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SAMMANFATTNING

Detta examensarbete är det avslutande momentet 
på det treåriga kandidatprogrammet i Fysisk Plan-
ering vid Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona.
Avklarat arbete leder till en kandidatexamen i Fy-
sisk Planering.

Många äldre industriområden har genomgått en om-
vandling för att möta dagens behov, men samtidigt 
har platsernas själ och historia bevarats genom åter-
användning av byggnaderna. Malmö befinner sig 
idag i en övergång från en stad som varit beroende 
av industrier till att utvecklas mot en kunskapsstad, 
vilket gör gamla industriområden aktuella för nya 
användningsområden. Eftersom Malmös invånarantal 
ständigt ökar, krävs det att mark inom staden utnyt-
tjas för ny bebyggelse. Järnvägsverkstäderna i nor-
döstra Malmö är ett äldre industriområde från förra 
sekelskiftet som haft en betydande roll för staden, 
men med tiden har förutsättningarna ändrats. Förr 
dominerades de stora ytorna av järnvägstrafik och 
industrier som utnyttjade tågförbindelsen, men med 
tidens gång har platsens lokalisering blivit alltmer 

central och har idag goda utvecklingsmöjligheter.

Genom att området har dominerats av järnvägstrafik 
för industrier kännetecknas området fortfarande av 
stora byggnader och rälsdragningar. Detta medför 
problem, men även möjligheter, vid en framtida ut-
veckling. Barriärer i form av upphöjda järnvägsspår 
och ytkrävande industrier skapar begränsade 
rörelsemöjligheter. Samtidigt visar området prov på 
potential då en oanvänd järnvägsstation planeras 
att åter börja användas.

Arbetet har gått ut på att ta fram en vision för hur 
en framtida bebyggelseutveckling skulle kunna ske 
i detta industriområde. En urban återanvändning 
som arbetet utgår ifrån innebär att ta tillvara på 
och ge nytt liv åt den historiska miljön. De befintliga 
tegelbyggnaderna ger området en identitet som ska 
bevaras och i framtiden användas till nya funktioner. 
Visionen som presenteras har tagits fram för att åt-
gärda områdets svagheter och förstärka dess styr-
kor. Därefter har två individuella planförslag gjorts 
utifrån visionens riktlinjer som illustrerar en möjlig 
framtida bebyggelseutveckling.
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bakgrund
Malmö var den ledande skånska handelsstaden re-
dan på 1300-talet tack vare det omfattande fisket, 
vilket medförde att staden växte i en snabb takt. 
Även under 1800-talet och under 1900-talets början 
upplevde Malmö en snabb tillväxt och har sedan år 
1870 varit Sveriges tredje största stad. Denna pe-
riod av tillväxt innebar också att staden blev Syds-
veriges ekonomiska centrum. Utbyggnaden av järn-
vägsnätet inom staden var en stor bidragande faktor 
till den expansion och handelsutveckling som tog vid 
(Nationalencyklopedins hemsida 2011a). Den tunga 
industrin har länge varit viktig för Malmös näring-
slivsutveckling, exempelvis Kockumsvarvet som under 
1970-talet var stadens största arbetsgivare. Malmö 
stad har därefter genomgått en förändring från att 
vara en industristad till att bli en kunskapsstad, vilket 
har gjort att näringslivet inte längre karaktäriseras 
av ett fåtal stora företag. Dessa har med tiden förs-
vunnit och gett plats åt flera mindre företag.

I januari 2011 hade Malmö kommun 298 963 in-
vånare och befolkningen har under 26 år ökat kon-
stant. Denna ökning medför att ny bebyggelse måste 
uppföras för att möta den växande efterfrågan av 
bostäder, lokaler, företagsetableringar med mera. 
Malmö ligger i den expansiva Öresundsregionen, 
som har ett totalt befolkningsantal på 3 762 479 
personer (Malmö stads hemsida 2011a). Malmö stad 
har som ambition att skapa en miljövänligare stad 
genom att göra staden tätare, grönare och funk-
tionsblandad. Malmö ska vara en levande stad där 
livsmiljön har höga kvalitéer med trivsel och trygg-

het som viktiga faktorer (Miljöförvaltningen 2009, 
s.5).

Förnyelse av gamla industriområden har genom 
visioner och planprogram tidigare upprättats av 
Malmö stad. Dessa har tagits fram i syfte att förtäta 
och möta befolkningsökningen samt skapa en mer 
stadsmässig karaktär och på så sätt integrera de 
nuvarande funktionsuppdelade områdena med sta-
dens övriga områden. Ett exempel på detta är de 
utarbetade planerna för området Norra Sorgenfri.

Det föreslagna nationella miljökvalitetsmålet för 
”God bebyggd miljö” har motiverat att utföra ar-
betet:
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”
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global 
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöan-
passat sätt och så att en långsiktigt god hus-
hållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas (Boverkets hemsida 2011a).

Även det nationella delmålet utgör en grund till att 
arbetet är aktuellt att genomföra: 

”
Senast år 2015 ska fysisk planering och 
samhällsbyggande grundas på program och 
strategier för en miljöanpassad och hälsosam 
bebyggelsestruktur (Malmö stad 2010, s. 2).
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Ett av områdets tydligaste problem är den barriär-
effekt som stora ytor av järnvägsspår och industri-
mark utgör. Detta kan medföra en begränsning av 
den rörelse som kan komma att uppstå då området 
bebyggs. Planering bör underlätta för människor att 
kunna röra sig mellan områden och göra dessa lättill-
gängliga, integrerade samt bidra till att människan 
inte känner sig begränsad på grund av barriärer.

Vilket inriktning den framtida utvecklingen av områ-
det skall välja är ett svårt ställningstagande då det 
finns många planeringsmässiga alternativ att rikta in 
sig på. Därför krävs det tydliga riktlinjer om vad som 
ska uppnås i den framtida planeringen utifrån plats-
ens förutsättningar. Det krävs också en viss försik-
tighet vid planering av områden som dessa. Gamla 
byggnader och miljöer måste hanteras på ett var-
samt sätt för att inte inskränka på människors sätt 
att se på platsen. Delar av industriområdet som finns 
idag har varit etablerat under en längre tid och kan 
därmed ha en historisk betydelse som måste tas i 
beaktande.

Dessa två mål anses relaterade till Malmö stads 
ambitioner och rör området hållbar stadsutveckling 
genom en god bebyggelseutveckling, hushållning 
med mark och ett bevarande av kulturvärden. Dessa 
faktorer är centrala delar i examensarbetet.

problemformulering
Malmö expanderar allt mer på grund av den ökande 
inflyttningen av både invånare och företag. Ytor för 
ny bebyggelse inom stadens gränser bör prioriteras 
eftersom kommunarealen inte är så stor samt för att 
bevara värdefull jordbruksmark. Centralt belägna 
områden som idag endast har industri- och verk-
samhetsmiljöer är aktuella vid förtätning och stads-
förnyelse. Det valda området som examensarbetet 
behandlar är ett centralt industriområde som med 
tidens gång förlorat sin ursprungliga betydelse. Det-
ta ger förutsättningar för att en ny utveckling kan 
ske på platsen då de större verksamheterna istället 
väljer att etablera sig vid stadens utkanter. Idag är 
området tydligt funktionsuppdelat och används för 
det mesta åt större verksamheter.
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Hur kan barriärerna 
hanteras vid planering 
av det nya området?

Hur kan markanvändningen 
i det centrala industri- och 
verksamhetsområdet utvecklas 
för att skapa en levande, at-
traktiv, trygg och variationsrik 
stadsmiljö?

Hur kan fysisk planering 
bidra till en hållbar stadsut-
veckling och hur kan detta 
appliceras på området 
genom visioner och planer?

Hur kan kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader i om-
rådet identifieras? Hur kan 
äldre kulturhistoriska miljöer 
bevaras och användas vid 
en områdesutveckling?

frågeställningar
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syfte
Syftet med arbetet är att inventera och analysera 
ett utredningsområde utpekat av Malmö stad samt 
andra befintliga omvandlade industriområden. Uti-
från dessa ska en vision för den framtida utvecklin-
gen av området tas fram och två individuella plan-
förslag utformas. 

De visioner och planförslag som utarbetas ska på 
ett övergripande sätt redovisa ett förslag på hela 
utredningsområdets framtida utveckling. Några as-
pekter som rör den fysiska anpassningen mot en 
hållbar stadsutveckling tas med under arbetet för 
att bygga vidare på Malmös mål som en tät, grön 
och funktionsblandad stad. Reglering för vilka byg-
gnader som ska bevaras kommer att göras för att 
värna om byggnadernas och platsens historia.
 
Planförslagen som utarbetas individuellt kan ses som 
en första utbyggnadsetapp av det större utredning-
sområde som arbetet har huvudfokus på. Planförsla-
gen baseras på den utarbetade visionen och utgör i 
stora drag den fysiska strukturen på två olika etap-
pområden, det vill säga inte de mer övergripande 
lösningar som visionen behandlar.

avgränsning
Den fysiska avgränsningen som vi har valt är ett om-
råde som i Malmö stads översiktsplan från år 2000 
är markerat som ett utredningsområde. En större del 
av området kallas i folkmun för “de gamla lokstall-

arna”. Det består till stor del av ytor med järn-
vägsspår och verksamheter. Då det ligger i många 
olika delområden finns det inte något enhetligt namn 
för området, varför det tillsvidare kommer att kallas 
för “utredningsområdet”.

Avgränsningen innebär att arbetet ska hålla sig till 
hur ett äldre industriområde och överblivna ytor kan 
omvandlas till en ny stadsdel som integreras i staden. 
Genom att arbeta med den fysiska planeringen för 
en områdesförnyelse, framhävs en rad olika kvali-
téer i stadsbyggnad. Dessa omfattar det strukturel-
la, upplevelsemässiga, hur området ska bli levande 
samt ur ett hållbarhetsperspektiv. På så sätt kommer 
arbetet att begränsas till en inte alltför detaljerad 
nivå.

Denna avgränsning är viktig för att arbetet inte skall 
bli alltför omfattande och inkludera för många as-
pekter. Arbetet begränsas till att redovisa områdets 
historia, vilka förutsättningar det finns för ett vision-
sarbete, en analys av vad området har för kvalitéer 
och brister att arbeta vidare på. Slutligen görs ett 
visionsförslag som redovisar riktlinjer för hur områ-
det ska utvecklas.

metod
Arbetet som har resulterat i en vision med strategier 
samt två olika planförslag baserades på inventering, 
analyser, referensstudier och litteraturstudier. En kort 
genomgång av de olika metoder som använts finns 
presenterade på nästa sida.
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Inventering
En inledande inventering av utredningsområdet har 
gjorts för att skapa en bild av hur området och dess 
omgivning ser ut och fungerar. Flera inventeringar 
har genomförts under arbetets första veckor för att 
få en bredare uppfattning av området. Även studier 
av Malmö stads planeringsmaterial har gett stöd för 
inventeringen.

Analys
För att identifiera områdets kvalitéer och brister så 
har en SWOT-analys genomförts. Denna metod har 
hämtats från Boverkets dokument Lär känna din ort. 
Analysmetoden har använts för att få en överskådlig 
uppfattning av vad som bör utvecklas i området för 
att åtgärda de problem/möjligheter som finns idag.

Referensstudier
För att få inspiration och se olika möjligheter för 
arbetet har referensstudier utförts på flera platser. 
De utvalda platser som studerats har genomgått en 
tydlig förvandling från industrimiljö till något som 
är bättre anpassat till vår tid. En medvetenhet har 
funnits i urvalet av de omvandlade platser som finns 
med i referensstudien. Istället för att få inspiration 
från svenska exempel har studier gjorts utomlands 
för att få nya erfarenheter om hur en omvandling av 
äldre miljöer kan ske.

Litteratur
Genom en bred litteraturstudie har information, 

teorier och förhållningssätt tagits fram. Information 
om området har hämtats från historisk litteratur som 
rör industrins utveckling i och i närheten av utredn-
ingsområdet. Dokument från Malmö stad har använts 
för att få en uppfattning av stadsbyggnadskontorets 
mål med Malmös framtida utveckling och ge stöd för 
den framtida utveckling som föreslås i arbetet.
 
Litteratur som rör hållbar stadsutveckling, blandstad 
och trygghet har studerats för att ge riktlinjer åt vi-
sionen. Även riktlinjer för kvalitéer i bebyggelse och 
olika rumsliga strukturer har hämtats från böcker av 
Gordon Cullen och Jan Gehl.
 

Samarbetet
Arbetet utförs av två personer och har genomförts 
enligt följande:

Planförutsättningar, analys, vision har genomförts 
och bearbetats tillsammans. Alla delar under dessa 
huvudrubriker har utarbetats av båda författarna. 
Fördelen med detta är att ett mer sammanhängande 
arbete har skapats, samtidigt som utvecklande dis-
kussioner gett fler lösningar och infallsvinklar. Plan-
förslagen och dess innehåll har bearbetats individu-
ellt.
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Detta kapitel redovisar det som är en förutsättning 
för planeringen men som inte har inventerats eller 
analyserats fram. Informationen i detta kapitel är 
främst hämtad från material som kan relateras till 
området.

planområdet
Malmö är indelat i tio olika stadsdelar, alla med sina 
egna kvalitéer och förutsättningar. Dessa stadsdelar 
är sedermera indelade i olika delområden (Malmö 
stadsbyggnadskontor 2003, s. 266). Den största del-
en av Malmö stads utpekade utredningsområde lig-
ger inom stadsdelen Kirseberg, vilket ligger i Malmös 
nordvästra hörn. Detta innebär att det är den första 
stadsdelen man möter då man kommer norrifrån 
via E22an, vilket är en av de viktigaste infartsled-
erna till Malmö. (Malmö stadsbyggnadskontor 2003, 
s.306).  Resterande del av området ligger i stads-
delen Centrum som är en av de större stadsdelarna i 
Malmö. Dessa två stadsdelar är uppdelade i mindre 
delområden där utredningsområdet ingår i flertalet 
av dem. Östervärn, Ellstorp, Johanneslust och Kirse-
bergsstaden är de berörda delområdena. Områdets 
totala areal är ca 60 hektar och är därmed Malmö 
stads näst största utvecklingsområde efter området 
vid Limhamns kalkbrott.

Området består idag till stor del av järnvägsdrag-
ningar, industri- och verksamhetsbyggnader, koloni-
områden och vildvuxna grönområden. Planområdets 
norra gräns utgörs till stor del av Södra Bulltof-
tavägen, som skiljer utredningsområdet från resten 

av Kirsebergsstaden. Den västra delen av områ-
det avgränsas av Lundavägen och Hornsgatan som 
korsas i den västligaste delen. Planområdets södra 
del avgränsas främst av Sallerupsvägen och Ell-
storpsparken. Den östra delens gräns utgörs av 
järnvägsdragningen intill koloniområdet Östra som-
marstaden samt Johanneslustgatan.

1

2
3

4

1. Kirsebrgsstaden
2. Johanneslust
3. Ellstorp
4. Östervärn

Utredningsområdet

1

23

4

Karta 1: Utredningsområdet utpekat av Malmö stad.

200 400 6000
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Karta 2: Malmös placering i Sverige.
Utredningsområdets placering i kommunen. 
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områdets historia
De olika industrimiljöerna som finns i utvecklingsområdet har alla en egen historia bakom sig. Samtliga är 
industrimiljöer men har haft olika funktioner under tidens gång. Nedan återges en sammanfattande historisk 
beskrivning av de industriområden som utredningsområdet innehåller.

Bild 1: Häradskarta 1912.   Bild 2: Fotokarta 1940. Bild 3: Nuläget.



Kirsebergsstadens industriområde
Platsen utgör större delen av det utredningsområde 
som arbetet kommer att behandla. Byggnader och 
järnvägsdragningar tillkom år 1918 då Statens Järn-
vägar etablerade lok- och vagnverkstad på denna 
plats. Året därpå började området användas och 
bestod då av lokverkstad, vagnverkstad, motorverk-
stad och smedja. Detta var under en viss tid efter up-
pförandet Malmös näst största arbetsplats med sina 
1100 anställda.
 
Under 1900-talets andra hälft hade järnvägsverk-
samheten i området minskat i betydelse och den ur-
sprungliga funktionen likaså. Den motorverkstad som 
fanns i området avvecklades mot slutet av 1950-ta-
let och lokverkstaden avvecklades år 1980. Gamla 
byggnader har rivits och gett plats för andra verk-
samheter. Ett exempel är just lokverkstaden som revs 
till fördel för Swebus bussgarage som än idag har 
sina bussar i området, dock under namnet Nobina. 
Under tiden då verksamheten var som mest om-
fattande i området fanns det både koloniträdgård-
ar och tjänstebostäder. SJ:s verksamheter i Kirseberg 
har sedan 1950-talet krympt då ångloksdriften, som 
krävde mycket i underhåll började avvecklas (Tykes-
son 2002, s.77). 

Johanneslusts industriområde
Tidigt blev Johanneslust väldigt dominerat av den 
järnvägstrafik som förekom mot slutet av 1800-talet 
vilket har präglat området sedan dess. Det var i hu-
vudsak tre spårdragningar som tillhörde de längre 
sträckorna Malmö-Simrishamn, Malmö-Genarp och 

Malmö-Kontinenten. Året var 1901 då stadsingenjör 
Anders Nilsson föreslog en användning av fabriker 
och park i området. Planerna på den nya parken 
blev aldrig genomförda men istället uppfördes ett 
koloniområde för dem som arbetade med järnvä-
garna samt ett egnahemsområde. De många järnvä-
gar som möttes i området gjorde platsen mycket väl 
lämpad för just industri- och verksamhetsändamål.

Företag som hade en koppling till järnvägar 
etablerades med fördel här, t.ex. Malmö Takpapp-
fabrik (1904) och Dalbyverken (1940-talet).

På banan Malmö-Genarp upphörde all trafik år 
1948 och den revs i samband med detta. År 1970 
lades persontrafiken ner helt på sträckan Malmö-
Simrishamn. När dessa järnvägar slutade ha en be-
tydande funktion i området flyttade en del större 
industrier därifrån och gav istället plats för en mer 
småskalig och varierad industri- och kontorsmiljö. 
Även i detta område har det rivits en del byggnader 
i takt med att ångloken inte längre behövde den ser-
vice som krävdes då dessa togs ur drift tidigt 1950-
tal. Rivningar av godsbyggnader har också utförts 
på grund av att containertrafiken ökade (Tykesson 
2002, s.63).

Ellstorps industriområde
År 1892 då Malmö-Simrishamns järnväg invigdes 
drogs denna i den norra delen av industriområdet 
där Östervärns station först placerades. Området 
hade ända fram till år 1930 en lantlig karaktär då 
det inte fanns bostadshus i större omfattning, då des-
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sa vid denna tidpunkt tillkom i ett område söder om 
järnvägsdragningen. Norr om stationen Östervärn 
anlades vid denna tid ett koloniområde och Malmö 
Trä etablerade sig mellan Ellstorpsparken och Kon-
tinentalbanan i kvarteret Bredablick år 1935. 
Träförsäljningen är ett etablerat företag som finns i 
området än idag.
 
Järnvägen som gick mellan Östervärns station och 
Malmö C började ses som ett problem då staden 
växte och bilismen i allt större grad blev en del av 
stadsbilden. År 1953 beslöt man att koppla Simr-
ishamnsbanan till Kontinentalbanan och därmed blev 
det möjligt att riva den sista sträckan av järnvägen 
från Östervärns station in till Malmö C. I och med 
detta rev man också ett stationshus och Östervärn 
blev en säckstation med godsbangård. Detta fick 
också en betydande funktion då godstågen här väx-
lades till de andra industriområdena Johanneslust och 
Sorgenfri. Godstågstrafikens omfattning minskade 
efter hand. Stationen blev av med sin huvudsakliga 
funktion i början av 1990-talet och godsbangården 
revs. Kontinentalbanan behövde nu utbyggnad för 
en ökad kapacitet och därmed försvann även en del 
koloniverksamhet i området (Tykesson 2002, s.28).
 
Grönytan som ingår i delområdet Ellstorp har en 
gång varit ett koloniområde som kom till 1911 och 
var ett av de första koloniområdena som anlades av 
Malmö stad. Då Kontinentalbanan drogs över områ-
det 1914-1915 försvann 20 av lotterna och koloni-
området delades på hälften. De sista kolonistugorna 
försvann från området 1997, då det skulle användas 
till upplagsplats när förbindelsen till Öresundsbron 

förbereddes (Tykesson & Hedar 2005, s.58-59).

malmös översiktsplan
Malmö har som mål i sin översiktsplan från 2000 att 
utveckla stadsdelarna så att de blir bättre att bo 
och leva i. Man vill också kunna erbjuda ett vari-
erande och allsidigt innehåll. En blandning av olika 
slags funktioner såsom boende, service, butiker och 
arbetsplatser skall finnas i de olika områdena. En 
stor vikt läggs vid att stadsdelarna skall utvecklas 
efter sina egna förutsättningar. Det finns dessutom 
en strävan efter att bevara och förstärka befintliga 
kvalitéer som finns att ta tillvara på (Malmö stadsby-
ggnadskontor 2003, s.266).
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Översiktsplanen för Malmö.



På ett övergripande plan har Malmö som mål i sin 
översiktsplan att mångfalden av arbetsplatser och 
verksamheter skall ha goda lokaliseringsmöjligheter. 
Levnadsmiljön som skapas i staden skall bidra till att 
Malmö fortsätter att utvecklas som en god stad att 
bo och verka i. I denna utveckling av miljön ingår 
bland annat vikten av att skapa attraktiva offentliga 
mötesplatser och ett ökat främjade av integrationen 
mellan stadsdelarna. Den långsiktiga utvecklingen för 
att skapa ett hållbart samhälle och de möjligheter 
som dessa innebär skall tas i beaktande. En kompakt 
stad samt ett främjande av ett miljöanpassat trafik-
system är också en del av de övergripande målen 
(Malmö stadsbyggnadskontor 2003, s.38).

Översiktsplanen ser Malmös fortsatta utveckling som 
en kompakt stad genom att ny bebyggelse och ut-
veckling skall ske på central mark som inte utnyttjas. 
Bebyggelse kan få en annan funktion och markutnyt-
tjandet kan få en utökad användning. Malmöborna 
bör i en större utsträckning få tillgång till natur- och 
rekreationsområden där kontakten förstärks med 
hjälp av gröna stråk (Malmö stadsbyggnadskontor 
2003, s. 44).

Utredningsområdet i översiktsplanen
Översiktsplanen nämner att stadsdelarna Centrum 
och Kirseberg, som utredningsområdet berör, visar 
prov på goda befintliga miljöer. Det finns kvali-
téer där den byggda miljön visar en tydlig identitet 
som i ett vidare skede kan utvecklas och förstärkas 
(Malmö stadsbyggnadskontor 2003, s.266). SJ-verk-
städerna i Kirsebergsstaden har diskuterats och vid 

en eventuell avveckling inom området ser Malmö att 
en blandad bebyggelse är möjlig. Vidare skulle den-
na bebyggelse kunna stärka samhörigheten mellan 
Kirseberg och dess intilliggande områden (Malmö 
stadsbyggnadskontor 2003, s.308).
 
Även i aktualiseringen av översiktsplanen från 2005 
nämns Järnvägsverkstäderna som ett halvcentralt in-
dustriområde med gångavstånd till Östervärns sta-
tion på Kontinentalbanan och till en eventuellt ny 
hållplats för Staffanstorpsbanan. Området beskrivs 
som väl lämpat för omvandling till en blandad stads-
bebyggelse men förutsättningarna för förnyelse är 
oklara (Malmö stadsbyggnadskontor 2006, s.55).

malmös grönplan
I Malmös grönplan från 2003 nämns att Malmö länge 
varit känt som parkernas stad. Den största anlednin-
gen till att staden fått detta attribut är de stora och 
unika centrala parkerna - Kungsparken, Slottsparken 
och Pildammsparken. Men även stränderna, kanaler-
na och stadsdelsparkerna har bidragit till det rykte 
som Malmö har idag.
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St Paulis norra kyrkogård, ett 
exempel på gröna rum i staden.



I en jämförelse med andra kommuner i landet visar 
det sig dock att Malmö kommun ligger under genom-
snittet när det gäller tillgång till parker och allmänna 
grönytor. Eftersom Malmö idag är under stor förän-
dring och utbyggnadstakten är hög så förekommer 
det en hård konkurrens om marken inom kommunen. 
Grönplanen betonar vikten av en medveten, långsik-
tig och strategisk grönplanering för att den plane-
rade exploateringen också medför att grönområden 
både bevaras och skapas (Gatukontoret, stadsbyg-
gnadskontoret, fritidsförvaltningen & fastighetskon-
toret 2003, s. I).
 
Grönplanen presenterar en grönpolicy som ska eft-
ersträvas under utvecklingsarbeten som rör hela 
kommunen. En god livsmiljö med kvalitativt utbud av 
grönområden skall finnas att tillgå. Kommunen ska 
kännetecknas av en rik och varierad natur- och kul-
turmiljö med höga rekreativa och biologiska värden. 
De generella målen är att öka grönytan i Malmö 
och säkerställa värdefulla gröna områden för skydd 
mot exploatering. De rekreativa målen innebär att 
det ska finnas ett varierat utbud av både parker, 
natur- och rekreationsområden samt fritidsområden 
och gröna bostadsgårdar. Inom kommunen ska ett 
sammanhängande grönt nätverk utarbetas, samtidigt 
som det ska vara lättillgängligt. De biologiska målen 
är att skapa ett rikt och varierat utbud av arter och 
biotoper, samt förstärka kommunens landskapstyper 
och utveckla olika karaktärsområden inom varje typ 
(Gatukontoret et al. 2003, s. I).
 
I Grönplanens bristanalys identifieras områden som 
har dålig tillgång till gröna ytor av olika storlekar 
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och funktioner. Området med järnvägsverkstäderna 
som utgör en stor del av utredningsområdets yta har 
idag ingen tillgång till gröningar inom ett avstånd 
på 300 meter. Gröningar definieras i grönplanen 
som små offentliga grönytor med en storlek på mel-
lan 0,2 - 1 hektar. Dessa kan fungera som viktiga 
mötesplatser i stadsmiljön (Gatukontoret et al. 2003, 
s. 22). Stora delar av utredningsområdet har brister 
i när det gäller en allmän tillgång till mindre grön-
ytor. Detta är något att ta i beaktande vid ett utar-
betande av strategier och planer för området.

tidigare 
ställningstaganden
Malmö stad har tidigare arbetat med det utpeka-
de utredningsområdet. Det har gjorts platsanalyser 
om vad som finns i området samt förstudier tillsam-
mans med Trafikverket om hur den framtida Simr-
ishamnsbanan skulle kunna löpa genom området. 
Då markägaren Jernhusen inte varit intresserad av 
någon slags förnyelse eller förändring inom områ-
det så har Malmö stad inte haft någon anledning att 
utföra något arbete.1 Området har därmed haft en 
tendens att ha en bibehållen karaktär och användn-
ing väldigt länge.

Det är möjligt att Jernhusen har ändrat inställning 
sedan senaste kontakt med kommunen. Markägaren 
har en central tomt och möjligtvis väntar de på att 
värdet ska bli ännu högre. Efter att kontakt upprät-
tats med verksamma på Jernhusen finns det enligt 

1 Kenneth Fryklander, Malmö stadsbyggnadskontor, möte den 28 mars 2011



dem ett stort intresse för förnyelse inom området.2 
Detta stämmer alltså inte överens med påståendet 
om varför Malmö stad inte gjort något i området.

Däremot har ett översiktligt förslag över området 
gjorts av Malmö stad när förstudierna till Simr-
ishamnsbanans sträckning genomfördes.

projekt i omgivningen
Det är viktigt att ta de projekt som är på gång att ut-
vecklas utanför utredningsområdets gränser i beak-
tande. Vid större projekt kan detta exempelvis result-
era i en kommande ökning av biltrafik eller så kan 
det komma att krävas en anpassning av vårt område 
för att rätta sig efter andra områdens utveckling.

Sege Park
Nordöst om utvecklingsområdet, i anslutning till Bei-
jers park, ligger idag Sege Park som tidigare varit 
Malmö Östra Sjukhus. Verksamheten lades ner 1995 
och idag används byggnaderna till förskola, skola, 
grossistföretag, matproduktion till många av Malmös 
skolor samt UMAS rättspsykiatriska klinik. Malmö 
stad har arbetat fram ett planprogram som rör hela 
området i syfte att omvandla Sege Park till ett om-
råde med blandade funktioner i den lummiga insti-
tutionsmiljön. Den nya bebyggelsen ska anpassas till 
de befintliga husen i skala, utformning och struktur. 
De stora centrala och östra grönytorna i området ska 
bevaras i rekreativt syfte för både den nya bostads-
bebyggelsen och befintliga områden i närheten. 

Ett sammanhängande grönt stråk från Beijers park, 
genom området och vidare mot Malmö golfbana 
och Sege å är genomgående i planprogrammet. 
Området ska upplevas som en integrerad stadsdel 
som länkar samman omkringliggande delområden 
(Malmö stadsbyggnadskontor 2007, s. 4-7)

I detta fall anses inte projektet ha någon större 
påverkan på utredningsområdet.

utredningsområdets 
förutsättningar
Vad har utredningsområdet för möjligheter att ut-
vecklas och vad innebär detta för den framtida 
bebyggelsen? Under denna rubrik identifieras bety-
dande faktorer som är en förutsättning för områdets 
utveckling. Det redovisas en övergripande förklaring 
om vad detta innebär som sedan används i senare 
kapitel. Vidare identifieras de infrastrukturella 
förutsättningar som finns idag samt vilka för- och 
nackdelar detta i sin tur för med sig på området.

Kulturmiljön
Som tidigare nämnts har utredningsområdet inte 
haft någon annan funktion mer än för industri och 
andra verksamheter under väldigt lång tid. Det finns 
därmed stora chanser till att det existerar en äldre 
bebyggelse i området som därmed skulle kunna klas-
sas som kulturmiljö. 
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Men vad är då egentligen något som kan klassas 
som en värdefull kulturmiljö och vad krävs för att en 
byggnad eller objekt skall kunna uppnå detta?
 
Enligt Hans Gillgren i boken Planering och byggande 
i kulturmiljöer kan kulturmiljö definieras på så sätt att 
den omfattar allt det mänskligheten har åstadkommit 
över en lång period. Genom våra ingrepp i miljön 
som sker till exempel i samband med byggande ska-
par vi en slags kulturmiljö. Det handlar inte endast 
om att behålla byggnader bara för att de är gamla, 
det kan också ha betydelse för en stad i ett större 
perspektiv. Genom att behålla byggnader kan det 
bevara en viss karaktär och en berättelse om områ-
det som skulle ha försvunnit om byggnaderna hade 
rivits. Livet som förr har utspelat sig på platsen lever 
vidare och kan berätta något för framtida genera-
tioner. Det finns även konkurrensfördelar att vinna 
när man tar beslut om ett bevarande av kulturmiljöer. 
Denna utveckling är något som varje stad borde ta 
tillvara på för att på så sätt i slutändan användas 
möjligtvis för att marknadsföra staden. Om kultur-
miljön i planeringsskedet ses som en resurs snarare 
än ett hinder har man redan där kommit en lång bit 
på vägen (Gillgren 2001, s.8).
 
Malmö stad har i översiktsplanen 2000 gjort ett 
ställningstagande som berör kulturmiljön. Dessa citat 
är direkt hämtade ur översiktsplanen:

Översiktsplanen lägger vikt vid den utveckling som 
Malmö har genomgått under lång tid - från en ar-
betande stad med många industrier till ett modernt 
kunskapssamhälle. Det är en viktig angelägenhet att 
delar av stadens fysiska historia kan bevaras och 
föras vidare till kommande generationer. I översik-
tsplanen har det gjorts bedömningar av vad kom-
munen anser vara värdefullt utifrån en kulturhistorisk 
aspekt. Även utanför de av kommunen utpekade 
områden som anses ha kulturhistoriskt värde så finns 
det fornlämningar och enskilda byggnader som är 
värda att bevara. (Malmö stadsbyggnadskontor 
2003, s.154). Bedömningen kan därför inte ses som 
en definitiv kartläggning av vad som har ett värde 
eller ej.

Kirsebergsstadens industriområde som berör en 
stor del av utredningsområdet är utpekat i översik-
tsplanen som ett område med särskilt kulturhistoriskt 
värde inom kategorin bebyggelse. Detta innebär att 
de byggnader som idag ingår i järnvägsverkstäder-
na har ett värde som anses värt att bevara på gr-
und av byggnadernas historia. Koloniområdet Östra 
Sommarstaden samt Beijers park är även markerat 
som områden av särskilt högt kulturhistoriskt värde, 
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”
Den historiska dimensionen i Malmö skall hål-
las levande så att staden och landskapet blir 
intressant och spännande att leva i. Represen-
tativa delar av bebyggelse, miljöer och land-

skapspartier som illustrerar Malmös historia 
skall bevaras.

---
I de särskilt värdefulla områden som anges 
i översiktsplanen skall förändringar anpassas 
på ett sådant sätt att den värdefulla miljön 
inte förvanskas eller utplånas.
(Malmö stadsbyggnadskontor 2003, s.154)



dock inom kategorin stadsparker, rekreationsom-
råden, friluftsområden etc. Intill utredningsområdet 
finns en del markerade intressen som anses vara av 
högt värde när det gäller bebyggelse. Dessutom är 
delar utav området markerat som ett riksintresse för 
kulturmiljövård (Malmö stadsbyggnadskontor 2003, 
s.155). De områden som pekas ut som riksintres-
sen anses vara av nationellt intresse att skydda och 
vårda (Malmö stadsbyggnadskontor 2003, s. 154). 
Detta redovisas här och bör tas i beaktande vid 
utarbetning av vision och planförslag.

Järnvägen och Östervärns station
Simrishamnsbanan
Järnvägen som sträcker sig från Östervärn till den 
nordöstligaste delen av utredningsområdet är en del 
av den före detta Simrishamnsbanan som sträckte sig 
från Malmö till Simrishamn.

År 1882 började denna anläggas genom att en 
bana mellan Simrishamn och Tomelilla öppnades och 
gjorde det möjligt för persontrafik mellan orterna. 
Efter beslut i Malmö påbörjades en anläggning av 
räls mellan Malmö och Tomelilla, vilket medförde att 
man år 1896 kunde ta sig hela vägen till Simrishamn 
med tåg.
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Simrishamnbanan spår och hur det ser ut idag.

Då privatbilismen blev alltmer omfattande och sto-
ra utbyggnader av vägnätet gjordes på 1960-ta-
let konkurrerades tågtrafiken ut och sedan 1970 
har sträckan inte använts för persontrafik. Delar av 
sträckan har blivit upprivna sedan 1990 men nästan 

Riksintresse

Utredningsområdet

Östervärns station

Järnväg

Karta 3: Malmö stads karta över kulturmiljön.



samtliga stationshus finns kvar, med undantag för 
Östervärn och Sjöbo (Trafikverket 2006, s. 16). För 
att komma till Simrishamn idag måste tågfärden gå 
via Ystad. Därifrån kan man byta till buss eller välja 
att fortsätta hela vägen med tåget. Den totala res-
tiden är ungefär en och en halv till två timmar (Skån-
etrafikens hemsida 2011).

Trafikverkets förstudier
Trafikverket har genomfört en förstudie som rör 
sträckan Malmö-Dalby och en slutrapport låg färdig 
i slutet av år 2006. Sträckan Tomelilla-Simrishamn 
finns kvar och idag trafikerad. Även fortsatta utredn-
ingar för ett möjligt återinförande av persontrafik på 
Simrishamnsbanan är inräknade i regeringens satsn-
ing på infrastrukturen 2010-2021 (Region Skånes 
hemsida 2010).
 
Alternativa lösningar för utredningsområdet har 
studerats i Trafikverkets förstudie, vilket ger en 
förutsättning att analysera vad som lämpar sig bäst 
när det kommer till utarbetandet av områdets vision. 
Två förslag har tagits fram där järnvägens framtida 
möjligheter har studerats .
 
I det första förslaget behålls den befintliga drag-
ningen och järnvägen fortsätter att vara placerad 
i marknivå. Detta medför dock ett antal nackdelar 
när det gäller trafikstörningar och buller. Då tåg-
trafiken införs på järnvägen kommer det resultera 
i att trafiken vid plankorsningarna kommer att be-
höva göra uppehåll och bomfällningar hindrar då 
trafikens flöde. Tillgängligheten samt rörelsen mellan 
områdena minskar eftersom barriären kvarstår och 
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bullerstörningar förekommer som mest i detta alter-
nativ.
 
Det andra förslaget innebär att järnvägen grävs ner 
6 meter, vilket medför att korsningarna kommer att 
vara planskilda. Detta bidrar till ett jämnare trafik-
flöde och ett säkrare alternativ då trafikslagen se-
pareras. I och med att järnvägen grävs ner så utgör 
detta även en form av bullerskydd. Dock så kvarstår 
en viss bullernivå och nedschaktningen kan fort-
farande ses som en sorts barriär, men mindre synlig 
(Trafikverket 2006, s.35-36).

Kontinentalbanan
Kontinentalbanan är också en järnväg som går 
genom stora delar av östra Malmö och bildar en 
barriär i utredningsområdet. Denna trafikerades förr 
av tåg mot Köpenhamn, Trelleborg och Ystad. Med 
citytunnelns invigning i december 2010 slutade Kö-
penhamnstågen att gå på Kontinentalbanan för att 
istället färdas genom den nya tunneln. Även Ystads- 
och Trelleborgslinjerna planeras att ansluta till City-
tunneln under 2011 (Nationalencyklopedins hem-
sida 2011b). Detta kommer att medföra en mindre 
belastning på kontinentalbanan då persontrafiken 
minskas, vilket i sin tur ger möjlighet för lokaltrafik-
tåg. I slutändan kommer det bland annat att erbjuda 
Malmös östra stadsdelar ett attraktivt och miljövänligt 
sätt att resa kollektivt genom staden. Godståg går 
även idag på Kontinentalbanan och kommer vara de 
enda som trafikerar linjen när persontrafiken förs-
vinner. I Malmös översiktsplan finns det dock planer 
på att även godstrafiken förflyttas till en framtida 
järnvägsdragning längs Yttre Ringvägen (Malmö 



stadsbyggnadskontor 2003, s.222), vilket medför att 
Kontinentalbanan endast kommer att användas för 
lokaltrafik.

Framtid
Med både den regionala Simrishamnsbanan och 
den lokala Kontinentalbanan (Malmöringen) kommer 
Östervärns stations centrala läge utgöra en viktig 
punkt i den framtida pendeltrafiken i både Skåne 
och inom staden. Dessa förutsättningar gör att utred-
ningsområdet blir aktuellt i en stadsutvecklingssyn-
punkt genom att bidra med förtätning inom stadens 
gränser och ett lättillgängligt stationsnära område 
med möjligheter till boende, arbete och fritidsak-
tiviteter. Simrishamnsbanan knyter ihop västra och 
östra Skåne, vilket förstärker regionen då transport-
tiden beräknas minska till ungefär en timme från 
Simrishamn till Malmö. När tågtrafiken startar igen 
kommer det vara möjligt att åka snabbare med tåg 
än med bil på samma sträcka för första gången se-
dan 1960 (Simrishamnsbanans hemsida 2011). Med 

denna satsning kommer utvecklingen mot miljövänli-
ga och hållbara transportsätt främjas, samtidigt som 
det ger större möjligheter för arbete och boende på 
längre avstånd men med kortare pendlingstid.

Med dessa möjligheter som den framtida Östervärns 
station ger anses utredningsområdet vara aktuellt för 
en annan markanvändning som ger fler möjligheter 
än vad som erbjuds i dagsläget.

Busstrafik
De närmsta busslinjerna går norr och söder om områ-
det på Vattenverksvägen respektive Sallerupsvägen. 
Linje 4 går norr om planområdet och passerar områ-
dets västligaste del genom Lundavägen, dock utan en 
hållplats innanför områdets gränser. Denna försörjer 
Kirsebergsstadens bostadsområde eftersom den går 
centralt genom det bebyggda området. Även linje 33 
går genom planområdets västligaste del på samma 
sätt men svänger inte av vid Vattenverksvägen, utan 

Östervärns station idag. Södra Bulltoftavägen har ingen 
hållplats men trafikeras av bussar.
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fortsätter norrut längs Lundavägen. Stadsbuss num-
mer 6 går söder om området i linje med den södra 
gränsen vid Sallerupsvägen. Samtliga av dessa ov-
anstående busslinjer går via Värnhemstorget, som 
är en stor central knutpunkt för både regionalbus-
sar och stadsbussar. I planområdets nordvästra del 
ligger ett bussgarage som ägs av Nobina Sverige 
AB. Stora arealer för parkering tas upp här och bus-
sarna använder sig av Södra Bulltoftavägen för att 
ta sig till och från parkeringen, vilket gör att den 
ofta är trafikerad av bussarna utan att det finns en 
hållplats på gatan.

Cykelförbindelser
Avståndet till cykelbanor från planområdet är min-
dre än till busslinjerna. Vid gränsen till stora delar 
av planområdet finns det idag befintliga cykelbanor 
som både är separerade och integrerade i gatorna. 
Från både den norra och södra gränsen av planom-
rådet är det lätt att ta sig in till Malmös centrala 
delar på cykel. Till Malmö C är det mellan 10-15 
minuters färdtid på cykel från planområdet.
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Kommunikationsstruktur/Gatunät
I närheten av utvecklingsområdet finns flera vägar 
som har olika funktion och trafikbelastning. Stock-
holmsvägen fungerar som stadens norra infart och 
är den mest trafikerade vägen i Skåne (Länsstyrels-
ens hemsida 2009). Denna delas upp i en korsning 
vid Hornsgatan som fördelar trafiken nordväst mot 
de centrala delarna av staden och söderut mot No-
belvägen som sträcker sig sydväst tvärs genom sta-
den. Sallerupsvägen ansluts efter en avfart från Inre 
Ringvägen och är därför också mycket trafikerad. 
Nobelvägen, Lundavägen och Sallerupsvägen har 
ungefär samma trafikbelastning. Södra Bulltoftavä-
gen ansluts till Vattenverksvägen som sträcker sig från 
nordvästra Kirseberg och öst mot Inre Ringvägen. 
Denna anslutning gör att det förekommer genom-
fartstrafik på Södra Bulltoftavägen in mot Centrum. 
Det förekommer även en viss genomfartstrafik på 
Vattenverksvägen genom Kirseberg och ut på Lun-
davägen.
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ANALYS

Detta kapitel redovisar information och iakttagels-
er som gjorts under inventeringar i planområdet 
och dess närhet. Efter inventeringen genomförs en 
analys av området för att få en uppfattning om 
vilka brister och kvalitéer som finns.

områdesinventering
Bebyggelse i utredningsområdet
Bebyggelsen i utredningsområdet är präglat av 
större lokaler för verkstäder. Karaktäristiskt för 
dessa byggnader är främst röda tegelfasader. De 
äldsta byggnaderna i området är från 1918-1919 
och är ritade av Fabriksbyggnadsbyrån i Stockholm 
(Tykesson 2002, s.78). Många av byggnaderna är 
väldigt väl bevarade även om de har förlorat sin 
ursprungliga funktion och betydelse. De har föränd-
rats under årens lopp rent innehållsmässigt, men ex-
teriört har de i stort sett behållit sina ursprungliga 
drag. Samtliga byggnader som nedan anses vara 
bevarandevärda har något att berätta om sin tid 
eller har en speciell karaktär. De är representativa 
för området i stort och har något att förmedla.

Byggnader med kulturhistoriskt värde
Då det finns en historisk förankring till området, som 
en gång varit Malmös näst största arbetsplats, så 
krävs det en inventering av vilka byggnader som skall 
bevaras i framtida planarbete. Dessa byggnader 
anses ha särskilda kvalitéer och kommer därför att 
bevaras i visionen för området.

Vad som avses vara ett område eller en byggnad 
som är kulturhistoriskt värdefull ges exempel på i 
Malmö stads översiktsplan. Dessa har använts som 
stöd för identifieringen av vilka byggnader som ans-
es vara bevarandevärda. Värdefulla områden eller 
byggnader kan till exempel:

”
- vara representativa, typiska för sin tid eller 
sin sort
- vara välbevarade eller i “originalskick”
- ha ett högt konstnärligt egenvärde
- berätta något om sin tid
(Malmö stadsbyggnadskontor 2003, s.154)

1. Gammal kontorsbyggnad I
Då man kommer till området från Södra Bulltoftavä-
gen ligger denna byggnad som ger en inbjudande 
vy till resten av verksamhetsområdet. Byggnaden har 
en markant sockel som övergår i områdets karakter-
istiska röda tegelfasad. Den avslutas med ett val-
mat mansardtak som ger huset ett högt egenvärde 
tillsammans med fasadlivet.

2. Gammal kontorsbyggnad II
Tillsammans med den intilliggande byggnaden ska-
pas en tydlig entré till området. Det är främst de-
taljerna i tegelfasaden som är uppseendeväckande 
i denna förhållandevis lilla byggnad. Värt att notera 
är byggnadens branta tak, avsaknad av taksprång 
men med en liten utstickande takfot på långsidan 
vilket ger den ett speciellt utseende. Just detta form-
språk kan identifieras som ett typiskt skånskt drag 
för äldre bebyggelse.
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3. Tågverkstaden: Förråd
Den södra delen av gamla tågverkstadens förråd är 
det enda huset i området som har ett välvt tak vilket 
ger det en unik karaktär. Huset har den karaktäris-
tiskt röda tegelfasaden som präglar området i stort 
vilket bidrar till den rumsliga helheten. Byggnaden 
bidrar i hög grad till det kvadratiska rum som bildas 
av de närliggande byggnaderna.

4. Tågverkstaden: Värmeverket
Värmeverket är till ytan en relativt liten byggnad 
men som genom sin höjd utmärker sig i området. 
Säregna takvinklar tillsammans med stora ljusinsläpp 
gör att byggnaden sticker ut till skillnad från de an-
dra lägre och bredare byggnaderna. 

5. Tågverkstaden: Vagnverkstaden
Vagnverkstaden är en robust byggnad som har en 
yta på cirka 19 000 kvadratmeter, vilket ger stora 
möjligheter vid en framtida användning. De stora 
fönstren som finns uppe på taket gör att det kommer 
in mycket ljus även långt in i byggnaden. Stora öp-
pningar i fasaden har under lång tid använts för att 
köra in tåg i byggnaden och den har en symmetrisk 
uppdelning av både fönster och portar. I koppling 
till dessa öppningar finns spår kvar idag, vilket ger 
en viss karaktär åt platsen. Den stora byggnaden är 
centralt placerad i utredningsområdet och kan på 
detta vis ses som platsens hjärta.

6. Vagnboden
Tillsammans med den intilliggande lokverkstaden (8.) 
utgör denna vagnbod en del av den arkitektoniska 
helheten som finns på platsen. Byggnaden har stora 

portöppningar som är bågformade upptill samt en 
kombination av röd och gul tegelarkitektur. En intil-
liggande plåtbyggnad har uppförts i anslutning till 
byggnaden. Denna anses kunna rivas för att återge 
byggnaden sitt ursprungliga utseende.

7. Gamla lokstallet
Det gamla lokstallet är ett rundstall som har elva sty-
cken stallplatser och användes förr till Simrishamns-
banans ånglokomotiv. Idag har det ingen funktion 
men dess fasad och form står fortfarande kvar i gott 
skick. Byggnaden har ett särpräglat arkitektoniskt 
och formmässigt uttryck i och med dess böjda form 
och speciella tak, vilket skapar förutsättningarna för 
ett utstickande hus i den framtida bebyggelsen i om-
rådet. Detta hus skapar genom sin speciella form en 
stark historisk förankring. Det är svårt att gå förbi 
denna byggnad utan att känna historiens vingslag 
samt ha en viss förundran om vad som egentligen har 
funnits här en gång i tiden. Eftersom byggnaden har 
stått oanvänd i många år kommer det att krävas en 
genomgående renovering av byggnaden.

8. Malmö-Simrishamns Järnvägs lokverkstad
Lokverkstaden har ett säreget utseende i form av en 
nygotisk stil som på så sätt blir framträdande utöver 
det som idag finns i området. Stora fönsteröppnin-
gar och hög höjd i taket ger potential för annan an-
vändning, vilket redan idag har utnyttjats. Numera 
har Friskis & Svettis flyttat in i byggnaden och på ett 
föredömligt vis använt sig av atmosfären som den 
äldre bebyggelsen ger. Byggnaden och dess funk-
tionsomvandling kan ses som en inspiration för hela 
utredningsområdets förvandling.

ANALYS27



1 2 3

4

5

68 7
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Historiska spår idag
Precis som det finns byggnader, finns det också objekt värda att bevara. Runtomkring i området finns både 
större och mindre objekt kvar, men de har idag förlorat sin funktion. Dessa skulle kunna vara en del av den 
framtida utvecklingen i området för att skapa en karaktär. En medvetenhet om detta vid planeringen kan bidra 
till att unika föremål med historisk prägel förs vidare och bevarar områdets själ. Exempel på vad som hittats 
under inventering är bland annat oanvända järnvägsspår, en stoppbock och andra historiska föremål. 
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Bebyggelse i närområdet
Under denna inventering undersöks både vad det 
finns för typiska byggnader i området men också 
vad det har för slags struktur.

Ellstorp
Bebyggelsen i delområdet Ellstorp består av lamell-
hus och byggnaderna här är mycket enhetliga, efter-
som väldigt få arkitekter medverkade och hela om-
rådet planerades i ett sammanhang. Bebyggelsens 
arkitektoniska utformning har en typisk karaktär för 
hur Malmös nya bebyggelse såg ut under andra hal-
van av 1930-talet och början av 1940-talet, med 
ljusa putsfasader och platta tak (Malmö stadsbyg-
gnadskontor 1989, s.39). Mellan bebyggelsen finns 
större friytor med mycket grönska som är anlagda 
för de boende, då dessa ytor är slutna inom områ-
det. Dessa gröna bostadsgårdar är en typisk del i 
områdets karaktär.

Den funktionalistiska stilen är en genomgående kara-
ktär för hela området. Men här finns även ett kvarter 
med byggnader som skiljer sig mot det funktional-
istiska, med sadeltak och klassicistiskt symmetriska 
gavlar. Våningshöjderna varierar mellan 4-6 vånin-
gar.

Kirsebergsstaden
Detta delområde i stadsdelen Kirseberg är väldigt 
varierande med bebyggelsestilar från olika epoker. 
I de sydligaste kvarteren hittar man storgårdskvarter 
som karaktäriseras av långa, slutna fasader och sto-
ra planterade innergårdar. Bostadshusen är av klas-
sicistisk arkitektur från 1920-talet med slätputsade 
fasader i rött, grönt och gult samt en tydlig symmetri 
i fönstersättningen.

Utspritt över områdets västra delar går det att finna 
hus från tiden före första världskriget (Malmö stads-
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byggnadskontor 2003, s. 162). Dessa områden kara-
ktäriseras av slutna och smala gaturum. Trädgård-
arna är inte synliga från gatan och majoriteten av 
byggnaderna är 1 ½ plan, men det förekommer 
även hus som är upp till 3 våningar. De flesta har 
putsade fasader men även tegel finns på vissa byg-
gnader. Denna äldre bebyggelse ger området en 
säregen utformning som skiljer sig mot de annars 
vanligt förekommande flerbostadshusen med breda 
gaturum och större gårdar i den resterande delen 
av området.

Den östra delen domineras av funktionalistisk bebyg-
gelse med parallellt ställda bostadskroppar med 
lika avstånd från varandra, placerade i räta vinklar 
mot gemensamma gårdar. Fasadmaterialet varierar 
jämnt mellan puts och tegel. Trots Kirsebergsstadens 
väldigt varierande arkitektur och gaturum så består 
området av mestadels 3-4 våningars flerbostadshus.

Johanneslust
Delområdet Johanneslust karaktäriseras av fyra typ-
er av bebyggelse: egnahemsområde, koloniområde, 
radhusområde och industriområde. Egnahemsområ-
det karaktäriseras av 1 ½- plansvillor som ligger 
utmed gator i kvarter som är en aning svängda. Hus-
typen som förekommer mest är den mindre egna-
hemsvillan men här finns även större parhus. Många 
av byggnadernas karaktär är enhetliga och det finns 
en del skånska drag som t.ex. vitputsade fasader, 
branta sadeltak och ett obefintligt taksprång på 
gavlarna. På stora delar av bebyggelsen förekom-
mer även tegelfasad.

Radhusområdet karaktäriseras av en rutnätsplan 
där bebyggelsen ligger i linje med gatan som bildar 
ett smalt gaturum. Tomternas trädgårdar är vända 
mot varandra och bildar slutna grönytor separerade 
från trafiken. Dessa kan genomkorsas av sandade 
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gångar. De östra byggnaderna är i 1 ½-plan, har 
putsade fasader och ett brant sedeltak. De västra 
byggnaderna är i två våningar, majoritet av tegel-
fasader i röda och gula kulörer samt sadeltak som i 
östra området.

Industriområdet karaktäriseras av många en- och 
tvåvånings industri- och kontorsbyggnader. Byg-
gnadskropparna är utmärkande på grund av den 
stora ytan de tar upp. Koloniområdet Östra Som-
marstaden ligger längs med järnvägen och består 
av tätt liggande småskaliga hus med tillhörande 
trädgårdar. Generellt sett är bebyggelsen låg i hela 
området.

Östervärn
Delområdet Östervärn har många olika karaktärer 
och kan inte anses som ett område med en helhet. 
Den sydöstra delen karaktäriseras av stenstadsk-

varteren bildar helt slutna innegårdar som innehåller 
en del grönska och är avskärmad från gaturummen 
med hjälp av bebyggelsen.

Den västra delen av området består av 60-talsbe-
byggelse med monotona fasader av plåt och te-
gel. Kvarteren är även här slutna med innergårdar 
avskärmade med hjälp av bebyggelsen.

I områdets norra och östra del finns verksamhets-
bebyggelse och området består till största del av 
hårdgjorda ytor för trafik och parkering. Här har 
gaturummet lösts upp från att vara ett väldefini-
erat innerstadsrum i södra området till ett öppet 
gatuutrymme, tydligt prioriterat för fordon. Vånings-
antalet varierar mellan 4-6 våningar.

ANALYS 32

Östervärns station

Bebyggelse

Utredningsområdet

Grönstruktur

Järnväg

Karta 10: Delområdet Östervärn.



Verksamheter & Service
I närområdet finns det ett stort utbud av hand-
elsmöjligheter. Söder om utredningsområdet finns 
större butiker som Willys, Lidl och Lucu Food. 
Väster om området ligger Värnhemstorget med det 
tillhörande köpcentret Entré, där ett stort utbud av 
affärer, caféer, restauranger och matbutiker finns 
att hitta i både köpcentret och runt torget. I Kirse-
bergsstaden finns Netto och ett lokalt butiks- och 
restaurangstråk längs Vattenverksvägen. Byggnad-
er runt Kirsebergstorget som ligger i anslutning till 
Vattenverksvägen innehåller Coop Konsum och apo-
tek. Dessa områden med handelsmöjligheter utgör 
målpunkterna i närområdet, där det pågår mest ak-
tivitet. Dock är aktiviteten kring Kirsebergstorget och 
stråket inte så omfattande.

I utredningsområdet finns ett stort antal större och 
mindre verksamheter. Den största byggnaden an-
vänds av Euromaint Rails och är en ombyggnads-
verkstad för lokvagnar. I de västra byggnaderna 
finns idag företag inom återvinnings- och avfallshan-
teringsbranschen, därav förekommer stora ytor för 
sortering och förvaring. I områdets nordvästra del 
finns Kirsebergs ishall, Malmö Friskola och ett om-
råde med bilverkstäder. Längs Hornsgatan, som 
utgör området vid stadens entré, kan man hitta en 
bensinstation, McDonalds, hotell, klädesoutlet och en 
bilhandel. Ytan i områdets östra del domineras av 
bussföretaget Nobina som har bussparkering och ett 
lokalt kontor etablerat på platsen. I områdets cen-
trala byggnader finns företag inom samhällsbyg-
gnads- och bussbranschen som exempelvis Infranord, 
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Utanför utredningsområdet ligger även anlagda 
parker i nära anslutning. Beijers park som ligger 
nordöst om området är den största parken i närom-
rådet med sina 12 hektar. Parken är avgränsad av 
en trädridå som skärmar av mot trafiken och den 
omgivande bebyggelsen. Stora gräsklädda kul-
lar, dammar och våtmarker karaktäriserar parken. 
En temalekplats finns också i parken, där barn kan 
lära sig om djur, natur och människans påverkan på 
naturen. Platsen fungerar idag som en mötesplats i 
stadsdelen Kirseberg.

koloniområde. Idag kan man se spår av koloniom-
rådet i form av fruktträd, bär- och trädgårdsväxter. 

C Stad & Landskap och Wetlandia. Området söder 
om Simrishamnsbanan är ett område med företag 
inom sport- och idrottsbranschen. Friskis & Svettis har 
etablerat sig här i en av de äldre byggnaderna som 
förr var Malmö-Simrishamns Järnvägs lokverkstad.

Grönstruktur
Planområdet domineras idag av stora byggnadsk-
roppar med intilliggande hårdgjorda ytor för for-
donstrafik på grund av den industri- och verksam-
hetskaraktär som området har. Det finns även stora 
ytor med grönska inom området för järnvägsverk-
städerna där grönområdena har en vildvuxen karak-
tär med gräs, buskar och träd. Även områdets västra 
del har en stor grönyta på ungefär 6 hektar, kallad 
Hagstorp. Som tidigare nämnts är detta ett gammalt 

Området har idag upptrampade stigar, vilket visar 
att platsen används. Grönområdet är vildvuxet och 
unikt i Malmö eftersom här finns möjlighet för allmän-
heten att plocka blommor, frukt och bär (Sydsvens-
kans hemsida 2009).
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Sydväst om området, i nära anslutning till Hagstorp, 
ligger Ellstorpsparken som är nästan 3 hektar stort. 
Denna ligger avskärmad från Sallerupsvägen med 
hjälp av bebyggelsen och är en park med delvis my-
cket växtlighet som ger en lummig karaktär, men här 
finns även öppna ytor.

Barriärer
Stora delar runt utredningsområdet begränsas av 
någon form av barriär som medför hinder för fram-
komlighet och rörelse genom området. Järnvägsdrag-
ningarna är de mest tydliga barriärerna och stänger 
ute Kirsebergsstaden och utredningsområdet från 
närliggande områden. Kontinentalbanan sträcker sig 
från Stockholmsvägen i områdets nordvästligaste del 
och fortsätter igenom området ner mot Sallerupsvä-
gen. Två genomfarter finns under den upphöjda järn-
vägen som möjliggör rörelse mellan Kirsebergsstaden 

och Centrum, men resterande sträcka är helt utan 
möjlighet att passera. Simrishamnsbanan sträcker sig 
från samma punkt som Kontinentalbanan, men svän-
ger mot norr, korsar utredningsområdet och fortsät-
ter längs dess östra gräns. På hela denna sträcka 
finns endast en genomfart som är belägen i områ-
dets nordöstra del. Simrishamnsbanan är upphöjd i 
kopplingen med Kontinentalbanan. Då den svänger 
av mot norr lutar den nedåt för att fortsättningsvis 
fortsätta i marknivå vid utredningsområdets gräns. 
Även verksamhetsområdet som utgör stora delar av 
södra utredningsområdet är till stor del inhägnat och 
det är inte möjligt att passera utan att gå genom 
grindar och vildvuxen terräng.

Landmärken
I närområdet finns ett antal byggnader som utmärker 
sig från dess omgivning och kan fungera som land-
märken inom dess delområde. Ett större landmärke 
utmärker sig på så vis att det är synligt på långt 
håll. Det får en symbolisk innebörd och underlät-
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tar för orienteringen i staden. Om det är ett mindre 
landmärke är storleken och synligheten av mindre 
betydelse. Form, färg och läge kan istället vara vik-
tigt för ett iögonfallande vilket i sig skapar ett land-
märke (Malmö Stadsbyggnadskontor 2003, s.55).

I Kirsebergsstadens västra del ligger stadsdelens 
gamla vattentorn. Det är beläget på en höjd vilket 
gör att det är synligt från många delar av staden. 
Detta har numera en funktion som bostadshus i 6 vån-
ingar och har en säregen karaktär då byggnaden 
är rund och skiljer sig från resterande bebyggelse 
i Kirsebergsstaden. Läget medför att många lägen-
heter har god utsikt över både Malmö och Köpen-
hamn.

Väster om utredningsområdet ligger Värnhemstorget 
med det tillhörande AG-huset. Byggnaden urskiljer 
sig på grund av sin höjd och arkitektoniska brytning 
mot den äldre bebyggelsen. Med sin klossform och 
sina 12 våningar är den karaktäristisk för området.

Den gamla kvarnen står numera på Bulltoftaskolans 
skolgård men har tidigare funnits på ett annat ställe 
i staden ända sedan 1654 (Malmö stads hemsida 
2011b). Detta objekt är något av ett oväntat inslag 
i dagens moderna stadsbild och berättar samtidigt 
något om Kirsebergsstadens lantliga historia. Efter-
som kvarnen är relativt liten så kan detta klassas som 
ett mindre landmärke.
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AG-huset.

Kirsebergs vattentorn.



1

2

3

Karta 11: Huvuddrag från inventering.
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SWOT-analys
Målet med en SWOT-analys är att identifiera om-
rådets och dess närliggande delområdens styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot. Analysen är upp-
delad i fyra delar:

1. STRENGTHS - här redovisas platsens identifierade 
styrkor.

2. WEAKNESSES - här redovisas platsens identifi-
erade svagheter.

3. OPPORTUNITIES - baserat på områdets styrkor 
redovisas här vilka möjligheter som finns om styrkor-
na förstärks och utnyttjas.

4. THREATS - baserat på områdets svagheter redovi-
sas här vilka hot som förekommer och kan förekom-
ma om inte svagheterna åtgärdas.

Analysen används för att få en bild av hur området 
fungerar idag och vad det finns för potentialer, vilket 
i sin tur ger ett underlag till den vision som ska utar-
betas. Analysen redovisas i en matrismodell som in-
nehåller fyra rutor, en för varje aspekt, som tydliggör 
vilka identifierade faktorer som är viktiga att ta hän-
syn till när ett fortsatt arbete skall utföras. Fördelen 
med denna metod är att den är enkel för använ-
daren att genomföra, ger analysen en tydlig struktur 
och att den inte begränsar analysen utan möjliggör 
många aspekter som andra analysmetoder kanske 
inte tar upp. Nackdelen med SWOT-analysen är att 
den ställer stora krav på att användaren själv iden-
tifierar viktiga aspekter i området (Boverket 2006, 
s.44).

Denna metod används, utöver den första övergri-
pande inventeringen, för att tydligöra vilka positiva 
och negativa egenskaper som uppmärksammats i 
området. Tanken är att använda dessa iakttagels-
er för att tydliggöra ett antal viktiga aspekter som 
karaktäriserar och problematiserar området. I vision-
sarbetet tas dessa aspekter i beaktande för att ge 
förslag och möjliga lösningar på hur man kan arbeta 
för att förstärka och utnyttja det positiva i området 
samt hur man kan gå till väga för att åtgärda det 
negativa.

Östervärns station

Handel/Service

Ishall

Skolor

AG-huset

Kirsebergs vattentorn

Mölledalskvarnen

Barriär

1

2

3

Genomfart
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S
Styrkor (Strengths)

- Centrumnära
- Underlag för utökad kollektivtrafik
- Värdefull kulturmiljö
- Närhet till grönområde
- Nära koppling till stora etablerade vägar
- Stora oexploaterade ytor W

Svagheter (Weaknesses)

- Brist på liv och rörelse
- Barriär som splittrar områdena
- Mestadels industri- och verksamhetsbebyg-
gelse i utredningsområdet
- Inget som attraherar i eller i närheten av 
området

O
Möjligheter (Opportunities)

- Utnyttja de stora ytorna till förtätning
- Använda den nuvarande bebyggelsen till 
andra ändamål
- Många möjligheter att resa med kollek-
tivtrafik
- Knyta ihop området bättre med de om-
kringliggande områdena THot (Threats)

- Marken inom staden utnyttjas inte
- Problemet med barriäreffekten kvarstår
- Konkurrens från andra stadsdelar
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Styrkor
Centrumnära
Planområdets centrala läge medför fördelar och 
möjligheter för de människor som väljer att bosätta 
sig i området efter att en framtida utveckling har 
skett. Ett attraktivt läge nära ett brett utbud av bu-
tiker, restauranger, nöjen och transportmöjligheter 
gör att boende och verksamma i planområdet kan 
komma att få tillgång till många nödvändiga aktiv-
iteter inom ett rimligt avstånd.

Samtidigt kan det centrala läget utnyttjas för att få 
aktiviteter och liv i centrum att förlängas ut till det 
nya området. Detta skulle exempelvis kunna göras 
genom nya mötesplatser som binds samman med de 
centrala delarna. Området har därmed förutsättnin-
garna för att bli fyllt med liv och rörelse som både 
gynnar de centrala delarna av staden samt ger 
boende och verksamma i och i anslutning till området 
nya möjligheter.

Underlag för utökad kollektivtrafik
Utredningsområdet ligger i direkt anslutning till 
Östervärns station som idag inte används. Då per-
sontåg återigen planeras trafikera sträckan Malmö-
Simrishamn kommer området att få en station som 
erbjuder möjligheter att dels resa lokalt inom Malmö 
men också regionalt inom Skåne. Eftersom järnvägen 
ansluter till Malmö Central finns även möjligheten för 
snabba resor över sundet vilket bland annat medför 
lätt tillgång till Kastrups internationella flygplats och 
Köpenhamnsregionen inom rimliga restider. Stationen 
kommer även att ge möjligheter för Malmös övriga 
befolkning att enkelt kunna ta sig till området.

Värdefull kulturmiljö
Järnvägsverkstäderna som tillkom i början av 
1900-talet står uppförda i utredningsområdet och 
vittnar om en tid av stadens historia. Platsen berättar 
en historia om då Malmö var en industristad med ett 
antal större företag och industrietableringar där en 
stor del utav Malmös befolkning hade sina arbeten. 
Byggnaderna har en säregen karaktär som skiljer 
sig mycket från bostadshusen i de omkringliggande 
områdena. Dess storlek och arkitektoniska utformn-
ing ger området en prägel som är värd att bevara. 
Dessutom finns gamla objekt som kan relateras till 
platsens verksamhetshistoria.

Närhet till grönområde
Utredningsområdet ligger lägligt i förhållande till 
de närliggande grönområdena. Beijers park som 
ligger nordöst om området är lättillgänglig för att 
användas till rekreation, motion, mötesplats och 
pedagogik. I områdets östra del finns det vildvuxna 
och något övergivna grönområdet Hagstorp som er-
bjuder något utöver det vanliga med fruktträd och 
bärbuskar. En sådan miljö i staden är unik och upp-
skattas av många.

Nära koppling till stora etablerade vägar
Som analysen av kommunikationsstrukturen i förra 
kapitlet redovisade ligger området i nära anslutning 
till befintligt stora vägar. Boende eller verksamma 
i området kan snabbt nå Inre Ringvägen och Yttre 
Ringvägen för vidare transport mot exempelvis Kö-
penhamn. Det går också att åka Stockholmsvägen 
för att nå Lund, Göteborg eller Stockholm.
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Stora oexploaterade ytor
Området består till stor del av stora oexploaterade 
ytor, både i form av hårdgjord mark men även ytor 
med mycket växtlighet. Dessa ytor som inte är in-
bjudande eller möjliga att användas av invånarna 
skulle kunna få en annan användning. Området är 
till stor del plant utan märkbara höjdskillnader, vilket 
underlättar vid en framtida bebyggelse.

Svagheter
Brist på liv och rörelse
I Kirsebergsstaden finns en del butiker, livs, restau-
ranger och mindre verksamheter som ett stråk län-
gs Vattenverksvägen. Kirsebergstorget i anslutning 
till samma gata är tänkt att utgöra den centrala 
mötesplatsen i området. Men verksamhetsstråket 
är till viss del fragmenterad och det förekommer 
ett avstånd mellan en del butiker och restauranger 
längs gatan. Detta gör att stråket upplevs som osam-
manhängande och rörelsen här är inte så märkbar 
över denna längre sträcka som de olika verksam-
heterna är etablerade längs. Torget som ska vara en 
mötesplats i området är även livlöst, då endast han-
del i form av apotek och dagligvaror finns etablerat. 
Detta ger inte ett brett utbud av handels- eller ak-
tivitetsmöjligheter och bidrar inte till att få folk att 
uppehålla sig på platsen. Sammantaget är närområ-
dets stråk och mötesplats bristfälligt utformade för 
att generera liv och rörelse där det egentligen är 
tänkt.

Barriärer som splittrar områdena
Järnvägarna som är dragna genom området förs-

vårar framkomligheten och bidrar till att göra 
avstånd mellan olika målpunkter längre och bar-
riäreffekten större. De omkringliggande delområde-
na upplevs avlägsna på grund av de begränsade 
möjligheterna för rörelse från och till utredningsom-
rådet. Även de stora ytorna med industriområden 
gör framkomligheten begränsad, då det på många 
ställen inte är möjligt att ta sig genom dessa. Många 
av företagen som ligger etablerade inom området 
har sina tomter inhägnade, vilket gör platserna otill-
gängliga för allmänheten. De stora ytorna som in-
dustriområdena tar i anspråk och järnvägsdragnin-
gen är två huvudfaktorer som gör att kopplingen och 
framkomligheten mellan områdena på stora delar är 
obefintlig. Utredningsområdet är splittrat och bar-
riäreffekterna medför att hela Kirseberg upplevs 
som en stadsdel som inte tillhör staden i samma grad 
som de andra.

Mestadels industri- och verksamhetsbebyggelse i 
utredningsområdet
Utredningsområdet består idag inte av någon 
bostadsbebyggelse, butiker, mötesplatser eller at-
traktioner som främjar möten mer än på ett ställe. 
Det enda ställe som har en funktion för allmänheten 
och som samtidigt fungerar som mötesplats är Friskis 
& Svettis som är etablerat i delområdet Johanneslust. 
Genom att utredningsområdet är funktionsuppdelat 
och nästan endast innehåller arbetsplatser fungerar 
det till stor del bara som ett genomfartsområde. Det 
stora bussgaraget med sin tillhörande parkering gör 
att bussar ofta kör genom och i närheten av områ-
det. Dessa faktorer bidrar till att utvecklingsområdet 
idag har brister när det gäller liv och rörelse i om-
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rådet. Istället är det trafikerat av stora fordon som 
fraktar gods till och från järnvägsverkstäderna eller 
bussar som ska in eller ut från parkeringsområdet.

Inget som attraherar i eller i närheten av området
Kultur- och nöjesutbudet är svagt i och i närheten av 
området. Vattenverksvägen som utgör affärsstråket 
i Kirsebergsstaden har inte mycket att erbjuda mer 
än ett fåtal restauranger och ett glasmästeri. Vid 
köpcentret Entré och Värnhemstorget som är beläget 
väster om utredningsområdet är det mycket högre 
aktivitet på gator och torg. Mycket beror på att här 
finns ett stort utbud av handelsmöjligheter och tor-
get utgör en central punkt för kollektivtrafik. Denna 
del av staden utgör början av det centrala Malmö 
och drar uppmärksamheten ifrån den andra sidan 
av järnvägen och Kirsebergsstaden upplevs därför 
som bortglömt.

Möjligheter
Utnyttja de stora ytorna till förtätning
De stora ytor som området idag består av kan utnyt-
tjas bättre. Genom att bebygga området och skapa 
en blandad stadsdel skapas möjligheter till mer liv 
och rörelse. Fler funktioner i form av arbetsplatser, 
bostäder, butiker och annat som möjliggör aktiviteter 
i området kan få det att upplevas mindre segregerat 
ifrån resten av Malmö. Marken i närheten av sta-
dens entré kan bebyggas på ett effektivare sätt och 
samtidigt tydligare koppla de två stadsdelarna Cen-
trum och Kirseberg till varandra. Närheten till större 
grönområde gör det möjligt att kunna bo och arbeta 
nära grönska. Det ger också en möjlighet att skapa 
ett nätverk av grönska i det nya området för gröna 
stråk som knyter ihop de nya områdena med varan-
dra.

Använda den nuvarande bebyggelsen till nya än-
damål
Den äldre bebyggelsen som idag utgör järnvägs-
verkstäderna kan, efter den nuvarande verksam-
hetens avveckling och utveckling av området, ut-
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Nobinas bussparkering i dagsläget.

Stor yta som kan utnyttjas bättre -
vy mot vagnstaden



nyttjas till många olika ändamål. Möjligheterna ska-
pas bland annat eftersom dess storlek kan rymma 
många olika funktioner och de stora fönster ger fint 
ljusinsläpp som kan anpassas till ändamål. Rumsbild-
ningen som idag finns mellan byggnaderna kan an-
vändas i samspel med nya funktioner i byggnaderna 
för att skapa en ny och unik mötesplats som visar 
en del av stadens historia. Genom att bevara byg-
gnader och objekt kan detta sätta en speciell karak-
tär på platsen för att göra mötesplatsen spännande 
och variationsrik. Kirseberg får möjlighet till en ny 
mötesplats, eftersom en tydlig sådan saknas i områ-
det idag.

Ett gott exempel på en ändamålsomvandling som 
skett i utredningsområdet är Friskis & Svettis som har 
flyttat in i den gamla Malmö-Simrishamns Järnvägs 
lokverkstad. Byggnaden är helt intakt och har kvar 
den karaktäristiska röda och orangea tegelfasaden. 
Även butik och lokaler som har en inriktning på idrott 
och sportslig verksamhet finns att hitta i närheten av 
byggnaden.

Bebyggelse nära kollektivtrafik
Möjlighet att bo och arbeta nära stora kommunika-
tionspunkter är en fördel när det kommer till att kun-
na transportera sig på ett miljövänligt sätt. Samtidigt 
minskar avstånden som förr var långa med hjälp av 
ett införande av persontrafik på både Simrishamns-
banan och Kontinentalbanan. Att både ta sig från 
och till det nya området kommer att bli lättare för 
alla. De nya linjerna ger också större krav på att det 
finns möjligheter till arbete och boende i närheten. En 
ny användning av den befintliga outnyttjade marken 
kommer att vara aktuell för att skapa ett bredare 
reseunderlag för en ny station vid Östervärn. Det är 
också nära till den stora kollektivtrafikknutpunkten 
Värnhem där många lokala och regionala busslinjer 
möts.

Knyta ihop området bättre med de omkringlig-
gande områdena
Genom förtätning och fler transportmöjligheter 
genom och i nära anslutning till området kan tillgän-
gligheten förbättras. Detta ger förutsättningar till att 
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Värnhem är en större mötesplats och knutpunkt för 
kollektivtrafik i Malmö.

Friskis & Svettis har sin 
verksamhet i området



området inte ska fungera som en genomfart som det 
gör idag. Fler möjligheter att ta sig till området och 
samtidigt minska barriärerna som järnvägen och in-
dustrilandskapet utgör, kan innebära en bättre rela-
tion till närområden och möjliggöra mötesplatser och 
knutpunkter som används av fler människor än bara 
stadsdelens invånare.

Hot
Marken inom staden utnyttjas inte
Om de stora ytorna som finns inom stadens gräns 
inte används på ett bättre sätt ökar risken att det 
istället byggs på värdefull jordbruksmark som omger 
staden. Dessutom utnyttjas inte det stationsnära läget 
som utgör en knutpunkt till flera tåglinjer om utred-
ningsområdet fortsätter att ha den markanvändning 
som finns i dagsläget. Om de befintliga järnvägarna 
och marken inte utnyttjas riskerar istället staden att 
spridas ut. Detta medför att avstånden inom staden 
blir längre och fordonstransporter ökar då det inte 
finns effektiva kollektiva förbindelser eller en närhet 
till olika funktioner.

Problemet med barriäreffekten kvarstår
Ett hot skulle vara om området bebyggs på båda 
sidor om järnvägen men inga åtgärder utförs för 
att komma till rätta med den barriäreffekt som finns 
idag. Därmed skulle Kirseberg och de övriga delar-
na av Malmö även i framtiden förutsätta upplevas 
som osammanhängande. Ett krav för att skapa den 
sammanlänkning av stadsdelarna och delområden 
är att åtgärda och minska de barriärer som finns.

Konkurrens från andra stadsdelar
Det omfattande byggandet i Malmö kan skapa en in-
tern konkurrens mellan olika platser i staden. Västra 
hamnen har havet och badplatser som lockar, Hyllie 
kommer att få köpcentret Emporia och de centrala 
delarna av Malmö har gågata med stort serviceut-
bud. I ett vidare arbete bör detta vara en fråga att 
utreda för att ge området något som lockar män-
niskor från hela staden. Det handlar inte om att ta 
folk från andra delar utav staden utan det handlar 
om en medvetenhet kring vad det framtida området 
i Kirseberg ska bli - ska området endast vara till för 
boende eller ska det bli en mötesplats/attraktion-
sområde för alla som lever i Malmö?

referensstudier
Det finns många goda exempel på omvandlade in-
dustrimiljöer. Besök har gjorts på platser där det har 
just skett en sådan omvandling. Nedan följer en sam-
manfattning om vad som uppmärksammats och vilka 
goda kvalitéer som finns i omvandlade projekt.

Paris
Cour Saint Émilion är ett område som ligger i Par-
is tolfte arrondissement. Detta ställe var tidigare 
världens största marknad för vin och sprit. De gamla 
vinkällarna med tillhörande järnvägsspår har idag 
byggts om till restauranger och andra mindre verk-
samheter (Bercy Village hemsida 2011). Genom att 
behålla bebyggelse och järnväg från tidigare an-
vändning så har detta idag resulterat i ett stadsmäs-
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sigt område med unik prägel där platsens själ har 
tagits tillvara. Caféerna, restaurangerna, bageri-
erna och dagligvaruhandlar avlöser varandra där 
dem tillsammans bildar ett väldigt livligt stråk med 
karaktär av en gågata.

Parc de Bercy ligger också i det tolfte arrondisse-
mentet i Paris. Den omvandlade parken var tidigare 
ett transportområde för vinprodukter. Vid omvan-
dlingen har man valt att behålla skalet av den gamla 
stationsbyggnaden, vakthus och förvaringsbyggnad-
er (Paris Info hemsida 2011). Man kan dessutom se 
vissa fragment av de gamla järnvägarna som löpt 
genom området. 

Stationsbyggnaden vittnar om vad som en gång fanns 
här och skapar ett intressant inslag i parkmiljön. De 
gamla järnvägsspåren som är integrerade i gång-
banorna skapar liv i markbeläggningen. 

Köpenhamn
Tap 1 tillhörde förr Carlsbergs bryggeri där byg-
gnaden användes under många år till att tappa upp 
den öl som producerades. Med tiden har företaget 
behövt flytta till nya lokaler och de har sökt sig ut ur 
staden. Kvar blev exempelvis denna byggnad som 
idag har gjorts om till en musik- och utställningslokal. 
Hallen är så pass stor att det får plats med 6000 
stående besökare under en konserttillställning (Visit 
Copenhagens hemsida 2011). Hela området håller 
idag på att omvandlas men det vittnar fortfarande 
om det som en gång har funnits på platsen.

ANALYS45

Cour Saint Èmilion - stråket är fyllt av verksamheter 
och liv.

Parc de Bercy - den gamla rälsen är fortfarande 
närvarande.

Tap 1, gammalt skal med nytt innehåll.



BaNanna Park ligger idag i stadsdelen Nørrebro 
som anses vara en av Danmark minst gröna områden. 
Detta är ett exempel på hur ett industriområde har 
genomgått en omvandling på ett annat sätt än exem-
pelvis ett bevarande av en fysisk byggnad. Platsen 
var länge en öde och obebyggd tomt där det funnits 
industriverksamhet. Ivriga investerare ville bygga hus 
på tomten men de lokala myndigheterna gick emel-
lan och stoppade planerna (Copenhagen Xs hemsida 
2010). Istället har det idag byggts en grön oas för 
alla människor i området med en lekplats för barn 
och mötesplats för ungdomar. Parken har blivit en 
aktivitetsplats där människorna exempelvis kan klät-
tra upp i en 14 meter hög klättervägg, sitta på en av 
de bananformade kullarna, spela fotboll eller varför 
inte springa ett varv runt den asfalterade slinga som 
är dragen runt området.

Holmen ligger i Köpenhamns östra delar och har 
varit en viktig bas för den danska marinflottan från 
1690-1993. Det har också varit det största ar-
betsplatsområdet i hela Danmark. Flottan flyttade 
från området och numera har det bland annat växt 
upp en ny storslagen opera (Copenhagen Xs hem-
sida 2008). Det intressanta i området är en flitig 
användning av de gamla byggnaderna som idag 
rymmer bland annat bostäder, caféer, gallerier och 
den danska arkitekturhögskolan. Gamla kranar från 
varvet har också medvetet behållits och förts vidare 
in i den nya stadsplaneringen. I området kan man 
också hitta historiska objekt såsom kanoner som även 
dessa medvetet förts vidare.
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BaNanna Park - en uppskattad oas i staden.

Café och galleri är exempel på vad som finns i de 
äldre byggnaderna.

Gammal kanon som medvetet 
har bevarats.


