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ÖVERGRIPANDE STRATEGI FÖR 
OMRÅDET

För att sätta det tänkta stråket Industrigatan i 
ett sammanhang och för att få området till en 
fungerande helhet har jag gjort en övergripande 
strategi över hur området i stort bör utformas för att 
denna stadsdel ska bli den levande och dynamiska 
plats jag tänker mig.

Kvartersstruktur
För att skapa ett attraktivt område med hög 
variation i form, funktion, arkitektur och aktivitet 
anser jag att den storskaliga kvartersstruktur som 
råder i området idag bör brytas ner i en mindre. 
Det är lättare att åstadkomma närhet i en tätare stad 
där bostäder och olika verksamheter är blandade. 
”Att det krävs en viss täthet i bebyggelsen, är 
detsamma som att åstadkomma en tillräcklig 
mängd människor i kvarteren” (Jacobs 2004). 
Korta kvarter ökar även antalet korsande rörelse 
- det vill säga mängden potentiella möten. 
Småskalighet och hög variationsrikedom tror jag 
ger goda förutsättningar för en socialt integrerad 
stadsmiljö och attraherar många olika sorters 
människor. Den storskaliga struktur som råder idag 
måste kompletteras med ett mer småskaligt för att 
ge människor som bor och verkar här möjlighet att 
vika undan till något mer privat.  I och med att 
området är väldigt brokigt vad gäller uppdelningen 
i fastighetsägare kan det vara lämpligt är att följa 
dagens fastighetsgränser och där i lägga nya gator. 
Ett inre kvartersnät skapas då innanför den stora 
kvartersuppdelningen. Samtidigt anser jag att den 
storskaliga kvatersuppdelningen som finns där 

idag ger området viss karaktär och påminner om 
den funktion området en gång haft, därför kommer 
denna struktur fortfarande att kunna utläsas i 
området.

Hierarki- huvudstråk och bistråk
Industrigatan kommer att bli ett givet huvudstråk 
genom Norra Sorgenfri i öst-västlig riktning 
med fortsättning mot centrum. Detta stråk är 
tänkt att bli ett urbant och livfullt stråk med 
innerstadskaraktär i form av butiker restauranger 
och andra offentliga lokaler i bottenvåningarna 
utmed gatan. Nobelvägen och Östra Farmvägen 
i nordlig-sydlig riktning blir korsande stråk till 
Industrigatan. Ett grönstråk kommer att förläggas 
längs med områdets södra kant i anslutning till 
kyrkogården, parallellt med Industrigatan. Som 
jag nämnt tidigare kommer kvarteren att delas upp 
i mindre sektioner och därmed kommer mindre 
bistråk uppstå inne i de nuvarande kvarteren.

Zoner-vertikal zonuppdelning
I och med den historia som finns i Norra Sorgenfri 
med många väl bevarade gamla byggnader och 
industrimiljöer som kommer att tas till vara på i 
så stor utsträckning som möjligt, blir en blandning 
av bostäder, verksamheter och handel ganska 
naturlig. Vissa av byggnaderna kan även innehålla 
nya funktioner. För att få en livfull stadsdel tror 
jag att en fördel är att blanda olika funktioner. 
En funktionsuppdelad stad blir ofta ensidig och 
tom vissa tider på dygnet. Generellt för området 
kommer de offentliga lokalerna främst att placeras 
i bottenvåningarna utmed Industrigatan och 
bostäder längre in i kvarteren. Om man ska tala 
om en zonuppdelning blir det i detta fall frågan om 
en vertikal snarare än en horisontell uppdelning, 
med butiker, restauranger och verksamhetslokaler 
i bottenvåningarna och bostäder i de övre 
våningarna, där det främst är stråken som kantas 
av offentligt tillgängliga bottenvåningar. 

Dagens kvartersstruktur

Framtida kvartersnät grundat 
på dagens fastighetgränser
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Relation till omgivningen
Sorgenfri ligger mellan centrum och Malmös östra 
delar. Genom omvandlingen av Norra Sorgenfri 
kommer dessa två delar närmare varandra och 
Sorgenfri bli länken och mötesplatsen för dessa 
idag segregerade delar av Malmö. Industrigatan 
som är det östvästliga stråket i området bidrar till 
att knyta de östliga och västliga delarna av staden 
närmare varandra. 
 
Kontinentalbanan i öster har jag tidigare beskrivit 
som en barriär i området, givetvis är den det, 
men samtidigt ser jag den nu som en tillgång för 
området. Järnvägsspåret avgränsar området på 
ett tydligt sätt och markerar att ett nytt område 
slutar eller tar vid. Tydlighet anser jag idag vara en 
kvalitet i staden som är viktigt att ta ställning till. 
Städer och områden präglas allt mer av öppenhet 
och otydlighet och öppna odefinierade rum skapas 
allt oftare i våra städer. Därför ser jag inte längre 
kontinentalbanan som ett hinder i området utan 
istället som en tydlig avgränsning. 

Kyrkogården kan delvis upplevas som en 
barriär söderifrån i och med att den upptar 
så stora ytor, därför är min tanke att försöka 
öppna upp kyrkogården ännu mer så den blir 
lättare att genomskära. De stora vägarna, främst 
Industrigatan och Nobelvägen utgör idag barriärer 
i området. Hastigheten måste sänkas och åtgärder 
göras för att alla trafikanter ska kunna samsas om 
vägutrymmet. Cykelnätet kompletteras i området 
och breda gångstråk skapas utmed fasaderna i hela 
området.  Industrigatans utformning återkommer 
jag till mer i detalj längre fram.

Som jag nämnt i analysen finns det ingen direkt 
närliggande bebyggelsestruktur att efterlikna, det 
som gränsar till området är främst kyrkogården, 
sjukhusområdet, och villaområdet i öster. Därför 
måste Norra Sorgenfri utvecklas utifrån egna 
kvaliteter som finns i området och man har på 
så sätt möjlighet att skapa en egen karaktär för 
området. 

Grönstruktur
Som jag nämnt är gröna miljöer idag en bristvara 
i Norra Sorgenfri och något som jag anser 
är viktigt att åtgärda. Det går ett stråk längs 
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. Om man öppnar 
upp detta stråk och förbinder det med grönytan 
öster om kyrkogården får man på 
så sätt ett grönt sammanhängande 
rekreationsstråk lägs hela områdes 
södra kant. I stället för att anlägga 
stora gröna rekreationsytor i området, 
som jag anser rimma dåligt med 
den täta stadsstrukturen, utnyttjar 
jag bostadsgårdarna och mindre 
platsbildningar inne i kvarteren för 
att anlägga ett nät av gröna platser i. 
En större grönyta förläggs dock mitt 
i området utmed Industrigatan. Detta 
är idag en av de rivningstomter som 
finns i området och just denna plats 
är i stort sett hela dagen solbelyst 
tack vara att angränsande bebyggelse 
är låg och släpper fram solen. 

I ett urbant och tätbebyggt område går det att 
med ganska små medel skapa ett grönt intryck 
genom trädplanteringar eller mindre gröna 
markbeläggningar som bryter av den hårda miljön. 
Längs med hela Industrigatan kommer det att löpa 
en allé, vilket gör att den idag stela och storskaliga 
miljön mjukas upp och gaturummet kommer 
istället att upplevs som ett grönt inslag i den 
annars övervägande hårdgjorda miljön. Även den 
idag glesa och osammanhängande trädraden längs 
Nobelvägen kommer att förbättras i anslutning 
till området, detta gör att entrén till området blir 
tydligare och att de två stora trafikkorsningarna i 
området får en mänskligare och mjukare karaktär 
istället för att som tidigare upplevas som rena 
motortrafikkorsningar. Under hela mitt arbete har 
en lockande tanke varit att skapa gröna tak och 
terrasser i området, detta skulle medföra att man 
fick liv i två nivåer, både på gatan och uppe på 

taken. Tyvärr finns det inte utrymme för mig att 
           fördjupa mig i denna tanke just nu.   

Ny bebyggelse

Bevarad bebyggelse

Nya kvartersgator

0    100   200  300  400   500m 
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BEBYGGELSEN

I mitt övergripande arbete med utformningen 
av hela området har jag gjort en enkel och mer 
skissartad beskrivning av den tillkommande 
bebyggelsens placering och utformning just för att 
se hur man på ett bra sätt ska kunna skapa ett inre 
nät av rum i kvarteren. Det är inte byggnadernas 
utformning och placering som är det väsentliga, 
utan fokus ligger på människans upplevelse, skala 
och rumslighet. I min placering av ny bebyggelse 
har jag utgått från följande strategi:

Skapa mer eller mindre slutna kvarter
Bevaka söderlägen
Skapa inre gröna pauser/rum
Skapa ett inre kvartersnät där nya gator kan 
fungera som bigator till huvudnätet

Området präglas av variation och mänsklig skala. 
Små fastigheter ger en mer intressant mix av 
arkitektur och utryck och ger underlag för större 
variation i företagande och ger möjlighet för mindre 
företag att etablera sig i området. Byggnadshöjden 
kommer att variera mellan 2-5 våningar. 

För att uppnå denna variation i byggnadernas 
arkitektur och utformning kan t.ex. en byggherre 
bygga på ett antal fastigheter utspridda i området 
för att undvika att storskaliga och monotona 
området skapas. 

Min tanke är att man ska uppleva en spännande 
mix av gammalt och nytt i Norra Sorgenfri, men för 
att man ändå ska få någon slags helhetsupplevelse 

i den arkitektoniska utformningen tänker jag mig 
tegel som det dominerande byggnadsmaterialet 
då detta är det material som anknyter till det 
kulturhistoriska arv som finns i den bevarade 
bebyggelsen.

Ny bebyggelse

Bevarad bebyggelse

Nya kvartersgator

Ny bebyggelse

Bevarad bebyggelse

Nya kvartersgator

FÖRSLAG TILL BEBYGGELSESTRUKTUR

Inspirationsbilder på bebyggelsestruktur 
och fasadmaterial från Holland. 0   100   200   300   400  500m 
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RUM

Fortfarande kommer den storskaliga och rätvinkliga 
kvartersstrukturen som påminner om områdets 
historik synas i den nya planen för området. Dock 
gör jag ett förfinat nät av gator och platsbildningar 
som jag lägger ovanpå denna övergripande struktur. 
De inre rummen som kommer att skapas mellan 
bebyggelsen inne i kvarteren är alltså placerade 
ovanpå den stora rumsstrukturen. Jag kommer att 
försöka skapa en sekvens av rum från de mer privata 
rummen inne i kvarteren till de offentliga rummen 
längst Industrigatan. Min tanke är att rummen ska 
ha ordning, struktur och rytm, samtidigt som varje 
enskilt rum har egenhet och specifik karaktär. 
Ett rum för mig karaktäriseras av helhet och 
avgränsning, det är inte de enskilda objekten som 
skapar rummen. Även stråket har jag tänkt dela 
upp som en sekvens av rum. Först och främst i 
tre övergripande delar där varje del har särprägel 
men där en enhetlighet och sammanhållning ändå 
kan upplevas längst hela stråket i form av likartad 
markbeläggning, trädplanteringar och gång och 
cykelvägar. Ovanpå denna struktur finner man 
även här en finare struktur där mindre rum och 
platsbildningar uppstår i gaturummet eller som 
andrum längst de täta och gatunära fasaderna. 

Faktorer som tillgänglighet, trafiksäkerhet och 
god utformning är givetvis också viktiga i detta 
skapande.

Samspelet mellan stora 
(röda) och små (oganga) 
rum, samt förbindelsen 
dem emellan.

Samspelet mellan rum och 
bebyggelse.

Inspirationsbild från Västra hamnen, Malmö

Inspirationsbild från Amsterdam
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INDUSTRIGATAN – DET URBANA 
STRÅKET GENOM OMRÅDET

För att detta stråk ska bli det livfulla och 
händelserika stråk jag eftersträvar är det främst 
de sociala aktiviteterna Jan Gehl talar om som jag 
vill ge förutsättningar för att kunna uppstå längst 
detta stråk. Tidigare visade jag på två typer av 
sociala aktiviteterna som ofta uppstår enligt Gehl, 
dels de mer aktiva där människor med liknande 
intressen eller bakgrund möts och dels de mer 
passiva kontakterna som uppstår på stadsgatorna 
och i stadscentrar. I Norra Sorgenfri och i mitt 
förslag kommer det att fi nnas förutsättningar 
för båda dessa typer av sociala kontakter, dels 
i rummen och gårdsrummen inne i kvarteren 
och dels längst det mer urbana stråket och på de 
offentliga platserna längst detta.  I och med att 
området och stråket kommer att befolkas av både 
boende och verksamma i området och besökare 
utifrån, kommer både aktiva och passiva möten 
förhoppningsvis kunna uppstå. 

Trafi kanterna
Industrigatan kommer att fortsätta fungera som 
en närtrafi kled, men fokus kommer att läggas på 
de oskyddade trafi kanterna. Stråket kommer att 
utformas med breda gångstråk på bägge sidor 
om vägen och bredast på den norra sidan som är 
mest solbelyst. Enkelriktade cykelvägar kommer 
även att fi nnas på bägge sidor om vägen, denna 
prioritering av gående och cyklister kommer att 
innebära att vägbanan på Industrigatan kommer 
att smalnas av från 10, 5m till 8m, vilket gör att 
motorfordonen får mindre utrymme och på så 
sätt förhoppningsvis kör lugnare. Hastigheten på 
Industrigatan genom området sänkt från 50km/h 
till 30km/h, vilket bidrar till en bättre miljö och 
ger en känsla av tät innerstad snarare än gles förort 
eller ett verksamhetsområde. 

Fysisk struktur 
Fasader
För att gatan och i det här fallet stråket ska fungera 
som mötesplats är det viktigt att husens entréer 
vänder sig mot gatan. Detta gör att fl er människor 
naturlig rör sig längst gatan, det blir större variation 
i fasadernas, naturliga avbrott och fi ckor längs 
väggarna och känslan av trygghet ökar då det fi nns 
entréer är riktade mot gatan. 

Att bottenvåningarna i byggnaderna längst 
Industrigatan känns öppna och samspelar med 
livet på gatan utanför tror jag också är en viktig 
aspekt för både trygghet och känsla av liv och 
rörelse. En transparant fasad ger ett öppnare och 
luftigare intryck av gaturummet än en stängd fasad. 
Med detta kan man laborera beroende på vilket 
intryck man vill ge. Särkilt viktigt är att caféer och 

-strosa

-sitta

-tala/höra

-se/uppleva

-”city by night”

-klimat/väderskydd

-cykla

-framkomlighet/
passage

För att uppnå ett  behagligt människoklimat 
längs stråket måste det fi nnas förutsättningar 
för följande aktiviteter att kunna uppstå:
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restauranger längst med stråket har transparanta 
fasader så att de liv som oftast uppstår inne på 
dessa platser också kan upplevas av dem utanför, 
något att tänka på när uteserveringarna slår igen.

Upplevelser
Det kommer att fi nnas ett varierat utbud av kultur/
nöje, butiker, verksamheter och bostäder längs 
stråket. För att hela gatan ska bli attraktiv och 
locka människor placerar jag större attraktioner 
och offentliga platser utspritt längs hela stråket.

Rörelse
I och med att det längst hela stråket kommer att 
fi nnas mindre korsande vägar i form av avstickare 
in i kvarteren kommer antalet korsande rörelse att 
öka. Det utbudet som erbjud längs stråket kommer 
att locka till att stanna upp, sätta sig ner och att 
folk håller ett lugnare tempo. Allt detta ökar 
möjligheten till att se och synas och att möten 
lättare kan uppstå. 

Utformning
För att Industrigatan inte ska upplevas som en 
lång, enformig och monoton gatan, utan som ett 
spännande och sammanhängande stråk har jag 
valt att dela in gatan i tre dela. Detta för att skapa 
större variation och upplevelse längst stråket. 
Varje del kommer att ha sin egen karaktär men 
helheten och känslan av ett sammanhängande 
stråk får inte förstöras, därför kommer hela stråket 
att hållas samman av likartad belysning, skyltning, 
markbeläggning och längs hela gatan kommer det 
att fi nnas enkelriktade cykelbanor på bägge sidor. 
Hela stråket kommer även att ha trädplantering 
utmed båda sidorna, varje del kommer dock att 

ha sin egen trädart för att skapa omväxling och 
ett varierat uttryck. Jag använder arterna Svarttall, 
Silveroxel och Bergskörsbär, vilket jag tror blir en 
vacker kombination både form och färgmässigt.

Generell strategi för hela stråket:

•Reducera barriäreffekten hos Industrigatan 
genom avsmalnad körbana, sänkt hastighet 
och ökad känslan av innerstadsgata (istället för 
industrigatan).

•Förbättra tillgängligheten och säkerheten för 
gående och cyklister.
Skapa varierande attraktioner längs hela stråket.

•Ge stråket en grön karaktär.

•Utnyttja det breda gaturummet för att skapa breda 
gångstråk.

•Skapa ett samspel mellan gatans ute- och 
byggnadernas inne. 

•Låta byggnadernas entréer vändas mot gatan.



38

Illustration av stråket
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DEL 1 ”Den offentliga delen” Nya funktioner 
inrymms i befi ntliga byggnader.

Designstrategi:

2-3 våningar

Siktlinjer skapas mot marknadsplatsen från 
korsningarna.

De nya byggnaderna placeras framför 
marknadshallen i anslutning till stråket vilket gör 
att den storskaliga karaktären  som området har idag 
bryts och att tydliga entréer till marknadsplatsen 
skapas. Detta ger ett mer intimt gaturum.

De nya byggnaderna framför marknadshallen 
placeras efter samma stratergi som befi ntlig 
bebyggelse på den södra sidan av stråket. 
Detta skapar siktlinjer från stråket in mot 
marknadshallen. 

Sorbus incana E – Silveroxel
Utmärkt stadsträd med 
smal pyramidformad krona 
och stora blad. Höstfärgen 
skiftar i gult och brunt. 
Sparsam fruktsättning med 
blekt orangeröda bär. 

         4                 2       1,5                        10                                 0,5   2,5        2       m        

    4                2     0,5  1   1,5                         8                         1    1,5  0,5   2,5    m

före

efter
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Del2. Urban, modern karaktär med till 
största delen ny bebyggelse.

Designstrategi:

Det fi nns lite gammal bebyggelse att utgå i från, 
vilket gör att denna del mest kommer att bestå av 
nya moderna byggnader.

3-5 våningar

3m brett gångstråk på båda sidor av stråket.

Kantparkering längs södra sidan av stråket.

Bebyggelsen placeras i gatulivet och så att mindre 
rum uppstår inne i kvarteren, byggnaderna är 
placerade efter bästa solförhållande. 

Pinus nigra - Svarttall 
Skiljer sig från vår vanliga tall genom att den är 
kraftigare, har en mörkare bark, längre barr och 
anses mer stadstålig.

                 9,5                             0,5                        8                  0,5   2,5        1,5  m

        3      0,5  1,5   1       2,5                            8                       1    1,5  0,5       3         m

före

efter
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DEL 3 Småskalig genuin karaktär, den ur 
kulturhistoriskt synpunkt mest välbevarade 
delen.

Designstrategi:

Ny bebyggelse i gatulivet 

max 3 våningar

Brett gångstråk på båda sidor om stråket med plats 
för uteservering på den norra-, mest solbelysta 
sidan.

Byggnader placerade så att ett intimt gaturum 
bildas och nya huskroppar uppförs på lucktomter.

Prunus sargentii,- Bergskörsbär

        3,5          2,5    0,5                          10,5                      0,5    2,5        2      m

        3,5     0,5  1,5   1                     8                        1   1,5  0,5         4,5            m

före

efter

Exepmel på Bergskörsbär från Lindome 
Centrum. Mölndal 
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MÖTESPLATSER

Mötesplatserna är en av de centrala delarna av 
mitt arbete. Viktigt är att placera funktionerna och 
mötesplatserna på sådant sätt att de bidrar till nya 
rörelsemönster och möten i staden.  För att locka 
så många som möjligt blir framförallt variation 
i funktion en viktig aspekt i skapandet av goda 
mötesplatser.

Café

REKREATION

KOMERSIELLA  AKTIVITETER AKTIVITETSPLATSER
öppna platser för offentliga 
arrangemang och aktiviteter

RÖRELSE
tydliga ytor för 
gående och flöden

passiva                             aktiva
-offentliga sittplatser         -sport, lek

utomhuscafeér och 
andra komersiella platser

Ny bebyggelse

Bevarad bebyggelse

Nya kvartersgator

Industrigatan
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MARKNADS - SALUHALL

ÄNGEN

URBAN OASISKULTURCENTER

RESTAURANGTORG

STADSDELSTORG

Utbud
För att dessa mötesplatser ska bli attraktiva och 
locka olika typer av människor är det viktigt att det 
fi nns utrymme för följande aktiviteter i området.
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Marknads- och saluhall
Tanken är att bevara de gamla spårvagns- 
och busshallarna och i dessa skapa en slags 
utomhusoffentlighet, fast under tak. I dessa stora 
byggnader fi nns möjlighet att inrymma fl era 
aktiviteter. Jag tänker mig en slags stor offentlig 
marknadsplats med allt från frukt/grönsaker, 
lunchservering och försäljning av diverse saker. 
Det här ska vara en öppen och gratis plats för alla 
typer av människor. Hit kan man komma för att 
handla råvaror, äta lunch eller bara för att få ta del 
av folklivet. Jag tänker mig även att det ska fi nnas 
någon form av idrottsanläggning i anslutning 
till de övriga aktiviteterna, exempelvis en ishall 
eller liknande som lockar en stor allmänhet. Att 
anläggningen är under tak gör att den går att utnyttja 
året runt oberoende av klimat. Anläggningen ska 
vara en öppen byggnad där det på vissa ställen 
endast är ett tak som skyddar mot regn, detta 
gör att man kan ha ett fl exibelt innehåll, vid jul 
kan lokalerna inrymma julmarknad, på hösten 
skördefest osv.

Rörsjöskolan som delvis har sina lokaler i de 
gamla spårvagnshallarna får i förslaget en större 
skolgård, idag har skolan nästan inga ytor för lek 
och utomhusaktivteter.
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Ängen

Här anläggs en större rekreationsyta, som fungerar 
både som genomfart och park/aktivitetsyta. Här 
ska man kunna fi nna lugn och ro samtidigt som det 
fi nns möjlighet för lek och spontanaktiviteter.

Jane Jacobs (2004) skriver att en bladning av 
användningsområden för omkringliggande 
bebyggelse åstadkommer en blandning av 
parkanvändare som förhoppningsvis går in i 
parken vid olika tidpunkter, därför att deras olika 
tidscheman skiljer sig åt. Jacobs hävdar att de 
parker som används fl itigt av en bred allmänhet, 
brukar ha fyra yttre kännetecken som hon kallar:
Sinnrikhet  – Det måste fi nnas en mångfald av 
orsaker till att besöka parken som t.e.x för vila, 
motion, lek möte, arbete.
Centrumbildning – Parken bör ha en central 
punkt, ett klimax. Det kan vara så enkelt som en 
korsning där man naturlig stannar upp.
Sol – Klimatet i parken spelar stor roll, det måste 
fi nnas både ytor för sol och skugga. Exempelvis 
kan höga hus i söder ta död på hela parklivet. 
Inramning – Hus runt parken ramar in den och 
ger parken en fast form så att den framstår som 
en viktig händelse i stadsbilden, ett positivt inslag 
istället för något obetydligt och överblivet.

Dessa olika aspekter tillgodoses genom att parken 
placeras i anslutning till stråket och är en del av 
det förfi nade kvartersuppdelningen, vilket gör att 
människor naturligt kommer att korsa parken och 
lockas in i den från stråket. Parken kommer att 
ramas in av både bostäder, handel och kontor, vilket 
ger den en tydlig form samtidigt som olika typer 

av användare har nära till ett besök. Den här ytan 
är redan idag en väldigt solig plats tack vare att det 
i söder är låg bebyggelse som inte skuggar platsen. 
Även om det kommer att uppföras nya byggnader 
i söder kommer dessa fortsätta at hållas låga så att 
detta även i framtiden bli en solig och attraktiv 
plats. Här kommer det att fi nnas en grässluttning 
mot söder där man kan sitta/ligga och koppla av 
och njuta av solen.

Inspirationsbil på gräskul-
lar att sitta i.

Inspirationsbil ”dancing 
triangels, Shanghai.

Inspirationsbil, grässlutt-
ning, Amsterdam.

Illustration, fasad från Industrigatan, gräskullen och butik.

0      20    40     60     80   100m 



45

Restaurangtorget

Detta restaurang- och kafétorg ligger i den mittersta 
delen av stråket. Torgyta är indraget från gatan 
och på så sätt skapas ett större andrum längst det i 
övrigt tätt bebyggda stråket. 

Restaurangerna och kaféerna kommer att locka 
besökare alla dagar i veckan och vara en magnet 
såväl lunchtid som lördagskvällar. Platsen ligger 
i en korsning mellan stråket och en lokalgata 
vilket gör att många människor naturligt rör sig 
kring platsen. Torget är öppet mot gatan, men 
pollare, bänkar och avvikande markbeläggning 
skapar rumskänsla och ger torget en tydlig 
inramning. Den stora torgyta som inte upptas av 
restaurangerna, inbjuder till fl exibelt användande 
och kan utnyttjas vid olika evenemang, sommartid 
ger detta möjlighet för restaurangerna att ha stora 
uteserveringar.

Illustrationer, restaurangtorget
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Det lokala offentliga stadsdelstorget

Detta blir det lokala stadsdelstorget för Norra 
Sorgenfri. Ytan, som idag består av en bensinmack 
är ganska liten, vilket ger torget en intim känsla. 
Torget är tänkt att ha en klassisk funktion som 
mötesplats med närbutik, apotek och bageri. 
Den nedsänkta rundeln kan fungera som en scén 
för mindre uppträdanden eller vintertid som 
skridskobana. 

Byggnaderna runt torget har ljusa putsfasader, detta 
för att skapa kontrast till tegelfasaderna i området 
och ge torget egen karaktär och rumskänsla. 

 

Illustration av torget med ljusa putsfasader.

Illustration av torgytan.
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Kulturcenter

Detta blir ett kulturcenter för konstintresserade i 
alla dess former för såväl unga som gamla. Här 
fi nns verksamheter inom musik, dans, skulptur, 
måleri o.s.v. Platsen kommer att inrymma 
utställningshall och möjlighet för ateljéverksamhet 
för konstnärsverksamma. Den före detta 
verksamhetsbyggnaden där AB Tripasin tidigare 
höll till, kommer att bevaras och i stället bli ett 
kulturhus och en mötesplats för ungdomar, med 
bl.a. replokaler, möjlighet att hålla danskurser, 
café o.s.v. 

Illustration på kulturcentrat, sett  från Industrigatan.

Illustration på kulturcentrat, sett  från Ö. Farmvägen. Fasaden på Wangels kemtvätt bevaras och innehåller 
utställning möjligt att se från gatan.
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Urban Oasis

Som jag nämnde tidigare kan flera gröna 
rekreationsområden mitt i en urban stadsmiljö 
göra den gles och uppluckrad. Därför har jag här 
tänkt förena täthet och grönska genom en slags 
inomhusträdgård. Tanken är att detta ska vara 
en genomsiktlig glasbyggnad som gör att man 
upplever grönska som finns innanför väggarna 
även utanför, detta samtidigt som man får en 
byggnad som förtätar och skapar stadsmässighet. 
Genom ljussättning blir Urban Oasis ett grönt 
inslag i stadsmiljön även nattetid. 

Malmö saknar en botanisk trädgård och det 
är något som funnits som önskemål bland 
allmänheten under en längre tid. Därför passar det 
bra att anlägga en här, vilket gör att man får en 
unik attraktion till området som inte finns någon 
annan stans i Malmö.

Illustratin, Urban oasis
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För att ytterligare tydliggöra hur jag förhållit mig 
till de aspekter jag i min teoretiska del kom fram 
till vad gäller ett områdes attraktivitet och hur ett 
tilltalande stadsliv skapas, och hur jag applicerat 
detta på mitt förslag, sammanfattar jag här de 
aspekter som inte fått någon egen rubrik i arbetet, 
men som är sammanvävt i andra delar. 

IDENTITET

Att försöka skapa - eller redan innan området finns, 
försöka ge det identitet är inte helt enkelt. Som jag 
skrev tidigare tror jag många gånger att identiteten 
i ett område är något som växer fram med tiden och 
med de människor som bor och verkar där. Jag har 
i alla fall försökt utgå från mina tre identitetsnivåer 
- lokal, regional- och stadsidentitet för att försöka 
skapa någon slags identitet i området på dessa tre 
nivåerna.

För mig har alltid Norra Sorgenfri varit den ruffiga 
men spännande delen av Malmö. Första gången 
jag kom till området blev jag smått överraskad. 
Helt plötsligt kom jag fram till något öppet 
storskaligt och övergivet verksamhetsområde, 
precis i anslutning till den i övrigt så uppstädade 
och välorganiserade staden. Jag kunde inte riktigt 
förstå att detta låg, för mig, mitt i stan. Ju mer jag 
utforskade området desto mer spännande blev det. 
Otroligt spännande och vackra byggnader med hög 
detaljrikedom uppenbarades mitt i denna ruffighet, 
det kändes spännande att gå runt i området och 
upptäcka alla dessa överraskningar. Detta är i alla 
fall för mig mycket av Norra Sorgenfris identitet 
och något som jag vill bevara. Givetvis kommer den 

ruffiga och smutsiga känslan försvinna och ersättas 
av ny bebyggelse, men fortfarande tror jag att man 
kommer att kunna uppleva samma spännande 
känsla, att mitt bland nya och moderna byggnader 
kunna hittar gamla utsmyckade tegelbyggnader 
från områdets begynnelse. I detta område kommer 
man helt enkelt att kunna uppleva ett spännande 
möte mellan den gamla industristaden och det 
moderna Malmö, ett förnyat område integrerat 
i sin historia. Samtidigt som detta blir ett unikt 
område i staden tror jag att det kommer att kunna 
bli attraktivt och locka besökare även utanför 
Malmö. Den stora marknads- och aktivitetsplatsen 
vid nuvarande bussgaragetomten tror jag kommer 
att bli en magnet både för såväl besökare som 
invånare i hela Malmö. De olika attraktionerna 
i området måste på något sätt vara unika för att 
locka många besökare, det kan inte finnas likadana 
aktiviteter någon annanstans i Malmö. Den lokala 
och mer intima identiteten som man kanske inte 
kommer att uppleva vid en första anblick utan mer 
känna om man är bosatt i området, hoppas jag 
ska kunna uppstå och skapas genom spänningen 
mellan det urbana och offentliga stadsrummet längs 
Industrigatan och de mer intima, lugna och privata 
rummen inne i kvarteren och bland bostäderna, där 
främst de boende kommer att känna tillhörighet. 

Karakteristiskt för området blir de terrakottafärgade 
tegelfasaderna som många av de äldre byggnaderna 
har. Tanken är att olika tegel ska bli det 
genomgående fasadmaterialet i området, men även 
andra fasadmaterial kan här och där göra att de 
gamla kulturhistoriska tegelfasaderna framträder 
på ett ännu tydligare sätt. 

KLIMAT

För att utnyttja solen och dagsljuset så mycket som 
möjligt, kommer den solbelysta sidan av stråket 
främst att ha utomhusserveringar och möjlighet 
till sittmöjligheter. Byggnaderna placeras i 
så stor utsträckning som möjligt efter bästa 
solförhållanden. För att även skapa möjlighet för 
möten och liv under den kalla och regniga årstiden 
finns mötesplatser även inomhus. Marketplace 
kommer framförallt blir en sådan typ av mötesplats 
som kan nyttjas året runt. Även Urban Oasis och 
Kulturcentrat fungerar som mötesplatser året runt. 
Väderskyddade busshållplatser kommer att finnas 
vid alla busshållplatser.

TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighetsaspekten finns med i många av 
mina åtgärdsdelar, men för att förtydliga hur 
ökad tillgänglighet skapas i området gör jag 
här en sammanfattning. Genom att området 
delas upp i mindre kvarter, skapas nya gång- 
och cykelvägar, vilket blir genvägar i området. 
Cykelnätet kompletteras och förbind med 
stadens övriga cykelnät, detta gäller  främst längs 
med Industrigatan, denna åtgärd minskar även 
barriärseffekten hos de stora vägarna. Kyrkogården 
öppnas upp och blir lättare att ta sig igenom 
vilket minskar den bärriärseffekten den har idag. 
Blandningen av funktioner i området och den 
täthetsgrad som blir skapar ett nära utbud som i sin 
tur ökar möjligheten att gå och cykla dit man ska.  
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TRYGGHET

Genom att området kommer att innehålla en mängd 
olika funktioner som lockar människor vid olika 
tider på dygnet kommer det alltid att vara folk i 
rörelse och området kommer förhoppningsvis 
inte att upplevas som tomt och öde, vilket det gör 
idag. Entréerna kommer främst att placeras utmed 
gatorna, vilket också bidrar till naturliga rörelser 
längst gatorna, men även att de boende ”bevakar” 
gatorna. Parken kommer att ha bostadshus runt 
omkring och vara väl belyst nattetid. Hela området 
kommer att vara väl upplyst, framförallt de mindre 
rummen och gårdarna inne i kvarteren, för att 
undvika att detta bli dolda ”gömställen” nattetid.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ I ETT 
TIDIGT SKEDE

Det kommer att ta många år innan hela Norra 
Sorgenfri är färdigställt och upplevas och fungera 
som den helhet jag här presenterar. För att 
området ska fungera och upplevas som attraktivt 
och livfullt är det redan i ett tidigt skede av 
utbyggnadsprocessen viktigt att ha en tydlig strategi 
över hur utbyggnaden ska ske. Oftast brukar man 
börja i ena änden av ett tänkt område och bygga ut 
det successivt allt efter som. I det här fallet hade 
det varit naturligt att börja i den västliga delen 
av området närmast centrum och sedan fortsätta 
successivt österut, men för att Industrigatan ska 

fungera som det livfulla och urbana stråk jag tänkt 
mig tror jag att det är det viktigt att det händer något 
på olika platser längst stråket redan från början. 
Min tanke är att man börjar med de platser jag valt 
ut i området och färdigställer dem så tidigt som 
möjligt. Dessa platser är till för allmänheten och 
kommer att upplevas som nya attraktioner vilket 
lockar människor till området, detta samtidigt 
som man börjar med utbyggnaden av bostäderna. 
Förslaget är att man så tidigt som möjligt försöker 
bebygga Industrigatans kanter för att denna tidigt 
ska fungera som ett attraktivt och befolkat stråk. 
Parallellstråken och de mindre platsbildningarna 
inne i kvarteren kan sedan uppkomma i takt med 
den fortsatta utbyggnaden.  

I och med att de oskyddade 
trafikanterna kommer att få högre 
prioritet blir trafiken automatiskt 
lugnare, detta pga. trafiktempände 
åtgärder som avsmalnad körbana, 
övergångställen osv.

ny gc-väg
ny cykelbana
bef. gc-väg
bef. cykelbana
dubbelriktad
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