen till centrum, samt mellan 
Malmös östra och västra delar. Arbetet ska mynna 
ut i en teoridel där jag bland annat diskuterar de 
sociala aspekterna av offentligt liv och hur de 
offentliga miljöerna påverkar attraktionsvärdet i 
ett område, och i en gestaltningsmässig del där jag 
utnyttjar dessa teoretiska kunskaper och applicerar 
dem i ett gestaltningsförslag där jag valt ut vissa 
viktiga platser längs med stråket ”där det kommer 
att hända”.

I dag är hållbarhet ett nyckelord inom den fysiska 
planeringen, detta begrepp innefattar både 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Som 
jag ser det har stort fokus hittills legat på ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet, den sociala aspekten av 
hållbarhetstänkandet har inte riktigt fått samma 
fokus. I mitt examensarbete kommer jag främst 
att diskutera den sociala biten av hållbarhet, men 
givetvis är det viktigt att få en balans mellan alla 
tre delarna för att uppnå en optimal utveckling.

METOD/TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Först har jag ägnat mig åt litteraturstudie av det 
material jag fått ta del av från stadsbyggnadskontoret 
samt annan litteratur och forskning kring ämnet. 
Därefter har jag gjort en inventering och analys 
av området, SWOT-analys, för att sedan försöka 
applicera dessa teorier och aspekter på ett 
förslag till utformning av Norra Sorgenfri och 
stråket Industrigatan. Tanken är att jag ska skapa 
förutsättningar för att Industrigatan ska bli ett 
urbant och livfullt stråk i Malmö dit många olika 
typer av människor lockas.
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MÖTEN

De offentliga rummen är en viktig byggsten i 
stadens struktur. Det är på dessa platser människor 
kan mötas och få tillfälle att se varandra. Det 
är viktigt att alla invånare i en stad känner sig 
delaktiga och respekterade. Det är vi som planerar 
staden som har den viktiga uppgiften att skapa 
väl fungerande mötesplatser och stråk. Det är 
vår uppgift att strukturera staden på ett sådant 
sätt att människors rörelse och möten överlappar 
varandra. I en mångkulturell stad som Malmö är 
det viktigt att skapa mötesplatser som attraherar 
alla typer av människor och där så många som 
möjligt kan känna sig delaktiga. Det är planeraren 
som påverkar människors möjlighet att mötas. 

Detta åstadkoms på bästa sätt genom att blanda 
funktioner som lockar många människor till 
samma plats, att placera institutioner, funktioner 
och aktiviteter som lockar olika människor 
nära varandra så att människors rörelsemönster 
korsars. Dessa möten blir viktiga för förståelsen 
av andra människor och kulturer i vårt samhälle. 
Mötesplatserna kan vara allt från torg, stråk, 
platsbildningar eller offentliga inomhuslokaler dit 
människor lockas, platser där man får möjlighet 
att ”se de andra”. Viktigt är att de utformas på 
sådant sätt att alla känner sig välkomna, ingen ska 
dominera, alla har lika stor rätt till platsen. För att vi 
ska uppnå gränsöverskridande möten är det viktigt 
att det finns något för alla. Om vårt samhälle ska 
utvecklas mot ett mer öppet och tolerant samhälle 
måste vi skapa förutsättningar för att människor 
med olika livsstil, ålder och etnisk bakgrund möts 

och ser varandra. Det är givetvis inget som säger 
att, bara för att människor möts kommer det att 
interagera med varandra, men att bara kunna se 
och iaktta andra människor tror jag är viktigt för 
ökad förståelse och acceptans i samhälle, detta 
minskar rädslan och fördomar som vi har gentemot 
varandra.    

I mitt examensarbete kommer jag att lägga fokus på 
de gemensamma mötesplatserna, de platser där vi 
kan vistas på samma villkor utan att platsen tillhör 
någon mer än den andre. Det är de befolkade och 
livfulla rummen som lever alla tider på dygnet och 
det är dessa rum vi hittar i de funktionsblandade 
urbana miljöerna, i det här fallet längst med 
Industrigatan i Norra Sorgenfri. 

VEM SKA VISTAS HÄR - FÖR VEM 
BYGGS NORRA SORGENFRI?

Enligt Malmö stads vision ska Norra Sorgenfri 
bli en förlängning av innerstaden, men med egen 
karaktär och särprägel, utformat med människan 
i centrum. Området är tänkt att bli en mötesplats 
mellan östra och västra Malmö men även locka 
människor från hela staden. Norra Sorgenfri ska 
utvecklas till en attraktiv stadsdel med blandad 
bebyggelse och funktion. Enligt visionsprogrammet 
kommer området att planeras för både boende, 
verksamma och besökare. Människor som kommer 
till Norra Sorgenfri ska kunna besöka attraktioner 
relaterade till handel, kultur och fritid som inte 
finns någon annanstans i Malmö. Norra Sorgenfri 
är helt enkelt tänkt att bli ett område för människor 

att arbeta, bo eller spendera sin fritid i. (http://
www.malmo.se/bostadbygge/utvecklingsomraden/
norrasorgenfri).

VAD GÖR EN STADSDEL 
ATTRAKTIV?

För att Industrigatan ska kunna bli och fungera 
som ett livfullt och attraktivt stråk, befolkat under 
olika tider på dygnet, måste man även titta på 
hur området i sin helhet ser ut. Det är viktigt att 
hela området är attraktivt för att inte bara locka 
besökare till attraktioner längst Industrigatan utan 
att området även blir attraktivt för boende och 
verksamma, vilka också ger underlag för att kunna 
skapa ett levande stadsstråk i området. Då det i 
mitt examensarbete inte finns utrymme att närmare 
fördjupa mig i hela Norra Sorgenfri som område, 
kommer jag att lägga tyngdpunkten på vad som 
gör ett stråk attraktivt och livfullt. Industrigatan 
kommer att bli det stråk i Norra Sorgenfri där det 
offentliga livet till största delen kommer att uppstå. 
Jag har därför valt att endast göra en kortare studie 
över vilkar faktorer som påverkar ett område eller 
en stadsdels attraktivitet för att senare fördjupa 
mig mer i vad som gör ett stråk attraktivt.

Begreppet ”attraktiv stad” och vad det innefattar, 
är svårt att definiera på ett entydigt sätt. Vad som 
anses vackert eller attraktivt är givetvis högst 
personligt och en beskrivning av begreppet kan ge 
en mängd olika svar beroende på vem man frågar. 
Mitt examensarbete handlar om det offentliga 
livet på gator, torg och mötesplatser och vad som 
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påverkar människors val av vistelseplatser i staden. 
Därför utgår jag från faktorer som påverkar detta i 
min analys av vad som gör en stad attraktiv. Sören 
Olsson skriver i boken Stadens attraktivitet och 
det offentliga stadslivet att det offentliga livet i 
staden är en väsentlig och allt mer betydelsefull 
del i bilden av staden och stadens attraktivitet. I 
detta sammanhang blir alltså stadens offentliga liv 
och platserna för det offentliga livet viktigt (Olsson 
2000 sid.25). 

Vissa faktorer bedömer jag dock att de flesta är 
överens om krävs för att vi ska trivas i staden och 
för att åstadkomma ett rikt offentligt liv. I mitt 
arbete har jag försökt plocka ut vissa övergripande 
faktorer som verkar gemensamma i synen på 
vad som gör ett område attraktivt. I bland annan 
Sören Olssons rapport Stadens attraktivitet och 
det offentliga stadslivet, i Boverkets, Stadsplanera 
istället för trafikplanera och bebyggelseplanera, 
i Richard Floridas bok den kreativa klassen och 
Jane Jacobs, Den Amerikanska storstadens liv 
och förfall, tas många av dessa faktorer upp. 
Dessa slutsatser har även dragits utifrån egna 
uppfattningar och erfarenheter och i samtal med 
andra. 

Kommunikation/tillgänglighet − Faktorer 
som trafik, framkomlighet, tillgänglighet och hur 
enkelt det är att ta sig till och från ett område 
påverkar uppfattningen av en plats attraktivitet. Hur 
kommunikationerna fungerar i ett större perspektiv 
för t.ex. långpendlare blir också viktigt då området 
även fungerar som arbetsplats. Det är alltså inte bara 
betydelsefullt hur kommunikationerna fungerar 
inom staden utan också mellan områden och andra 

orter. När det gäller städers transportsystem påverkar 
faktorer som säkerhet, tillgänglighet, trängsel, 
utsläpp och bullerstörningar stadens ansedda 
attraktivitet inom området. Bebyggelsestrukturen 
och dess samband med skolor, arbetsplatser med 
mera lägger grunden för hur hållbart stadens 
transportsystem kan bli (Boverket 2002). Enligt 
Boverkets skrift En stad är mer än sina hus är 
önskemål som anses bidra till en attraktiv stad, en 
levande stadskärna som ger tillgänglighet för alla, 
där säkerheten är hög för oskyddade trafikanter och 
hälso- och bullerproblemen minimala på grund av 
låga utsläpp och bullerstörningar (Boverket 1999). 
Kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att 
uppnå en långsiktigt hållbar stadsutveckling. För 
att kollektivtrafiken i en stad ska kunna utvecklas 
är det viktigt att bebyggelse och verksamheter 
lokaliseras med hänsyn till detta. Dessa faktorer 
påverkas av hur man ordnar olika funktioner i 
rummet, så att kollektivtrafik, cykel och gångtrafik 
kan öka vilket leder till minskat bilberoende och 
ökad tillgänglighet för alla, vilket i sin tur leder 
till en attraktivare utomhusmiljö för människor att 
vistas i (Boverket 2002).

Utbud − Den kanske viktigaste faktorn som 
påverkar ett områdes dragningskraft och folks 
vistelse där, är vilka attraktioner och vilket utbud 
området kan erbjuda och locka med. Givetvis 
finns det inget som säger att ju fler funktioner och 
attraktioner ett område har desto fler människor 
vistas där, kvaliteten på och innehållet av det 
utbud som erbjuds spelar givetvis en viktig roll, 
vilket i sin tur påverkas av personliga intressen. 
Enligt Richard Florida är det just ett rikt utbud som 
lockar ”den kreativa klassen”. De vill ha tillgång 

till ett myllrande nattliv, teatrar, konstgalleri, 
annorlunda butiker med mera. Den nya ekonomin 
trivs bäst i städer med liv och rörelse 24 timmar 
om dygnet (Florida 2001). Påpekas bör även, att 
till skillnad från grannskapets offentlighet präglas 
staden av ett varierat och specialiserat utbud i fråga 
om samlings- och nöjesställen. Detta är i hög grad 
kommersiellt organiserat, vilket kan sägas leda till 
en begränsad offentlighet, där man måste ha råd 
att betala för att kunna ta del av ”offentligheten” 
(Andersson 2002). 

Närhet − Närhet hänger på många sätt ihop 
med utbud. Framförallt när det gäller en attraktiv 
boendemiljö är många gånger en viktig faktor  
vad som finns tillgängligt på behagligt avstånd 
från hemmet, vilket i sin tur hänger ihop med den 
funktionsblandade staden. Närhet har även ett 
värde i sig. Närhet inbjuder till att gå och cykla 
och gör därigenom staden mer tillgänglig och 
miljövänlig (Boverket 2002).

Trygghet − Rädslan begränsar vårt utrymme 
i staden. För att vi ska kunna åstadkomma 
levande städer och livfulla platser i staden är 
förutsättningen att människor vistas ute i det 
offentliga. En av grundförutsättningarna för detta 
är att människor känner sig trygga och vågar 
vistas ute. Otryggheten är en av många faktorer 
som påverkar våra rörelsemönster och sätt att 
vara i det offentliga rummet. Otrygghet leder till 
att människor undviker vissa platser och områden 
vilket i sin tur leder till att vissa delar av staden blir 
tomma och öde. Det är uppenbart att trygghet har 
betydelse för människors vilja att under framförallt 
kvällstid röra sig utomhus i staden. Hur ”bygger vi 
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bort” de otrygga miljöerna utan att livet i staden 
försvinner genom ökad kontroll? Detta har blivit 
en aktuell fråga inom samhällsdebatten och inom 
stadsplaneringen under den senaste tiden.

Enlig Jane Jacobs, måste en gata ha tre huvud-
egenskaper för att den ska ha förutsättningar att dra 
till sig främlingar och göra främlingarnas närvaro 
till en säkerhetsfaktor i sig själv. Dessa egenskaper 
är följande:
För det första måste det finnas tydliga gränser 
mellan offentliga och privata rum. Dessa rum får 
inte sippra in i varandra som de ofta gör i förorter.
För det andra måste det finnas ögon på gatan. För att 
byggnader på gatan ska kunna ta emot främlingar 
och garantera säkerheten för både invånare och 
besökare, måste de vända sig ut mot gatan. De får 
inte vända ryggen mot gatan och göra den blind.
För det tredje måste trottoarerna användas 
någorlunda kontinuerligt, både för att det ska bli 
fler effektiva ögon på gatan och för att tillräckligt 
många människor i husen längst gatan ska lockas 
att titta ut på trottoarerna (Jacobs 2004 sid. 57).     

Grönt − Gröna miljöer, utgör tillsammans 
med bebyggelse, gator och vatten en av stadens 
grundläggande byggstenar. Grönstrukturen upplevs 
ofta som ett levande och förskönande inslag i 
stadsmiljön och som attraktivitetshöjande då 
den erbjuder avkoppling, stillhet, möjligheter till 
lek, motion, odling och kreativitet. På grund av 
årstidväxlingarna ger de gröna miljöerna olika 
uttryck beroende på årstid och placering och på 
så sätt kan man enkelt laborera med färger och 
utryck i staden, samtidigt som de gröna miljöerna 
verkar lugnade och renar luften. Samtidigt får 

man inte glömma att i de moderna storstäderna 
leder ofta frikostigheten med obebyggd mark till 
att luftföroreningarna ökar istället för att minska. 
Staden blir helt enkelt så utbredd på grund av de 
ofta stora och många grönområdena, att det krävs 
en enorm bilism (Jacobs 2004 sid. 115). 

De gröna ytorna i staden har även sociala värden 
då exempelvis parker skapar möjlighet till möten 
mellan människor och där forskare kommit fram 
till att en frekvent vistelse i gröna miljöer påverkar 
vår hälsa och folks upplevelse av mindre stress. 

Identitet − Att ett område utmärker sig på ett 
eller annat sätt eller har något unikt är en viktig 
faktor för känslan och upplevelsen av ett områdes 
identitet, det kan t.ex. handla om den arkitektoniska 
utformningen av husen, skalan, strukturen eller 
speglingen av ett historiskt arv som skapar denna 
särpräglade karaktär. Vid bedömning av städer 
görs ofta en jämförelse med andra städer och 
här blir identitet högst viktigt. Det gäller att den 
staden har något att erbjuda som andra liknande 
städer inte har. En intressant stadsdel har sin egen 
karaktär och sina egna specialiteter. Den lockar 
till sig användare utifrån (annars har den ingen 
verklig urban mångfald) och dess egna invånare 
rör sig utanför dess gränser (Jacobs 2004 sid.157). 
Jag återkommer till begreppet identitet senare i 
texten.

Jag anser att det är viktigt är att utgå från platsen 
och de förutsättningar som finns där för att 
skapa identitet och tilltalande hållbara miljöer. 
Sammanfattningsvis vågar jag påstå att det i all-
mänhet krävs en hälsosam och lämplig blandning 

av bostäder, handel, trafik och nattlivsverksamheter 
för att ge ett jämt fördelat liv och rörelse i en stads 
centrum vid alla tider på dygnet. Vid en sådan 
blandning får man också på ett naturligt sätt med 
många av de faktorer jag tagit upp ovan. Ofta 
tror jag att det kan vara en balans mellan närhet, 
tillgänglighet och avskildhet som gör ett område 
tilltalande.

Den kreativa klassen
Kanske är det Richard Floridas teori om ”den 
kreativa klassens” betydelse som får sammanfatta 
detta stycke?

Richard Florida, ekonomisk geograf och professor 
i Public Policy vid George Mason University i USA 
och författare till boken The Rise of the Creative 
Class, har skaffat världsrykte genom begreppet 
”creative class”, den kreativa klassen, och genom 
att beskriva tre T:n som nyckeln till en regions 
eller en stads framgång som tillväxtort: teknik - 
talang - tolerans. Det är Richard Floridas tankar 
om den kreativa klassens betydelse för utveckling 
och ekonomisk tillväxt som gjort honom berömd. 
Som ekonomisk grupp består den av konstnärer, 
musiker, kläddesigners men även av forskare, 
entreprenörer och skickliga konsulter. 

Richard Florida hävdar att i framtidens samhälle 
kommer den ekonomiska tillväxten att ske där 
tillräckligt många från den kreativa klassen 
väljer att slå sig ner. Då kommer jobben och 
därmed tillväxten. En förutsättning för att detta 
ska ske är dock att miljön är den rätta. Kreativa 
människor trivs bäst i toleranta miljöer, det vill 
säga där det råder stor mångfald och öppenhet vad 
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gäller oliktänkande, minoriteter och invandrare. 
Malmö har enlig Florida goda förutsättningar 
som kreativ stad med hög andel unga människor 
från olika kulturer. De faktorer som påverkar 
kreativa människors lokaliseringsbeslut, så 
kallade platskvaliteter, är enlig Florida av tre 
dimensioner:
Vad som finns – Området ska ha en kombination 
av byggd och naturlig miljö, detta anses vara en 
lämplig plats att leva kreativa liv på.
Vem som finns – En mångfald av människor 
som integrerar och skapar möjligheter så att vem 
som helst kan bli delaktiga och finna en plats i 
samhället.
Vad som händer – Livliga gatuliv, kafékultur, 
konst, musik och människor som ägnar sig åt 
utomhusaktiviteter - en mängd aktiva, spännande 
och kreativa sysselsättningar.

Richard Florida menar att det t.ex. är betydligt 
viktigare att skapa ett människoklimat än ett 
effektivt affärsklimat för att staden ska nå framgång 
och utvecklas. Det är viktigt att odla mångfalt samt 
att investera i de bekvämligheter och faciliteter som 
människor verkligen vill ha istället för att använda 
sig av ekonomiska incitament för att locka till sig 
företag, bygga sportarenor eller shoppingcentra. 
Medan företag, eller idrottsklubbbar som har 
lockats med ekonomiska incitament kan packa sina 
saker och flytta utan att blinka, kan investeringar i 
t.ex. parker ge avkastning i flera generationer, andra 
bekvämligheter som cykelvägar eller naturslingor 
att springa på, rasta hunden etc. – tilltalar stora 
delar av befolkningen (Florida 2001). Även 
Olsson resonerar kring ”den nya ekonomins” 
framväxt och behovet av ett väl utvecklat socialt 

stadsliv. Den nya ekonomin, som en dominerande 
samhällsfaktor, är beroende av utbildningar, 
kulturella aktiviteter och ett omväxlande stadsliv 
för att kunna utvecklas. Och även om människor 
kan vara rörliga, vilket eliten länge varit, finns 
ändå ett behov av tillhörighet och igenkännande 
som är förknippat med plats och viss stabilitet i 
sociala relationer. Den nya ekonomin är förbunden 
med utbildningar, kultur och mötesplatser på ett 
sätt som borde innebära att staden och stadslivet 
kommer att utvecklas, inte avvecklas. Kreativitet 
och affärer verkar frodas i ett sådant klimat (Olsson 
2000 sid. 8).

VAD UTMÄRKER ETT URBANT OCH 
LIVFULLT STRÅK?

Gatans uppgift är större än att leda trafiken, den 
är vårt viktigaste rum för stadsliv och möten 
(Boverket 2002). Olsson (2000 sid.26) skriver att 
många gånger kan ett stråk snarare än ett torg eller 
en plats upplevas som mer attraktivt pga. att det 
knyter ihop viktiga funktioner i staden, är angenäma 
att vistas på genom sin variation och sitt samspel 
mellan gående och sittande, mellan inne och ute. 
Stråket blir centralt för det öppna stadslivet och är 
en viktig del i stadens attraktion 

Jag håller med om Olssons uppfattning vad gäller 
stråkets värde för stadens attraktionskraft. Ett 
stråk är ofta mer befolkat en ett torg eller en öppen 
plats. Det finns alltid folk i rörelse längst ett stråk, 
oavsett väder och vind, här uppstår många av de 
nödvändiga aktiviteter vi måste uträtta i form av 

ärenden och handel. Det finns alltid människor 
som är på väg någon stans längst ett stråk just på 
grund av att det ofta knyter ihop olika funktioner 
i staden. Ordspråket ”people come where people 
are”, är ganska talande i detta sammanhang, folk 
lockas helt enkelt dit det finns andra människor. 
Ett livfullt och trivsamt stråk är när det är en 
blandning av människor som uppehåller sig längst 
stråket av olika anledningar. Folk står och pratar 
med varandra, någon sitter och vilar på en bänk, 
andra strosar omkring och tittar i skyltfönster, 
någon skyndar fram, ett barn hoppar i vattenpölar 
o.s.v. Frågan är då vad ett stråk bör innehålla för 
att dessa aktiviteter ska uppstå och att det ska 
kännas attraktivt för människor att uppehålla sig 
längst stråket?

Jan Gehl tar i sin bok Life between buildings upp tre 
olika typer av aktiviteter vi ägnar oss åt utomhus., 
Jag menar att det är dessa olika typer av aktiviteter 
vi måste ge förutsättningar till att kunna uppstå för 
att de offentliga platserna ska upplevas som livfulla 
och attraktiva. Dessa aktiviteter är följande:
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Nödvändiga aktiviteter – som att t.ex. vänta på 
bussen, rasta hunden, handla, dela ut post o.s.v. 
Dessa aktiviteter äger rum under hela året och är i 
stort sett oberoende av väder och vind, aktören har 
inget val, detta är vardagliga aktiviteter som måste 
utföras.

Frivilliga aktiviteter – detta inkluderar aktiviteter 
som att ta en promenad, sitt och sola på en bänk, ta 
en joggingtur o.s.v. Dessa aktiviteter förekommer 
endast om de yttre 
förhållandena är 
optimala, när vädret 
och platsen inbjuder 
till det.

Sociala aktiviteter – innefattar t.ex. barn som 
leker, folk som står och pratar eller hälsar på 
varandra, samhällsaktiviteter av olika slag eller 
de passiva kontakterna som att se och höra andra. 
Dessa aktiviteter är helt beroende av närvaron 
av andra människor på platsen. De sociala 
aktiviteterna uppstår spontant, som en direkt följd 
av människor i rörelse och vistelse på samma plats. 
Detta betyder att sociala aktiviteter indirekt gynnas 
när nödvändiga och frivilliga aktiviteter ges bättre 
förutsättningar i det offentliga rummet. 

Karaktären av de sociala aktiviteterna varierar 
beroende på i vilket sammanhang de uppstår. 
I bostadskvarteren och längs bostadsgatorna, 
nära skolor och i samband med arbetsplatser, 
där det finns ett begränsat antal människor 
med liknande intressen  eller  bakgrund, kan 
de sociala aktiviteterna bli ganska omfattande, 
samtal, diskussioner och lek uppstår på grund 
av gemensamma intressen och att folk ”känner” 
varandra. I stadscentrum och på stadsgator blir de 
sociala aktiviteterna mer ytliga och ofta passiva, 
man ser och hör ett stort antal okända människor, 
men även dessa möten är en slags social aktivitet 
(Gehl sid. 11ff).

Dessa aspekter blir viktiga i den fysiska planeringen 
då det är planerare och arkitekter som skapar 
förutsättningarna för livfulla miljöer och påverkar 
möjligheterna för människor att mötas och trivas 
utomhus. I städer och stadsrum av låg kvalitet äger 
endast de absolut nödvändigaste aktiviteterna rum, 
människor skyndar hem. Men i en god och trivsam 
miljö är möjligheten att uppnå ett bredare spektrum 
av mänskliga aktiviteter betydligt högre.

Den fysiska strukturen
För att ett stråk, en gata eller ett område ska 
vara befolkat under hela dygnet blir den fysiska 
utformningen och innehållet viktigt. Blandning i 
byggnadernas funktion och attraktioner på platsen 
medför en blandning av människor som vistas 
på platsen av olika anledning. Dessa människor 
befolkar platsen vid olika tidpunkter därför att 
deras dagliga tidschema skiljer sig åt. Om det finns 
en fysisk, funktionell mångfald i det omgivande 
utbudet, finns det därmed en mångfald av användare 
med olika tidscheman (Jacobs 2004 sid.120ff).

Agora
Under åren 2003-2005 medverkade Malmö stad 
i ett EU-finansierat projekt benämnt AGORA. 
Projektet syftar till att utveckla metoder och 
designredskap för att utvärdera och utveckla 
urbana stråk och rörelsemönster. Man har studerat 
hur gator och torg – längs ett utvalt stråk - fungerar, 
hur det används av olika människor och hur dess 
utformning påverkar användandet (Agora 2006). 
Många av de slutsatser och resultat som redovisas 
i slutrapporten AGORA cities for people, anser jag 
relevanta och användbara i mitt arbete. Detta är 
faktorer som påverkar ett stråks attraktionskraft 
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och på så sätt avgör om människor väljer att vistas 
längs stråket och upplever det som intressant och 
attraktivt. Dessa aspekter är inget jag kan analysera 
och utvärdera i den befintliga miljön längst 
Industrigatan som man gjort i AGORA - projektet, 
då Industrigatan i nuläget långt ifrån kan klassas 
som ett stråk, däremot kan jag i mitt förslag till 
stråk se hur väl jag integrerat dessa delar.

Metodiken man använt sig av i AGORA går ut på 
att stråk studeras utifrån följande aspekter: Urban 
Rooms, Urban Walls, Urban Experience, Urban 
Dynmics och Urban Informations.

Urban rooms
Stadens rum, bygger på tanken om stråk som en 
serie av stadsrum. Man studerar stadsrummens 
propositioner, dess komposition - exempelvis hur 
markbeläggningen ser ut, hur belysningen fungerar, 
hur rummet är möblerat och hur det används och 
vilket intryck och vilken känsla det urbana rummet 
ger.

Urban walls
Stadens väggar studeras utifrån olika aspekter.
Entréer −  Entréernas frekvens och typ är viktiga 
för och påverkar livet på gatan. De genererar 
aktivitet, skapar ofta fickor i de urbana väggarna 
och ger de förbipasserande att stråket är befolkat 
och tryggt.  
Offentliga tillgängliga rum −  Det är funktioner 
och aktiviteter inne i byggnaderna längs ett stråk 
som ger gatan ett liv av människor och rörelse.
Fasadernas utformning −  Ett rikt liv på stråket fås 
ofta genom att människor går långsamt snarare än 
at skynda förbi, att de upplever stråkets väggar 
som behagliga och att fasaderna och byggnadernas 
interiör upplevs tillgängliga. 

Transparens − Fasadernas transparens möjliggör en 
visuell kontakt mellan inne och ute. Transparens gör 
att förbipasserande får en känsla för de aktiviteter 
som sker inne i byggnaden och påverkar hur stråket 
upplevs rumsligt och funktionsmässigt. 
Form och uttryck − Den visuella rytmen hos 
fasaderna längs stråket, deras utformning, material 

och textur påverkar folkliv och människors 
upplevelse när de rör sig längs stråket, exempelvis 
påverkas ofta hastigheten hos förbipasserande av 
fasadernas utformning. 
Användbarhet  − En fasad som är utformad 
med t.ex. nischer, trappsteg och överhäng ger 
förbipasserande möjlighet att luta sig mot, ta skydd 
eller sitta ner en stund. Människor får möjlighet att 
använda själva fasaden och bidrar till att människor 
lättare stannar upp ett slag.

Urban experience
Här studeras relationen mellan stråket och 
dess användare. Detta innefattar människors 
aktiviteter, reflektioner, erfarenheter minnen och 
känslor. Målet är att studera hur stråket används 
av olika människor, varför de använder det och 
hur de upplever det. Ett inslag i denna studie är att 
beskriva de olika aktiviteter som äger rum längs 
stråket, dessa kan dels in i olika kategorier som 
förflyttning, kommers, rekreation, arbete, allmänna 
sammankomster med flera.

Här ser man hur gaturummet delas upp i olika ytor med 
hjälp av olika markbeläggning.

Här är tempot lågt, folket strosar och någon använder sig 
av fasaden för att vila ett tag. 
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Urban dynamics
Här undersökt hur människor och fordon rör sig 
i stadsrummet. Genom att förstå hur aktivteter 
och rörelsemönster relaterar sig till den fysiska, 
byggda miljön och studera detta samband i en 
kartbaserad datamodell kan man ge förslag till 
förbättringar. Urban dynamics arbetar med tre olika 
komponenter: flow (rörelsemönster), assemblages 
(människors möten, folksamlingar) och transport 
network (ex kollektivtrafik).

Urban information
Här studeras hur information av olika slag är 
utformad. Information och vägvisning längs stråket 
är en viktig aspekt för orienterbarheten. Här är den 
grundläggande frågeställningen: Hur påverkar den 
befintliga allmänna informationen, eller frånvaron 
av sådan, människors orienteringsmöjlighet, 
rörelsemönster och upplevelse av stråket? Hur kan 
information bidra till att människor känner att de 
befinner sig i en trygg och säker miljö?

Restaurang- och kafélivets betydelse 
Sören Olsson tar i sin rapport Stadens attraktivitet 
och det offentliga stadslivet (2000) upp ett publikt 
fenomen som framför allt under det senaste 
årtiondet allt mer blivit synligt i stadsbilden, 
nämligen uteserveringarna. Sedan några år in 
på 80-talet har det skett en snabb tillväxt av 
restaurang- och kafélivet i större städer. Under 
sommarhalvåret flyttar restauranger och kaféer 
ut på gatan och bidrar synligt till gatulivet. Det är 
också en internationell trend. Matställen av det här 
slaget har stor betydelse för gatulivet och gatulivet 
har stor betydelse för matställena. Där det rör sig 
mycket folk växer matställen fram som i sin tur 

drar dit mera folk. Olsson menar att attraktiva 
platser och gator – stråk i staden – kan snarast 
sägas karakteriseras av ett folkliv där matställen 
spelar en stor roll (Olsson 2000 sid.10). 

Uteserveringarnas frammarsch är väl något vi 
är ganska många som är positivt inställda till, 
samtidigt tror jag det är viktigt att man funderar över 
hur gaturummet ser ut när caféstolarna plockas in 
och uteserveringarna stänger för vintern. Upplevs 
stråket och de breda trottoarerna hel plötsligt som 
öde och folktomma då?

VAD LOCKAR VEM?

För att Norra Sorgenfri ska fungera som en 
plats för både boende, verksamma och besökare 
och bli en mötesplats för alla malmöbor har jag 
försökt tittar närmare på vem det är som lockas 
av vad i staden. Först och främst har jag gjort en 
uppdelning utifrån de tre kategorierna boende, 

verksamma och besökare för att hitta faktorer som 
påverkar deras val av miljöer. En sådan uppdelning 
blir ganska grov och generell, utan hänsyn till 
faktorer som ålder, kön eller kulturell, etnisk och 
socioekonomisk bakgrund. Min första tanke var 
därför att även gör en beskrivning av faktorer som 
dessa, som kan påverka vilken plats eller i vilket 
område någon väljer att vistas i. Men vid närmare 
eftertanke kom jag fram till att det kan vara farliga 
kategoriseringar. ”Vad är en äldre?” Det kan var 
högst olika. Likadant vad gäller invandrare och 
folk med olika bakgrund, dessa är givetvis olika 
individer med olika preferenser och det är därför 
svårt att dra alla över en kam. 

De tre kategorierna
Boende − Först och främst är det viktigt att 
skilja på ett renodlat bostadsområde och ett 
funktionsblandat område där bostäder blandas 
med andra verksamheter. I ett rent bostadsområde 
blir faktorer som gemenskap, trygghet och kontroll 
viktigare än i ett mer urbant och blandat område 
där anonymiteten är betydligt högre (Olsson, m.fl. 
1997). Med tanke på att Norra Sorgenfri är tänkt 
att få den mer urbana karaktären utgår jag från 
dessa förutsättningar i min text. 

I dessa sammanhang blir termer som offentligt/
privat och halvoffentlig/halvprivat aktuellt. 
För att Norra Sorgenfri ska fungera som en 
attraktiv boendemiljö är det viktigt att dessa 
gränser på något sätt går att utläsa. För att skapa 
en lugnare och mer hemmahörande atmosfär än 
den som råder ute på gatan tror jag det är viktigt 
att platserna kring bostaden känns mer privata. 
De bostadsnära mötesplatserna är mer intima och 
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skapar trygghet och identitet där vi bor (Olsson, 
m.fl. 1997). Man kan säga att dessa platser känns 
halvoffentliga. Med detta menar jag inte att jag 
tror att ett slags ”grannskap” är lösningen och 
det ideala i en stadsmiljö. Stadsbor är rörliga och 
har hela staden till sitt förfogande när de väljer 
arbetsplats, affärer, underhållning och bostad, de 
tänker inte i provinsionella termer som grannskap. 
Och som Jane Jacobs skriver: Är det inte just 
utbud och valfrihet som är fördelen med städer? 
Vidare skriver Jacobs att det dessutom är detta 
flöde av funktioner och valmöjligheter som bildar 
grunden för de flesta kulturyttringar och unika 
verksamheter i storstaden. Eftersom de kan dra 
till sig kunskaper, material och kunder från ett 
stort underlag, kan de utvecklas med en enorm 
variation, inte bara i centrum utan också i andra 
stadsdelar som kan utveckla sina egna specialiteter 
och särdrag. Och genom att på detta sätt utnyttja 
stadens väldiga underlag ökar företagen i sin 
tur stadsbornas möjlighet att välja arbete, varor, 
nöjen, idéer, kontakter, tjänster o.s.v. (Jacobs 2004 
sid.141). Men även om bostadens entré vänder sig 
direkt ut mot det offentliga gatulivet menar jag 
att man kan åstadkomma en mer privat och intim 
känsla på baksidan av-, eller mellan husen. 

Att kunna erbjuda ett varierat utbud av lägenheter 
i olika utförande, storlek och prisklass är viktigt 
för att området ska bli dynamiskt och locka 
människor med olika krav när det gäller hyra och 
upplåtelseform. Jacobs menar att den uppsjö av 
valmöjligheter som finns i en större stad och den 
rörlighet som gör det möjligt att pröva och använda 
dem är en tillgång, inte ett hinder, för stabiliteten 
i ett bostadsområde. Men detta är en tillgång som 

måste utnyttjas. Den är bortkastad när stadsdelarna 
handikappas av likriktningar och därför bara passar 
för ett smalt urval av inkomstnivåer, smakriktningar 
och familjeförhållanden. Bostadsområden som 
är anpassade till statistikens ansiktslösa, orörliga 
människor inbjuder till instabilitet. Statistiskt 
sett kanske befolkningen är oförändrad. Men de 
levande människorna stannar inte kvar. Sådana 
områden kommer alltid att förbli mellanstationer 
(Jacobs 2004 sid. 164).  

Kommunikationer från, till och mellan området och 
andra delar av staden är en annan faktor som spelar 
in i valet av bostadsområde. Att det finns någon 
form av närrekreation blir viktigt för avkoppling 
och barns möjlighet till utomhuslek. Viktigt för 
känslan av hemmahörande tror jag är att man på 
något sätt kan identifierar sig med området. Det 
kan handla om att man väljer en stadsdel där det 
bor människor i ens egen ålder och med samma 
typ av livsstil, eller att området har ett kulturellt 
utbud som passar.

Verksamma − I och med att Norra Sorgenfri 
kommer att bli ett funktionsblandat område där 
verksamheter bostäder och handel ska fungera 
tillsammans kommer det framförallt att handla 
om mindre företagsverksamheter i området. Hyror 
är en faktor som påverka valet av platsetablering 
för ett företag, särskilt för en nyföretagare. 
Därför blir det vikigt att kunna erbjuda lokaler 
av varierad storlek, typ och prisklass. I flera av 
de äldre industribyggnaderna i området pågår 
idag en hel del nya verksamheter t.ex. förenings-, 
konstnärs-, och småföretagarverksamheter (Malmö 
stadsbyggnadskontor 2006). Den brokighet av 
byggnader som idag finns är en stor tillgång för 
området och de billiga äldre lokalerna möjliggör 
detta. Många av de nyetablerade företagen verkar 
även lockas av just den brokiga, ruffiga och äldre 
karaktär området erbjuder. 

Peter Elmlund, projektledare för Urban City research 
och skribent i tidningen Axess gör en stark koppling 
mellan invandrarpolitik och stadsplanering. Han 
menar på det faktum att invandrarföretagandet ökar 
explosionsartat i många av västvärdens metropoler. Vi 
befinner oss i en snabb omvandling av ekonomin där 
småföretagens kreativitet och flexibilitet är betydelsefull. 
Invandrarföretagen har visat sig vara betydelsefulla 
inte bara inom handel utan också inom produktion. 
De är liksom många andra beroende av tillgången 
på stadsmiljöer. Elmlund menar nu att vi har brist 
på stadsmiljöer till rimliga priser. Den stad vi 
väljer får konsekvenser på stadslivet, på ekonomin 
och sociala förhållanden. Han förespråkar ett 
öppet, bebyggt och funktionsblandat gatunät 
som hänger ihop i en kontinuerlig väv (Malmö 
stadsbyggnadskontor 2006).

Här ser man hur endast någon meter framför entrén 
ger känsla av en mer privat zon.
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Besökare − För att besökare utifrån ska lockas till 
området måste något speciellt och unikt för just 
den platsen kunna erbjudas. Om samma attraktion 
eller samma sak kan upplevas på många plaster i 
samma stad blir konkurrenskraften inte tillräcklig 
stor. Attraktionerna behöver inte vara spektakulära, 
det handlar istället om att de funktioner som på 
något sätt är unika blir viktiga. Att kunna erbjuda 
goda kommunikationer och hög tillgänglighet till 
dessa attraktioner är också viktigt.

Individuella behov
För att komma åt de mer individuella behoven 
(vilka kan bestämmas av kön, ålder, kulturell eller 
etnisk bakgrund osv.) som det faktiskt handlar om 
då man djupare går in på vem som lockas av vad, 
tror jag lösningen är att försöker planera in en slags 
mångfald som kan tänkas möta olika preferenser 
från olika individer. I det här fallet handlar det 
om att försöka planera in olika verksamheter 
längst gatan. Att kunna erbjuda olika boende och 
upplåtelseformer, att skapa en blandning av stora 
och små stadsrum, traditionella gårdsrum och 
”galna” gårdsrum, att utforma gatan traditionellt 
men samtidigt som en otraditionell piazza. Denna 
mångfald i utformning och utbud gör att det blir 
fler människor med olika behov och intressen 
som lockas av området, det blir inte bara en sorts 
människor som attraheras av en sådan miljö.

En viktig aspekt i det offentliga rummet är att 
främlingar känner sig välkomna. Innerstaden kan 
sägas vara den mest jämlika platsen i staden till 
skillnad från våra renodlade bostadsområden som 
ofta fungerar segregerande. Genom att skapa mer 
och bättre innerstad kan detta bidra till en långsiktig 

hållbar utveckling avseende integrationsfrågor 
(Malmö stadsbyggnadskontor 2007). Jag ser därför 
omvandlingen av Norra Sorgenfri som en viktig 
del i detta samanhang. 

I skriften Möten i staden, framtagen av Malmö 
stadsbyggnadskontor, har man gjort en analys över 
olika livsstilstyper i Malmö, för att studera hur 
olika invånare rör sig i- och använder sig av staden. 
Många av främst de nyinflyttande invandrarna 
lever utanför de kulturella, ekonomiska och 
sociala sammanhang som infödda malmöbor eller 
mer etablerade invandrare tillhör. Man har bland 
annat gjort 20 djupintervjuer med invandrare med 
olika bakgrund, ålder, kön och livsstilssituation. 
Här framgår det att flera av de intervjuade tog 
upp behovet av platser där man kan tillbringa tid 
utan att det kostar allt för mycket, utan att behöva 
konsumera. En annan aspekt var önskan av platser 
där varierade aktiviteter för olika åldrar och typer 
av människor kan ske, på samma plats. Flera av 
de intervjuade ansåg att kommunen borde skapa 
förutsättningar för aktiviteter som lockar olika 
människor ut i stan och till samma plats. Positivt är 
när det finns ett stort antal organiserade aktiviteter 
så att man har ett bestämt mål att gå till i staden. 
Om man har vardagliga målpunkter i centrum kan 
känslan av tillhörighet där bli större. På frågan, 
vad det är som gör att man besöker en plats, var 
det vanligaste svaret utemiljön och utbudet av 
aktiviteter, centrum lockar med handel och att 
träffa folk. 

Ungdomsoffentlighet
Ungdomar har ett behov av att göra sig själv 
synliga samtidigt som de vill kunna betrakta andra. 
För ungdomar är frihet och självbestämmande 
centralt. Det gäller främst frihet från föräldrar och 
skola. I dessa sammanhang bli stadens öppna rum 
viktiga, här kan ungdomar vistas utan synhåll från 
både föräldrar och skola, ungdomar utgör en stor 
del av de människor som befolkar våra uterum 
(Andersson 2002).

I boken Öppna rum, om ungdomarna staden 
och det offentliga livet, tar Björn Andersson 
upp just betydelsen av stadens öppna rum 
utifrån ett ungdomsperspektiv. Här beskriver 
Andersson gatumiljöer och liknande som kan 
tas i anspråk utan alltför mycket konkurrens i 
förhållande till andra användare. Det blir därför 
ofta kommunikationsytor eller undanskymda 
platser med lite användningsområde som blir 
viktiga samlingsplatser för ungdomar. Andersson 
hävdar vidare att sådana här platser alltid fyllt 
en viktig funktion som samlingsplatser för unga 
människor och är intim förbundet med den 
historiska framväxten av ungdomskulturella 
umgängesmönster och meningssammanhang.

Det finns flera skäl till att unga människor föredrar 
öppna rum. Ett kan tänkas vara att det har varit 
det enda tillgängliga för unga människor, som ofta 
haft och fortfarande har en underordnad ställning 
i samhället vad gäller att kunna göra anspråk på 
samhälleliga resurser och utrymmen (Andersson 
2002). Men den främsta orsaken till att ungdomar 
ofta uppehåller sig på offentliga platser tror jag är 
den höga grad av självbestämmande och den låga 
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grad av social kontroll som råder utanför hemmet. 
De öppna rummen fungerar helt enkelt bra för 
spontanitet och möten mellan unga, man vet ofta 
var ens kompisar håller till och det är enkelt för 
andra att ansluta.

Andersson har delat in de rum ungdomar använder 
sig av i fyra kategorier. Den första är det öppna 
rummet, som jag har beskrivit ovan. Det andra 
är de institutionella rummen, främst skola och 
fritidgårdar. Båda dessa rum är organiserade av 
samhället och utgör spatiala former för social 
interaktion. Trots detta uppfattas fritidsgården 
många gånger som en kontrast till skolan på 
grund av att det är det institutionella rum som 
befinner sig närmast det öppna rummet och långt 
ifrån den sociala kontroll som finns i skolan. 
Det tredje rummet är de organiserade och 
aktivitetsbaserade rummen, vilket gäller främst 
föreningsliv i olika former. Det fjärde rummet är 
de kommersiellt organiserade rummen, ofta 
med inriktning på nöje och rekreation. Exempel 
på detta är caféer, biografer, gymanläggningar, 
musikscener och butiker. Dessa platser är ofta 
knutna till ekonomisk motprestation vilket leder 
till att deras tillgänglighet blir knutna till enskilda 
ungdomar eller gruppers förmåga att betala för sig, 
samtidigt som de ofta erbjuder ”det ungdomar vill 
ha” genom att marknadsaktörer försöka snappa 
upp vad som är inne och försöka erbjuda just detta 
(Andersson 2002).

Jag hör ofta ungdomar klaga på att det inte finns 
något att göra för dem utomhus, ändå är det 
denna grupp av människor som till största delen 
uppehåller sig ute i det offentliga. Varför tar man 

inte mer hänsyn till deras behov i planeringen av 
utemiljöer? Jag tror många gånger att ungdomar 
känner att utemiljön är för tillrättalagd och stel, den 
ger inget utrymme för spontanitet. Därför kanske 
de ofta söker sig till mer undanskymda platser där 
de känner sig mindre kontrollerade och där de kan 
ta ytan i besiktning utan att så många störs av det. 
I samma veva hör man allt oftare att ”ungdomarna 
tar över de offentliga rummen”, många äldre vågar 
inte längre uppehålla sig utomhus eller i varje 
fall inte på vissa platser. Kanske är lösningen att 
försöka anordna fler spontana ytor för ungdomar 
att vistas på som t.ex. spontanidrottsplatser. Ytor 
där ungdomarna själva får bestämma innehåll och 
utformning, där det fritt kan utföra de aktiviteter 
de vill utan att känna att ”de vuxna” äger platsen. 
Att anlägga dessa platser i anslutning till eller 
tillsammans med, de traditionella uterummen så 
att unga och gamla på ett naturligt sätt ”umgås” på 
samma plats men av olika anledning. 

UNIKT I MALMÖ/IDENTITET PÅ 
FLER NIVÅER

Det sker idag en homogenisering av städer. Jag 
talar om den globala staden som blivit ett nytt 
begrepp för marknadsföring av städer. Det är 
kontorsbyggnader, restauranger och affärscentra 
som står för helheten idag och som ska uttrycka 
stadens identitet, stadens historiska identitet blir allt 
svårare att utläsa och är i många städer borta. Borta är 
den industriella staden med sina fabriksskorstenar, 
eller hamnstäder där varvsområden blir till nya 
lyxbostadsområden. Denna förändrig kan vi se även 

i Malmö, där det är just stämpeln av industristad 
som försökts tvättas bort. Är det verkligen denna 
utveckling vi vill ha? I Sorgenfri finns många spår 
av industriverksamheten kvar, möjlighet finns 
här att bevara en bit av det gamla Malmö som 
Industristad.

För att visionen som finns formulerad för Norra 
Sorgenfri ska bli verklighet tror jag att det måste 
skapas identitet för området på flera nivåer. Jag har 
valt att benämna dessa tre varianter av identitet för: 
stadsidentitet, lokal identitet och regional identitet. 
Stadsidentitet är viktigt för att människor från 
hela Malmö ska lockas hit och att området blir 
känt i staden. För att människorna som bor och 
lever sina liv i området ska trivas och känna sig 
hemma är en lokal identitet viktigt. I ett vidare 
perspektiv blir även regional identitet viktigt för 
att locka besökare och turister till området och 
för att området ska bli känt även utanför Malmö. 
Om dessa tre identiteter i framtiden går att hitta i 
Norra Sorgenfri tror jag att området kan fungera 
både som en attraktiv lokal plats, ett grannskap där 
de boende i området känner tillhörighet, samtidigt 
som det kan bli en intressant ”offentlig” plats dit 
folk utifrån lockas.

Människan påverkar platsen - platsen 
påverkar människan
I detta sammanhang kan man ställa sig frågan 
om man verkligen i förväg kan planera för hur 
ett områdes identitet ska bli eller upplevas, eller 
är identitet något som uppstår med tiden? Jag har 
funderat på denna fråga fram och tillbaka under 
tiden jag skrivit det här examensarbetet och jag kan 
säga att jag fortfarande inte har något riktigt svar 
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på frågan. En stad eller en plats identitet tror jag i 
mycket byggs upp av de människor som bor och 
verkar där. Tillsammans formar dessa människor 
platsen och det klimat som råder där. Samtidigt 
påverkas människan i sin tur av den plats hon 
lever på, staden bygger på en helhet där det inte 
bara är människors handlande och skapande som 
påverkar, utan även fysiska beståndsdelar som 
byggnader, grönska, mellanrum och platser. Här 
har planerarna en viktig roll, men det är inte de 
som skapar en stads identitet, planerarens roll är att 
underlätta och bidra till att ge uttryck för stadens 
invånares gemensamma handlingar och skapa 
miljöer för detta.

SAMMANFATTNING

För att sammanfatta och bena ut denna teoretiska 
del av mitt examensarbete gör jag här ett försök att 
punkta upp de värdefulla, viktiga och tillämpbara 
aspekter jag beskrivit och diskuterat i denna del 
och som jag anser viktiga att överföra på Norra 
Sorgenfri och stråket Industrigatan och som syfta 
till att skapa ett rikt socialt liv i området och längst 
stråket.

För att åstadkomma levande städer och livfulla 
platser är förutsättningen att människor vistas ute i 
det offentliga. Det är det nödvändiga, frivilliga och 
sociala aktiviteterna som måste ges förutsättningar 
till att kunna uppstå för att städer, områden och 
platser ska upplevas som attraktiva och levande. 
Det offentliga livet i staden är avgörande för hur 
attraktiv staden känns. Det är människorna som 
ger underlag för att staden med dess utbud ska 
kunna fungera.
För att dessa typer av utomhusaktiviteter ska kunna 
äga rum blir följande aspekter avgörande:

Hur tillgänglig platsen är och hur kommunika-
tionerna till och från fungerar blir avgörande för 
att människor överhuvudtaget ska kunna ta sig till 
området och väl där fritt kunna röra sig. Här spelar 
kollektivtrafiken en viktig roll.

Utbudet påverkar hur attraktiv platsen blir. Ett rikt 
och varierat utbud lockar människor till platsen 
av olika anledning och vid olika tidpunkter. 
Innehållet av utbudet påverkar alltså fördelningen 
av människor under dygnet.

Närhet hänger delvis ihop med tillgänglighet och 
utbud. Hur området är sammansatt vad gäller utbud 
och täthet påverkar människors möjlighet till att 
gå och cykla inom området. Desto fler människor 
som rör sig till fots eller med cykel påverkar hur 
befolkad platsen upplevs och påverkar möjligheten 
att mötas.

Trygghet är en förutsättningen för att människor 
ska vistas ute i det offentliga. Rädsla och otrygghet 
begränsar våra utrymmen och hindrar människor 
från att fritt röra sig utomhus. 

Identitet För att människor ska känna tillhörighet 
till en plats blir dess identitet viktigt. Det kan 
handla om att man dras till platser där det finns 
människor med samma livsstil, eller att området 
har ett kulturellt utbud som passar. Identiteten 
kan även påverka hur ”känd” platsen blir utanför 
staden.

De gröna miljöerna spelar en viktig roll för 
människors möjlighet till avkoppling, lek, motion, 
möten och rekreation. Grönska upplevs även som 
förskönande inslag i stadsmiljön och på så sätt gör 
den attraktivare att vistas i.

Den fysiska utformningen av staden avgör 
hur attraktiv den upplevs och hur väl det går att 
använda sig av de offentliga rummen. Här blir 
utformningen och kompositionen av stadens rum 
viktig, fasadernas utformning - dess transpars, 
användbarhet, form och uttryck, information och 
skyltning, vilken påverkar orienterbarheten och 
rörelsemönster i staden.
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Det är teorin om den blandade täta och urbana 
staden som enligt mig på bästa sätt kan leva upp till 
alla dessa aspekter och där man har störs möjlighet 
och förutsättningar för att skapa en mångfald av 
människor och ett rikt offentligt liv. I mitt försök 
att kategorisera människors behov har jag förstått 
att de individuella behoven är alltför många och 
varierade för att kunna ta hänsyn till i skapandet 
av en plats. Därför anser jag återigen att det är den 
dynamiska, varierade och täta staden som har störs 
möjlighet att tillgodose så mänga människors olika 
behov som möjligt.  
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ANALYS
I mitt analysarbete över hur Norra Sorgenfri fungerar 
och ser ut idag har jag valt att dels göra en SWOT- 
analys, för att tydliggöra områdets starka sidor 
(strenghts), svaga sidor (weaknesses), möjligheter 
(opportunities) och risker (threaths). Trots att jag 
i mitt arbete koncentrerar mig på huvudstråket 
Industrigatan och inte på utvecklingen av området 
som helhet, anser jag ändå att denna övergripande 
analysmetod är lämplig att använda. Detta för att 
få en förståelse av hela områdets situation, det går 
inte att skapa ett levande och stadsmässig stråk utan 
att sätta in det i sitt samanhang med hela det beröra 
området. Jag har även valt att titta närmare på 
tillgängligheten i området, vilken attraktionskraft 
Norra Sorgenfri har idag och hur relationen till 
omgivningen och den befintliga grönstrukturen 
ser ut, jag har även gjort en enkel klimatstudie av 
främst Industrigatan. Detta är faktorer baserade på 
det jag tidigare kommit fram till vad gäller en stad 
och ett stråks attraktionskraft och de grundläggande 
faktorer jag anser viktiga för människors vistelse i 
ett område. 

SWOT – analys

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats) är en metod som nyttjas t ex för att iden-
tifiera svårigheter eller utvärdera och utveckla ett 
område. I denna analys tydliggörs områdets starka 
sidor (strenghts), svaga sidor (weaknesses), möj-
ligheter (opportunities) och risker (threaths). Den 
övre halvan av analysen beskriver nuläget och inre 
faktorer, medan den nedre halvan beskriver fram-
tiden och yttre faktorer. Till vänster beskrivs det 
positiva inom ett område, och till höger det ne-
gativa. SWOT-analys kan användas för analys på 
både kort och lång sikt. På kort sikt innebär det 
ett utmärkt hjälpmedel för att se på dagsläget och 
kanske på mindre frågor. På lång sikt är det ett bra 
hjälpmedel för den strategiska planeringen och de 
beslut och överväganden som måste göras. 

Innehållet i swot-analys grundas på inventering av 
området, diskussion med stadsbyggnadskontoret 
som varit med i arbetet med att ta fram visionspro-
grammet och studier av rapporten Livable Cities 
Case report – Malmö; Norra Sorgenfri – Crea-
ting a livable city 2006, där VROM international 
(Netherlands Ministry of Housing, Spatial Plan-
ning and the Environment) gjort en fallstudie av 
Norra Sorgenfri och anordnat en ”Livable Cities 
workshop”där deltagarna just diskuterade områ-
dets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
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Strengths - styrkor
Området har ett centralt läge i anslutning till Malmös 
centrala delar och nära skolor, kommunikationer och 
samhällsservice.
Området har många äldre och väl bevarade byggna-
der med kulturvärde.
Det finns många tomma ytor för nybyggnation.
Området har ett väl utbyggt cykelnät.
Här finns möjlighet till förtätning och återanvändning 
av staden.

Weaknesses - svagheter
Området saknar lokal identitet och har ett dåligt 
attraktionsvärde.
Området upplevs av många som nedslitet med 
övergivna tomter och byggnader, vilket givit om-
rådet ett dåligt rykte.
Trafikflödet är högt genom området. 
Området har en avsaknad av gröna ytor.
De breda vägarna och kontinentalbanan upplevs 
som barriärer och bidrar till att få människor rör 
sig till fots i området.
Området består av en hög andel privatägd mark 
med många olika fastighetsägare.
Det finns relativt hög halt av markföroreningar i 
vissa områden.
I öster avgränsas området av kontinentalbanan där 
gods med riskfyllt ämne fraktas.

Opportunities - möjligheter
I området finns förutsättningar för att skapa en sär-
präglad karaktär och identitet.
De tomma byggnaderna och fastigheterna ger goda 
förutsättningar för att inrymma nya funktioner, om 
lokaltrafikens bussgarage flyttas frigörs en stor yta i 
området.
Ombyggnad av Värnhemsområdet ger mer fokus åt de 
östra delarna vilket är positivt för Norra Sorgenfri.
Området blir stadens länk i öst – västlig riktning.
Stadskärnan får möjlighet att utvidgas österut.
Området kan erbjuda en spännande och kreativ miljö 
för olika verksamhetsgrupper. 
Möjligheten finns att omvandla existerande industri-
byggnader och låta dem inrymma nya funktioner. 
Möjligheten finns att skapa en hållbar och levande 
stadsdel.

Threats - hot
Den splittrade ägarstrukturen kan göra att kommu-
nen har svårt att styra utvecklingen och förnyelsen 
av området utan höga kostnader för uppköp o.s.v.
Den höga halten av markföroreningar som före-
kommer i vissa områden kan skapa motvilja bland 
fastighetsägarna att utveckla och höjer exploate-
ringskostnaderna vilket därigenom hotar utveck-
lingens livskraftighet. 
Nyexploatering av andra områden i Malmö och 
en nedgång i bostadsbyggandet kan göra området 
mindre attraktivt. 
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MARKANVÄNDNING

Här ser man hur kvarterens storlek i Norra Sorgenfri 
skiljer sig från omkringliggande kvarterstruktur.
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Attraktionskraft
I och med att Norra Sorgenfri idag enbart fungerar 
som ett verksamhetsområde är attraktionskraften 
i området låg. Däremot ser man att fler och fler 
yrkesverksamma lockas av denna miljö. Många 
konstnärer och andra med kreativa yrken har börjar 
söka sig hit, de upplever miljön som spännande 
och kreativ. I övrigt fungerar området främst som 
ett genomfartsområde. Det finns daghem, skolor, 
och annan service i områdets omedelbara närhet, 
vilket blir attraktivt för dem som kommer att bo 
och arbeta i stadsdelen. 
 
Tillgänglighet
Det finns idag två busslinjer som gör uppehåll i 
området, linje 3 och 31. Turtätheten på dessa 
linjer är tät både vardag, kvällar och helger och 
går via centralstationen för ev. vidare tur med tåg 
eller regionbuss. De flesta stads- och regionbussar 
stannar även vid Värnhemstorget vilket ligger strax 
sydväst om området.

Att ta sig till och från Norra Sorgenfri med cykel 
fungerar i dagsläget förhållandevis bra. Tack vare 
ett väl utbyggt cykelnät från östra Malmö till 
centrum via Norra Sorgenfri finns det cykelvägar 
i området. Dessa behöver på en del ställen 
kompletteras då cyklisterna idag på vissa sträckor 
måste färdas i gatan. Till fots är området däremot 
mer svårtillgängligt. P.g.a. de breda och trafikerade 
vägarna (främst Nobelvägen och östra Farmvägen) 
är det svårt för gångtrafikanter att korsa dessa 
gator och de upplevs som barriärer i området. Vid 
korsningarna Industrigatan/Östra Farmvägen och 
Industrigatan/Nobelvägen, finns idag bevakade 
övergångställen. I och med att området består 

av stora kvarter, finns det inte några alternativa 
mindre vägar att välja utan som gående får man 
helt enkelt vistas på de stora gatorna. 

Cykelvägar/cykelbanor

Färdväg i gata

Bevakat övergångställe

Busshållplats

CENTRUM

VÄRNHEM

S:t KNUT HÅKANS-
TORP

ÖSTRA SORGENFRI

Kontinentalbanan

CYKELVÄGAR OCH BUSSHÅLLPLATSER 
I OMRÅDET

Nobelvägen

Ö. Farmvägen

Industrigatan

Korsningen Nobelvägen/Industrigatan
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Grönstruktur
Norra Sorgenfri har en mycket låg andel gröna ytor. 
I söder gränsar området till  S: t Pauli mellersta och 
södra kyrkogård, som är en stor sammanhängande 
grön yta och i nordväst gränsar området till ett 
koloniområde som även det ger ett grönt intryck i 
denna asfaltsöken, tyvärr går dessa gröna ytor inte 
att nyttja, de bidrar enbart till en visuellt grönska. 
De så kallade grönytorna inom området består 
endast av restytor i korsningar och remsor längst 
cykelvägar. Dock finns det en större grönyta i 
områdets sydöstra del, denna har tyvärr stängsel 
utmed tre sidor, vilket gör att den nyttjas dåligt.
Det går ett stråk längst kyrkogårdens norra sida som 
gränsar till området, tyvärr är stråket igenstängt vid 
vägarna vilket gör att de inte är sammanlänkade 
och på så sätt inte går att utnyttja särkilt bra. 

Trots att Malmö brukar kallas parkernas stad är 
den sammanlagda park och naturmarken i Malmö 
mycket begränsad. Enligt Malmö grönplan har 
Malmö i jämförelse med andra svenska städer 
i särklass minst grön mark (Malmö grönplan 
2003 sid.1). Därför har kommunen som strategi 
att lägga stor vikt vid grönska när det gäller 
förändring och förnyelsearbete. I en stad som 
Malmö där omgivande landskap främst består 
av odlingslandskap, vilket hindrar människor att 
fritt röra sig, blir invånarna extra beroende av den 
grönska som finns i staden. 

Under rubriken Generella mål i grönplanen är en 
av punkterna – att öka den sammanlagda arealen 
grön mark i Malmö. Och under rubriken Strategi 
är en av punkterna – att anlägga nya gröna miljöer 
i bristområde (Malmö grönplan 2003 sid.3). Detta 
blir därför viktigt att tänka på vid utformningen av 
Sorgenfri, dels är området ett verkligt bristområde 
vad gäller gröna miljöer och dels har man här 
chansen att tack vare de tomma ytor som finns, ta 
med grönskan från början i planeringen. 1

2

3

4

5

1

2

3

4 5

Fin grönyta i anslutning till kyrkogården.

Gränsande koloniområde i norr.

Grönyta i anslutning till Eon:s kontor.

Grönt stråk längs cykelväg.

Större grönyta i syd-
östra delen av områ-
det, denna yta omges  
dock av stängsel från 
tre håll.
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Klimat
Klimatet är ofta avgörande för att vi ska trivas 
utomhus och vilja vistas i staden. Det måste finnas 
både skydd mot värme och kyla. I vårt land där 
städerna lever upp när vårsolen tittar fram skulle 
sommarmånaderna kunna förlängas avsevärt 
genom god vind- och klimatplanering. I Norden är 
det framförallt kylan och vinden som sätter stopp 
för utomhusvistelse. Enligt den danska arkitekten 
Jan Gehl, är utevistelsen vår viktigaste sociala 
miljö. Den måste därför ha goda kvaliteter som får 
oss att sakta ner och stanna upp på platsen, som t 
ex ett bra mikroklimat (Gehl 2001).

Jag har jag gjort en enkel studie för att lokalisera 
vilka gator och platser i området som har goda 
förutsättningar vad gäller klimat. Industrigatans 
norra sida är den som har mest sol, den södra sidan 
ligger i stort sett i skugga under hela dagen, med 
undantag från den stora tomma ytan vid korsningen 
Industrigatan/Nobelvägen som tack vare den låga 
bebyggelsen som omger ytan i söder inte skuggar 
platsen. Oturligt nog är det den södra, skuggiga sidan 
av Industrigatan som har mest plats för att skapa 
ett brett gångstråk. Trots korsningen Nobelvägen/
Industrigatans goda solförhållanden är detta idag 
en öppen storskalig och blåsig yta. Men så fort 
man kommer längre österut längst Industrigatan 
blir förhållandena bättre, bebyggelsen ligger tätare 
och närmare gatan vilket hindrar vinden. Den del 
av Angneslundsvägen som går utmed kyrkogården 
ligger i stort sätt hela dagen i skugga, detta beror 
på de höga träd som kantar kyrkogårdens norra del 
och på så sätt skugga hela gaturummet. De öppna 
ytorna framför bussgaragen har sol under i stort 
sett hela dagen.

Angneslundsvägen

Industrigatan
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Värdefull bebyggelse
I stadsbyggnadskontorets visionsprogram för 
området, framhåller man att visionen i Norra 
Sorgenfri är att skapa nytt sida vid sida med det som 
finns i området idag, både vad gäller bebyggelse 
och verksamheter (Malmö stad 2006). Malmö stad 
har tagit fram en byggnadsantikvarisk utredning 
för området, ett kulturhistoriskt underlag inför 
planprogrammet, där man redovisar de byggnader 
i området som anses ha kulturhistoriskt värde. I 
utredningen skriver man att på det hela taget kan 
all befintlig bebyggelse ses som en resurs inför en 
kommande utveckling i området, men det som ur 
kulturmiljösynpunkt är viktigast att bevara är den 
äldsta bebyggelsen, gatu- och kvartersstrukturen, 
byggnader med miljöskapande värden, 
sammanhållna industrimiljöer samt spårvagns- 
och busshallarna (Malmö stad 2006). Här har jag 
gjort en sammanställning av de byggnader som 
den byggnadsantikvariska utredningen pekat ut 
som kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna, jag 
har även pekat ut de byggnader jag anser värda att 
bevara trots att de inte anses ha något kulturhistoriskt 
värde. Detta kan handla om byggnader som 
exempelvis innehåller verksamheter som jag tror 
kommer att – och bör fortsätta sina verksamheter i 
nuvarande lokaler.   

Wangels kemtvätt vid Ö. Farmvägen har en till karak-
tären mycket väl bevarad gatufasad.

Kvarteret Spiralen är till stora delar präglat av ett företags verksam-
het, AB Addo. Dessa byggnader utgör som helhet en värdefull bebyg-
gelsemiljö.

Bussgarage från sekelskiftet 1900.

AB Tripasin, korvskinnstillverkning pågick fram till år 
2005.

En av AB Addos byggnader, som var en av 
Malmös viktigaste företag.
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UTGÅNGSLÄGE VID NYEXPLOATERING
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Sammanfattning av Analys
Sorgenfri har under en längre tid fungerat som 
verksamhetsområdet, vilket satt sina spår i 
stadsplanen. De breda gator, de stora kvarteren och 
avsaknaden av gröna miljöer gör att Norra Sorgenfri 
idag är ett område man endast vistas i för specifika 
ärenden, det finns inget mer än verksamheter som 
lockar, få människor rör sig frivilligt här. Denna 
ödslighet och okontrollerade atmosfär har i sin 
tur lett till att hemlösa hittat sin fristad här och att 
området upplevs som otryggt främst nattetid. 

De breda trafikerade gatorna och kontinentalbanan 
i öst skär på många sätt av området och upplevs 
som barriärer, detta blir ännu en anledning till att 
få människor rör sig till fots i och genom området. 
Området har på grund av dessa faktorer fått et 
ganska dåligt anseende, vilket i sin tur bidragit till 
dess nedslitna image, ingen har riktigt brytt sig om 
hur det ser ut.

Trots den nedslitna karaktären området har idag, 
finns det förutom det centrala läget ett antal kvaliteter 
att ta vara på i området. Det kulturhistoriska 
värdet är en stor tillgång i omvandlingsarbetet 
och en viktig kvarleva av stadens kulturella och 
industriella arv. 

Norra Sorgenfri är idag relativt glest bebyggt, 
vilket redan från början ger förutsättningar för 
att blanda gammalt och nytt och på så sätt få en 
blandad bebyggelsemiljö. 

Tack vare att det utmed Industrigatans södra sida 
gick ett stickspår från kontinentalbanan finns det 
redan i nuläget gott om utrymme mellan väg och 

byggnader för att ge plats åt alla trafikanter och 
främst skapa utrymme för ett brett gångstråk. 

Under 2008 går lokaltrafikens kontrakt på 
bussgaragen ut, vilket innebär att dessa 
förhoppningsvis flyttas till ett mer perifiert läge 
i Malmö. En stor yta av kommunalägd mark 
skulle på så sätt frigöras och möjlighet ges att 
inrymma andra funktioner i spårvagnshallarna och 
bussgaragen. 

Det förekommer en hel del tung trafik genom 
området men samtidigt finns det redan idag ett 
ganska väl utbyggt cykelnät från östra Malmö till 
centrum via området. 

Omkringliggande områden har fått en positiv 
utveckling de senaste åren. Sjukhus har blivit 
studentbostäder och förnyelseprojekt runt värnhem 
har givit fokus åt de östra delarna av staden. 
Sorgenfri har möjlighet att bli en länk mellan- och 
en mötesplats för innerstaden och östra Malmö. 


