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VISION

Detta kapitel redovisar ett förslag som tar upp 
de huvuddrag som anses relevanta för en kom-
mande utveckling av utredningsområdet. Baserat 
på de mål som byggts upp, från frågeställningar, 
planförutsättningar och analysmaterial, har ru-
briker tagits fram som anses vara viktiga för om-
rådets framtida utveckling. Det handlar om över-
gripande riktlinjer som rör områdets helhet och 
planeringsmässiga aspekter som anses innebära 
goda kvalitéer att beakta vid områdets utveckling. 
Denna vision är ett resultat av författarnas fram-
tidssyn på området och redovisar de huvudsakliga 
dragen som ska utgöra den framtida karaktären, 
både genom förklarande bilder och text samt en 
översiktlig plan för framtida markanvändning.

detta är nya 
järnvägsstaden!
Utredningsområdets projektnamn föreslås bli “Nya 
Järnvägsstaden”. Namnet skapar en förankring till 
både det som har funnits i området, det som ska be-
varas men också till det nya som kommer att växa 
fram.
 
Kapitlet inleds med en redovisning av det planer-
ingsmässiga förhållningssätt som utgör grunden för 
utarbetandet av vision och planförslag. En historisk 
tillbakablick som sedan leder till det aktuella förhåll-
ningssätt som visionen tar fasta på presenteras. Vi-
sionen kommer vidare att presentera ett antal rik-
tlinjer för den fysiska miljön och argumenterar för 

hur området kan bidra till en hållbar stadsutveckling. 
Kvalitéer i den byggda miljön som bör lyftas fram 
till den framtida planeringen tas också upp. Även 
hur området integreras bättre med dess närområden 
samt hur området ska bli levande och tryggt. Det vill 
säga ställningstaganden som ska göras för att den 
fysiska planeringen ska bidra till att ge området liv 
och rörelse.
 
Visionen går i stora drag ut på att:
- Ge Nya Järnvägsstaden förutsättningar för att bli 
ett tryggt område med mycket liv och rörelse
- Bryta dagens barriärer som begränsar människors 
rörelse och områdets koppling till närområdena
- Nya grönstråk genom området som i koppling till 
knutpunkter skapar ett nätverk
- Bryta ner dagens storskaliga och öde landskap för 
att istället skapa en mänskligare skala
- Planera den nya strukturen och rumsbildningarna i 
området för att skapa visuella upplevelser
- Ny bebyggelse som blandas med äldre befintlig. 
Nyckelord är täthet, småskalighet och variation
- En blandning av aktiviteter, affärer, bostäder, ar-
betsplatser, service med mera
- Skapa ett område som kan attrahera folk från hela 
Malmö.

Malmö har på senare tid marknadsfört sig i regionen 
genom bland annat Bo01, Limhamns kalkbrott som 
marknadsför sig som Malmös Grand Canyon och det 
senaste projektet Hyllie. Staden har skapat en image 
med särdrag som skiljer sig från andra städer. Nya 
Järnvägsstaden ska bli ett område som skulle kunna 
utgöra ännu en pusselbit i Malmös sätt att skapa om-
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råden med unik image, här med hjälp av historiska 
byggnader och objekt som bevarar områdets själ.

planeringsmässigt 
förhållningssätt

”
Sambandet med den övriga staden begrän-
sades i stort till trafikleder. Den gamla stadens 
flöde och liv i ett kontinuerligt stadsrum har 
bytts ut mot transporter mellan olika målpunk-
ter där bostaden, arbetet och köpcentrum 
dominerar (Ullstad 2008, s. 19).

Citatet syftar på början av 1900-talet, då stad-
splaneringen genomgick ett omfattande paradigm-
skifte. Arkitekter såsom Le Corbusier och Walter 
Gropius var två mycket centrala namn som då och 
även idag är starkt kopplade till den nya stadsby-
ggnadsprincipen. Principen innebar ett genomslag 
för storskaliga områden. Detta innebar bland annat 
förortsplanering, bilens prioritering, stora öppna ytor 
för solinsläpp samt en likvärdig standard för alla för 
att råda bot på den dåliga standard som fanns.

Detta stadsplaneringsideal växte fram som en reak-
tion på den gamla bebyggelsen som ansågs vara ett 
dåligt arv (Ullstad 2008, s. 19). En uppdelning av 
verksamheter, boende och arbete innebar att funk-
tionalismen fick en stark förankring i stora delar av 
det resterande 1900-talets planering.

Under efterkrigstiden genomfördes stora omvandlin-
gar i många av svenska städers centrala kvarter. 
I och med att Sveriges miljonprogram på 60- och 
70-talet genomfördes i många städer så ändrades 
stadens struktur genom att man på ett tydligt sätt 
placerade bilen i centrum vid planeringen. Stora 
trafikleder blev dominerande och bildade barriärer 
mellan olika stadsdelar och bostadsområden.

”
Man kan säga att det gemensamma rummet i 
den klassiska staden är en scen, en arena där 
invånarna kan agera utan manus och regi och 
detta passar vår mångkulturella och förän-
derliga tid (Ullstad 2008, s. 18).

Innan funktionalismen fick sitt genomslag präglades 
stadsbyggnadstraditionen av den klassiska planerin-
gen som citatet ovanför refererar till. Denna bebyg-
gelsestruktur kännetecknas av ett integrerat gatunät 
som sträcker sig mellan täta kvartersbildningar. 
De gemensamma ytorna består av gator, torg och 
parker som alla är viktiga funktioner och ger sta-
den dess liv genom att dessa är knutna till varandra 
för att skapa aktiva stråk. Slutna kvarter ger tydliga 
gränser mellan privata och offentliga rum. Funktion-
erna i den klassiska staden är inte uppdelade, utan 
de är blandade med butiker och verksamheter intill 
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gatorna. Denna mix av olika funktioner inom samma 
gata, kvarter och område gör att rörelsen och livet 
på gatorna främjas eftersom det finns en närhet mel-
lan arbete, bostad och aktiviteter.

Sammanfattningsvis kan man säga att en strävan eft-
er att dela upp stadens funktioner inte uppfattas som 
ett fördelaktigt tillvägagångssätt vid ny planering. 
Det har i de senare årens stadsbyggnadsdiskussioner 
uppkommit stora frågor kring hur de funktionalistiska 
och uppdelade delarna av staden ska förtätas och 
integreras bättre med staden. Att komplettera des-
sa segregerade stadsdelar med fler funktioner och 
bostäder som förtätar området kan upplevas som 
ett steg i en riktning mot den klassiska staden, men 
med ett planeringsmässigt modernt förhållningssätt. 
I visionen för den Nya Järnvägsstaden tas denna 
lärdom i beaktning då en tät, blandad och levande 
stadsdel ska främjas. Detta innebär ett avståndsta-
gande från den funktionalistiska uppdelade staden 
och istället ett närmande till den klassiska integre-
rade stadsbyggnadstraditionen.

en blandad stadsdel!
Blandstaden är ett begrepp som ofta används i da-
gens stadsbyggnadsdiskussioner, då man med tiden 
har uppmärksammat de brister och nackdelar som 
den funktionsuppdelade staden har fört med sig.

”
Med blandstad måste förstås delar av en 
stad. Bättre benämning kan vara funktion-
sintegrerade bebyggelsemiljöer där boende 
inom gångavstånd kan nå ett flertal funktion-
er alltifrån affärer, arbetsplatser till kulturella 
och sociala mötesplatser. Det finns ingen re-
gel om hur många procent av den ena eller 
andra funktionen som ska finnas i blandsta-
den. I blandstaden finns offentliga rum där 
alla enkelt kan uppehålla sig. Där finns liv och 
rörelse dagar och kväller. Den ger närhet och 
möjlighet att bo och arbeta i samma område. 
Den kan bli ett fungerande lokalsamhälle med 
fler besökare i området, det offentliga rum-
met blir offentligare. Man är halvkänd eller 
igenkänd i området. Det byggda ska ha en 
tät struktur med gaturummen som bärande el-
ement (Bellander 2005, s.5).

När området föreställs som en blandad stadsdel ska 
den med andra ord inte uppfattas som att det måste 
finnas butiker och arbetsplatser i varje byggnad och 
vid varje gatuhörn. En närhet till många olika funk-
tioner som blandstaden innebär kommer att finnas 
i området. Funktionsintegrering som medför andra 
funktioner än bara bostäder inom rimliga avstånd 
bidrar till att göra stadsdelen levande under fler 
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av dygnets alla timmar. Blandstaden kan tydligare 
kopplas till och jämföras med innerstadsmiljöer som 
ofta innehåller ett stort och varierat utbud av funk-
tioner. I innerstaden förekommer på så sätt en större 
rörlighet och mer frekvent liv mellan byggnaderna 
jämfört med andra delar av staden som exempel-
vis innehåller en majoritet av bostäder eller en in-
dustrimiljö som domineras av transporter.

Den blandade staden används ofta som mål i mån-
ga kommuners strategiska handlingar för hur staden 
ska utvecklas. Detta eftersom den blandade staden 
bidrar till en hållbar utveckling utifrån ett ekono-
miskt, socialt och ekologiskt perspektiv (Länsstyrelsen 
i Skåne län 2009, s. 24).
 
Det ekonomiska perspektivet innebär att blandsta-
den ger ett bättre serviceunderlag, gör det lättare 
för mindre och nystartade företag att etablera sig 
samt skapar förutsättningar för försörjning på lokal 
nivå. Detta utan att behöva anlägga ytkrävande 
motorvägar, till exempelvis externa köpcentrum eller 
funktionsseparerade förorter.
 
Den sociala hållbarheten främjas då det skapas fler 

möjligheter för möten med hjälp av olika typer av 
verksamheter, bostäder och upplåtelseformer. I och 
med denna blandning av funktioner som befinner 
sig inom mindre avstånd så främjar det aktiviteter 
och liv i de offentliga rummen då det underlättar att 
röra sig i staden utan att vara beroende av bilen. 
Att den blandade staden genererar liv på gator och 
gemensamma platser gör att människor känner sig 
tryggare här än att röra sig på en ödslig gata eller 
ett tomt torg. Med aktiviteter för stadens invånare så 
minskar segregationen och fler platser blir till för alla 
utan att någon ska behöva känna sig exkluderad.

Även den ekologiska hållbarheten främjas i bland-
staden då en strävan ifrån den ytkrävande funktion-
suppdelningen istället skapar en tät och kompakt 
stad. Genom att blandstaden är funktionsintegre-
rad behövs inte transporter över stora avstånd som 
bildas då bostäder, arbete och handel delas upp 
genom en zonering av staden. Mindre mark tas i 
anspråk, jordbruksmark och annan värdefull natur-
mark som finns utanför staden bevaras. De minskade 
avstånden mellan funktionerna främjar miljövänliga 
transporter och minskar utsläpp från trafiken för en 
bättre livsmiljö.

ett tryggt område!
En förutsättning för att området ska bli levande och 
att människor uppmuntras till att röra sig i området 
under dygnens alla timmar är att områdesutvecklin-
gen medför en trygg miljö att vistas i. Det är viktigt 
att vidta åtgärder för hur den fysiska miljön ska ge-
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staltas så att alla människor har samma möjligheter 
att röra sig i det offentliga rummet (Eriksson 2010, 
s.11). Därför kommer denna del av visionen innehålla 
viktiga aspekter och riktlinjer att ta hänsyn till samt 
uppmaningar kring hur en tryggare miljö ska skapas 
då den framtida bebyggelsen tar form.

I den europeiska standarden Brottsförebyggande 
genom stadsplanering och byggnadsutformning - 
Del 2: stadsplanering beskrivs tre olika strategier för 
trygghet i byggprocessen. Övergripande stadsplan-
eringsmål, stadsutformning och förvaltning är de tre 
nivåerna som strategierna är utformade inom (Eriks-
son 2010, s. 22).

För denna vision anses de övergripande stadsplan-
eringsmålen vara relevanta för områdets utveckling. 
Dessa lägger tyngd på bland annat att skapa livfull-
het, naturlig övervakning, blanda socioekonomiska 
grupper, undvika segregering, lämplig invånartäthet 
samt en blandning av verksamheter.
 
Även stadsutformningsstrategin är relevant och be-
tonar att planeringen ska innebära kontinuitet för 
stadsstruktur, gång- och cykelvägar, specifik plac-
ering av aktiviteter, synlighet mellan bostäder och 
allmänna platser med tydlig belysning, mänsklig ska-
la samt tydliga offentliga och privata zoner.

Ett flertal forskare betonar att tryggheten står i re-
lation till den byggda miljön, hur utformningen ser 
ut, hur området är belyst och hur pass orienterbart 
området är. Enligt lektor Bo Grönlund handlar otryg-
ghet för rum i huvudsak om en rädsla för det tomma, 

trånga, mörka, instängda och oöverskådliga rummet. 
Oftast beror rädslan på att rummet är folktomt, men 
i vissa sällsynta fall även rum med för mycket folk och 
för stora rum (Eriksson 2010, s. 40). Författaren Jane 
Jacobs nämner också att utan naturlig övervakning, 
rörelse och aktivitet så förblir stadens offentliga ytor 
otrygga. Hon tar upp fyra olika kriterier för att ska-
pa en levande stad; mix av funktioner, stadsdelen 
ska vara uppbyggd av korta kvarter, variation av 
byggnader där både ny och gammal bebyggelse 
får ta sin plats samt en hög koncentration av män-
niskor (Eriksson 2010, s. 51).

Det nya området ska utformas för att underlätta för 
och bjuda in människor till att använda de offent-
liga rummen och på så sätt göra området tryggare 
i form av en naturlig bevakning från invånarna. Att 
göra området tillgängligt för alla genom att bry-
ta barriärer och anlägga fler stråk för gång- och 
cykeltrafik som kopplar samman området med rest-
en av staden, samt att länka de offentliga rummen 
och mötesplatserna med varandra bidrar till ett lät-
tillgängligt och levande område. God belysning är 
också viktigt för att området ska vara tryggt och 
överskådligt även på dygnets senare timmar och 
därför ska stor omsorg läggas på ljusinstallationer, 
belysning och en ljus färgsättning. 

En tydlig avgränsning mellan offentligt och privat ska 
förekomma. Byggnadsstrukturer ska vara formade så 
att framsidan vänds mot de offentliga ytorna, det vill 
säga att dess olika funktioner ska vara vända mot det 
offentliga för att människor som rör sig genom des-
sa ska få en känsla av att vara övervakade. Rums-
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bildningarna ska inte vara storskaliga utan variera i 
mindre skalor för att inte stora avstånd och tomma 
ytor skapas mellan bebyggelsen. Relationen mellan 
inomhusmiljön och utomhusmiljön förstärks av att det 
privata övervakar det offentliga och bidrar med en 
naturlig trygghet. En zonerad stad där varje funktion 
har sin specifika plats resulterar i att områden är be-
folkade vissa tider på dygnet för att sedan bli öde 
under resten av dygnet (Boverket, 1998, s.64). Att 
de offentliga ytorna är befolkade genom en kom-
bination av bostäder, arbetsplatser och offentliga 
verksamheter samt att de är välöverskådliga är av 
stor vikt för att området ska upplevas som tryggt och 
därmed främja liv och rörelse.

ett levande område!
Det Skandinaviska ordspråket ”människor kommer dit 
människor är” finns med i Jan Gehls bok Life Between 
Buildings. Det talar mycket för sig själv om vad som 
utgör grunden för ett levande område (Gehl 2006, 
s.25). Då det finns aktiviteter i direkt anslutning eller 
i närheten till andra skapar en möjlighet att delta i 
eller uppleva den andra aktiviteten. Det blir en slags 

dominoeffekt som kan locka fler människor till en 
plats än om en aktivitet skulle legat avlägset från 
andra aktiviteter. Ett exempel är volleybollplaner 
som har växt upp på olika ställen i Sverige som ofta 
kompletteras med en liten cafeteria eller liknande. 
Den ena aktiviteten gynnar den andra aktiviteten och 
vice versa. Visionen har som mål att samla människor, 
aktiviteter och evenemang så att de gynnar varan-
dra. Dessa ska koncentreras till vissa knutpunkter i 
det nya området och utmed de offentliga stråken. 
De viktigaste punkterna kommer att vara Järnväg-
storget och Östervärns station som kommer att vara 
de mest tydliga offentliga platserna.

Knutpunkter & Stråk
Offentliga stråk och mötesplatser är viktiga inslag i 
området för att skapa en sammanhängande stadsdel. 
Därför kommer Nya Järnvägsstaden att innehålla ett 
nätverk av stråk som binder samman mötesplatser 
och kvarter. Knutpunkterna får en högre koncentra-
tion av arbetsplatser och offentliga verksamheter.
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Järnvägstorget
Strukturen som de äldre husen utgör medför att en 
rumsbildning kan identifieras mellan byggnaderna. 
Denna plats ska få en torgfunktion och fungera som 
områdets främsta mötesplats. Platsen blir unik i och 
med ett bevarande av bebyggelsen i området, vilket 
skapar en speciell atmosfär i den historiska miljön. 
Styrkan i denna plats ligger i den stora variation av 
aktiviteter som kan uppkomma.

Vagnverkstaden, som är områdets största byggnad, 
kommer att fungera som hjärtat på Järnvägstorget 
och även för hela området. Visionen innebär att 
byggnaden skall omvandlas till en stor aktivitets- och 
mötesplats, inte bara för de som är bosatta i närom-
rådet utan också för regionen i stort. De utökade 
möjligheter att resa kollektivt exempelvis genom Sim-
rishamnsbanans upprustning, gör det möjligt att erb-
juda en lättillgänglig lokal och regional mötesplats. 
Avstånden minskar för människor utanför Nya Järn-
vägsstaden vilket gör att det skapas ett större be-
folkningsunderlag. 

Med den stora ytan på cirka 19 000 kvadratmeter 
finns det möjligheter att införa flera olika funktioner 
i byggnaden. Den är tänkt att kunna vara ombytligt, 
variera efter behov och evenemangstyp för att locka 
så många olika människor som möjligt, oberoende 
av ålder, kön och etnisk bakgrund. Under en dag 
kan det vara en rockkonsert och dagen efter kan det 
finnas konstinstallationer tillsammans med andra kul-
turevenemang, både i större och mindre omfattning. 
Byggnaden skall också kunna har plats för både min-
dre och större verksamheter och eventuellt boende. 

Detta för att det alltid skall finnas liv och rörelse i 
byggnaden och omkring torget. Vagnverkstaden blir 
i visionen ett idéernas, möjligheternas och mötenas 
hus - mitt i de centrala delarna av Nya Järnvägssta-
den.

Inte bara vagnverkstaden kommer att omvandlas för 
en ny användning. De andra äldre byggnaderna i 
området ska också innehålla offentliga funktioner. En 
variation av mindre och större lokaler för caféer, res-
tauranger, kontor, butiker, fritidsaktiviteter och andra 
offentliga verksamheter ska finnas just för att mark-
era platsen som områdets hjärta. Även objekten som 
kan relatera till områdets historia ska bevaras och 
placeras i området som symboliska installationer.

Inspiration till förvandlingen av den äldre bebyg-
gelsen tas från referensstudierna, mestadels från 
Tap 1, Cour Saint Émilion och Holmen i Köpenhamn. 
Dessa har på ett framgångsrikt sätt omvandlats till 
byggnader med nya aktiviteter i en historisk miljö. 
Tap 1 visar prov på att man kan använda en stor 
lokal till både större utställningar och konserter. De 
byggnader som finns vid Holmen och Cour Saint 
Émilion rymmer mer småskaliga verksamheter som 
utställningslokaler, bostäder, restauranger, butiker 
och ateljéer vilket även detta inspirerar den äldre 
bebyggelsens omvandling. Både Holmen och Parc 
de Bercy inspirerar till ett bevarande av historiska 
objekt som ska ske i området för att bidra med att 
bevara platsens själ.
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Stationsområdet & stadens entré
För att förbättra stadens entré kommer även områ-
det närmast stadens infart, som ligger utanför det 
utpekade utredningsområdet, tas med i visionen. 
Detta eftersom tomten idag är en lågt exploaterad 
yta och anses förtjäna en annan användning för dess 
centrala läge. Hela området som ligger i anslutning 
till Östervärns station kommer att bli en av Nya Järn-
vägsstadens viktigaste knutpunkter. Därför kommer 
det att behövas en ny användning av marken än vad 
som är idag för att bättre utnyttja det stationsnära 
läget. Här kommer till största del kontor och handel 
att lokaliseras för att skapa en lättillgänglig arbets- 
och mötesplats, både lokal och regional. Stadens en-
tré består idag till stora delar av stora öppna ytor 
och är i behov av en upprustning och en utmärkande 
bebyggelse som tydligare markerar infarten och ger 
området en karaktär. Det stationsnära området kom-
mer att fungera som en kommunikationsnod där män-
niskor både kommer att röra sig mot centrum och det 
nya området. Därför krävs det att det finns tillgän-
gliga förbindelser som främjar gång- och cykeltrafik 
som möjliggör transport mellan stationen och resten 
av området. Genom att bebygga det glesa området 
mellan Centrum och Kirseberg kommer det att bidra 
till att förstärka den idag svaga kopplingen mellan 
de två stadsdelarna.

Gröna stråk
Grönområden är viktiga inslag i stadsmiljön för att 
ge människor möjlighet till rekreation, avkoppling, 
mötesplatser och motion. De gröna ytorna är viktiga 
för att höja luftkvaliteten i området, sänka tempera-

turen, dämpa buller, öka den biologiska mångfalden, 
dämpa dagvattenavrinningen och öka kvalitén på 
utemiljön (Boverket 2010a,  s. 2-3).

I Malmös grönplan visade det sig att området hade 
en brist på nära tillgång till gröningar. Därför kom-
mer gröna ytor vara viktigt i Nya Järnvägsstadens 
utformning samt att ett sammanhängande nätverk 
av grönska bildas. Gröna stråk ska koppla samman 
området till sin omgivning, men även fungera som en 
sammanlänkning av de viktigaste knutpunkterna och 
ny bebyggelse som planeras. Det ska vara möjligt 
att genom attraktiva stråk, som lockar till utevistelse, 
kunna röra sig genom området i en grönskande miljö 
samtidigt som det gröna integreras med den byggda 
miljön. De gröna ytorna ska bidra till att ge området 
liv och vara lättillgängliga genom att de samtidigt 
innehåller ett nätverk av gång- och cykelbanor.
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Grönstråket som får den största betydelsen kommer 
att ha en sträckning i anslutning till Beijers park, län-
gs Simrishamnsbanan och vidare upp mot Östervärns 
stationsområde. Stråket ska koppla samman Centrum 
med Nya Järnvägsverkstäderna. Utifrån huvudstråket 
sträcker sig sekundärstråk som binder samman plats-
bildningar och bebyggelse. Stråken kommer att vara 
av varierande karaktär i både storlek och innehåll. 
Bebyggelse ska placeras i närheten så att det inte 
uppstår för stora och oanvända ytor samtidigt som 
bostäder, handel och arbetsplatser får en attraktiv 
lokalisering i närhet av grönska.

Verksamheter & Service
Vid de offentliga stråken och platserna ska det 
finnas ett bredare utbud av handel, kontor och an-
dra offentliga verksamheter. Byggnaderna skall 
vara tillgängliga och anpassade för att bottenvån-
ingarna ska vara offentliga. Att inte låta butiker och 
verksamheter finnas på ett högre våningsplan har sin 
förklaring i människans sinneliga upplevelser. Män-
niskans synfält är först och främst koncentrerat och 
märker tydligast saker som händer i marknivå. Ju 
högre upp desto mindre chans att uppmärksamma 

saker som händer. Att dessa placeras i bottenplan 
görs även för att skapa liv och rörelse på marknivå 
samt att tydliggöra en offentlig atmosfär.

För att skapa ett blandat utbud med olika typer av 
service föreslås att butiker eller andra verksamheter 
ska etableras med jämna mindre mellanrum. Lokaler 
för handel och offentliga verksamheter ska inte vara 
för stora, då byggnader inte ska tendera att endast 
ha en större verksamhet som därmed tar upp en hel 
byggnad. Den mindre skalan bidrar till att skapa 
intressanta och varierande offentliga stråk. Dessa 
kommer att kunna användas av så många olika slags 
människor som möjligt, samtidigt som fastigheterna 
får flera funktioner.

Verksamheterna som skall finnas i Nya Järnvägssta-
den skall ha ett utbud som kan skilja sig från staden 
i övrigt. Köpcentret Entré finns i närheten, vilket med-
för att större kända kedjor redan är etablerade. De 
mindre lokalerna i bottenvåningarna som visionen 
förespråkar skall i största mån bereda plats åt min-
dre, oetablerade, verksamheter. Detta kan stärka ett 
levande område på så sätt att människor vill åka hit 
och handla just på grund av att affären eller verk-
samheten inte finns någon annanstans i staden. 

Den Nya Järnvägstaden ska inte konkurrera med re-
dan befintliga affärsområden utan det ska utgöra ett 
komplement till staden i stort. Om möjlighet finns ska 
subventioner vara tillgängliga så att nya företag och 
verksamheter kan etablera sig i Nya Järnvägssta-
den. På så sätt kan detta bidra till den variation av 
ovanliga och unika butiker som visionen riktar sig mot. 
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Det centrala läget gynnar de verksamheter som flyt-
tar in i området då de kommer att vara tillgängligt 
för många redan befintligt boende i närområdena.

en tilltalande 
bebyggelsestruktur!
Vid områdets framtida planering är det viktigt att 
inte skapa monotona bebyggelsestrukturer. Området 
ska vara levande, inte bara mellan husen, utan också 
genom byggnader och rum. Genom att en variation 
av bebyggelse och rumslig utformning förespråkas 
skapas ett spännande område att bo, arbeta och 
vistas i.

Rumslig utformning

Även de minsta krökningarna i en gatu- eller bebyg-
gelsestruktur kan ha en dynamisk effekt när man 
befinner sig i det tredimensionella rummet (Cullen 
1996, s. 17). Istället för att planera raka gator och 
stråk utan synligt slut så är det viktigt att dessa ska 
variera och inte upplevas enformiga eller förutsäg-
bara. Alla former av vägdragningar eller stråk ska 
planeras och gestaltas så att upplevelsemässiga 
kvalitéer finns att se i området. Genom att medvetet 
planera bebyggelse som avviker från gatans eller 
stråkets huvudsakliga riktning skapas en fortsätt-
ning av rummet som människan inte upplever förrän 
hon rör sig vidare. Detta skapar en viss förväntan 
och ovisshet som i ett vidare skede kan upptäckas 
av människan som rör sig längs med stråket (Cullen 
1996, s.43).

Om en byggnad placeras som ett stopp för exempel-
vis en gatas riktning så måste vägen på något sätt 
ta sig förbi byggnaden eller ändra riktning. Brytnin-
gen som bildas i denna punkt för att ta sig skapar 
en paus i gaturummet (Cullen 1996, s.45) genom att 
den avbryter exempelvis ett rakt gatuparti. Gatan 

VISION57

Davidshalls torg, Malmö - 
Verksamheter i bottenplan

Bild 11



måste få en viss krökning förbi byggnaden för att 
sedan fortsätta vidare i ett rum som inte är synligt. I 
Nya Järnvägsstaden sker ett samspel mellan bebyg-
gelse- och vägstruktur för att skapa varierade rum 
med skiftande karaktär och form som gör området 
dynamiskt och upplevelserikt.

Gatunätet och den rumsliga strukturen ska utfor-
mas i ett nätverk som ger möjlighet att ta sig genom 
området på flera olika sätt. Möjligheten för möten 
ökar då området har en nätstruktur som ger fler 
valmöjligheter till skillnad från en förgrenad struktur 
som inte ska förekomma. En jämnare fördelning av 
människors närvaro och rörelse främjas med hjälp av 
ett nätverk av gator och stråk jämfört med en för-
grenad struktur som skapar begränsningar (Boverket 
1998, s.66). En blandning av olika kvarterstyper ska 
förekomma för att på så sätt skapa mer eller mindre 
stängda respektive öppna rum. Detta för att skapa 
både privata och offentliga platser i området.

Täthet & Mänskliga mått
Den nya bebyggelsen i området ska vara tät. En tät 
bebyggelsestruktur ger fördelar utifrån många as-
pekter. I Boverkets rapport Planer som styrmedel för 
att minska samhällets klimatpåverkan nämns att den 
täta bebyggelsen ger förutsättningar för utbyggnad 
av kollektivtrafiken och utgör ett konkurrenskraftigt 
alternativ till den idag dominerande biltrafiken. Även 
när det gäller gång- och cykeltrafik är en tät bebyg-
gelse att föredra för att minska på avstånden mellan 
olika funktioner som till exempel arbete, bostad och 
andra nödvändigheter som kräver förflyttningar på 

ett längre avstånd. Därmed kommer en tät struktur 
att främja tillgängligheten för cyklisten och gång-
trafikanten, vilket i sin tur bidrar till att minska den 
fordonstrafik som använder fossila bränslen. Att byg-
ga tätt och hålla staden kompakt, som en ny bebyg-
gelse i området medför, innebär en hushållning av 
mark och blir starkt bidragande till en ekologisk, so-
cial och ekonomisk hållbar stadsutveckling (Boverket 
2010b, s. 69).

En tät bebyggelsestruktur med gator som slingrar sig 
fram kan ha många fler kvalitéer än den intensiva 
närhet som skapas. I boken Life Between Buildings av 
Jan Gehl finns nedanstående citat:

”
In cities throughout Europe, medieval urban 
spaces are exceptionally well suited to ur-
ban outdoor activities by virtue of their spa-
tial qualities and ample dimensioning. Urban 
spaces from later periods are much less suc-
cessful in this respect, generally tending to be 
too large, too wide, and too straight (Gehl 
2006, s38).

Både upplevelsemässiga och sociala aspekter kan 
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påverkas positivt när bebyggelse sker tätt, med 
mänskliga mått samt där gatu- och stråknätet tar sig 
fram på ett varierat sätt. Jan Gehl menar att efter-
krigstidens planering har påverkat och begränsat de 
offentliga rummens funktion. Den medeltida staden 
samlade folk och aktiviteter där offentliga rum i sig 
uppmuntrade till en helt annan användning av rum-
met än vad den funktionalistiska planeringen har re-
sulterat i (Gehl 2006, s.47). Det ger ett ökat intresse 
och nyfikenhet att undersöka rummet som rörelsen 
sker i om bebyggelsen sker tätt. Det går både att 
uppleva helheten men ger också större uppmärksam-
het till mindre saker såsom husens detaljer.

Byggnaders placering och utformning i relation till 
en mänsklig skala är en avgörande faktor för att 
skapa liv i området. Hur mycket människorna kan nå 
inom ett rimligt avstånd samt vad som kan ses och 
upplevas räknas in. Det gäller att ha ett medvetet 
förhållningssätt till den dimensionering av stråk och 
platsbildningar som skapas. Ett realistiskt förhålln-
ingssätt som baseras på människors sätt att relatera 
sig själv till omgivningen och hur många människor 
som antas använda rummet eller platsen.

Jan Gehl nämner att Venedig är ett bra exempel på 
den moderna planeringens tendens att överdimen-
sionera rummen som vi människor lever i. En gågata 
som är dimensionerad för ett flöde på 40-50 män-
niskor per minut är på många ställen bara 3 meter 
breda vilket fungerar alldeles utmärkt (Gehl 2006, 
s.91). Detta är dock inte något att förhålla sig till 
i Nya Järnvägsstaden, men det visar prov på en 
tendens som planerare har haft på senare tid att 
överdimensionera dagens offentliga rum. Ett tydligt 
exempel på ett modernt område som tagit influenser 
av äldre sätt att planera staden är bostadsområdet 
Jakriborg, Hjärup.
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Bebyggelse
Byggnader ska anpassas till den närliggande, befint-
liga bebyggelsen. Men för att skapa variation och 
landmärken i området ska högre byggnader finnas 
för att markera viktiga punkter såsom Järnvägstor-
get och stadens entré. Även en variation av fasad-
material och färg är viktig ur en upplevelseaspekt 
och en blandning av material ska förekomma i hela 
området. Puts, tegel och trä är rekommenderade 
material att uppföra ny bebyggelse i. Detta på gr-
und av att de är vanligast förekommande både i 
Nya Järnvägsstadens bevarade bebyggelse samt i 
områdets omgivning. För att skapa denna variation 
i byggnaders arkitektoniska utformning förespråkar 
visionen att flera byggherrar och byggnadsarkitek-
ter deltar i utformningen av området.

Att ny bebyggelse uppförs i närhet till den äldre be-
byggelsen gör att stadsmiljön blir varierad och att 
varje byggnadsstil med dess egna arkitektoniska utt-
ryck får sin plats i staden. Både den bevarandevärda 
och den nya bebyggelsen bildar tillsammans en up-
plevelserik stadsmiljö med många synintryck (Bover-
ket 2005, s. 35). En tät bebyggelsestruktur med ty-
dliga uppdelningar mellan offentliga och privata 

områden medför en mindre skala på rummen och en 
övervakning av utemiljön från bebyggelsen.

bryt barriärerna!
Att bryta de barriärer som finns i dagsläget är av 
stor vikt för att skapa ett sammanhållet område med 
bättre kontakt till staden i övrigt. Nedan redovisas 
en utvärdering av de förslag som tagits upp i kapitel 
2. Utifrån det föreslås ett nytt förslag som underlät-
tar rörelse och ger högre kvalité på utemiljön där 
Simrishamnsbanan går idag.

Järnvägen
Hur Simrishamnsbanans framtida lösning skall 
hanteras baseras på Trafikverkets förstudier. Det 
nergrävda alternativet som redovisades i kapitel 2 
anses vara den bästa lösningen. Det kvarstår dock 
fortfarande vissa hinder för rörligheten i området 
om denna lösning tillämpas. Barriäreffekten finns då 
fortfarande till viss del kvar, likaså en viss bullernivå. 
Om detta alternativ skulle genomföras har en bro 
redovisats över Simrishamnsbanans nerschaktning för 
att få en koppling mellan Johanneslust och Järnvägs-
verkstäderna. Detta skulle begränsat rörelsen mellan 
områdena och fortfarande ha en mindre barriäref-
fekt. Människor skulle bli tvungna att gå över den-
na bro för att komma till andra sidan vilket ger en 
bestämd rörelse över en specifik punkt. Baserat på 
var de viktigaste knutpunkterna i Nya Järnvägssta-
den kommer att finnas, samt var andra knutpunkter 
finns i närheten så antas det bli en större rörelse mot 
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och från Johanneslust samt Östervärn vilket har re-
sulterat i en tredje lösning.

Fria rörelsemöjligheter, en starkare koppling mellan 
områdena, en grönare miljö samt nedbrytanden av 
barriärerna har varit prioriterat i utarbetandet av 
en tredje lösning. Visionen innebär bebyggelse på 
båda sidor av Simrishamnsbanan och Kontinental-
banan vilket kommer att medföra ett ökat behov av 
möjligheter att röra sig i och mellan dessa områden. 
Det nya förslaget har gjorts för att motverka buller 
och barriärer i Nya Järnvägsstaden och innebär att 
en viss del av Simrishamnsbanans sträckning kommer 
att gå under mark. Detta kommer att medföra större 
rörelsemöjligheter mellan Johanneslust och området 

norr om dagens järnvägsdragning än om alternativ 
två hade tillämpats.

Större markareal kommer att bli tillgängligt då 
det frigörs mer yta, vilket även motiverar lösningen 
ekonomiskt. Bebyggelse kan nu uppkomma närmre 
Simrishamnsbanans spårdragning än i dagsläget och 
området präglas inte av en nerschaktad järnväg, 
utan ett grönområde som lyfter kvalitén på miljön. 
Spårdragningen kommer att vara i lutning nedåt mot 
sydöst och vara i höjd med Kontinentalbanan vid 
Östervärns station, något som även den nedschakta-
de lösningen skulle medföra. En lutning på 25 prom-
ille har tillämpats för att nå en lösning, då detta ofta 
är gränsen som tåg med persontrafik klarar av.3 Då 

3 Thomas Wellander, Trafikverket, möte den 15 april 2011
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Simrishamnsbanan korsar kontinentalbanan tar tun-
neln sin början och sträcker sig mot koloniområdet 
Östra Sommarstaden, där spåret sedan fortsätter 
genom resterande del av sträckningen nerschaktat. 
En stor yta kommer då att frigöras och barriären mel-
lan Johanneslust och Nya Järnvägsstaden tas bort.

Visionen föreslår att ett backlandskap byggs upp 
av de schaktmassor som tunnelbygget kommer att 
medföra. Backarna bildas vid området där rälsens 
lutning medför att marken inte kan utnyttjas. Detta 
för att utnyttja tunnelns stigning upp mot Kontinen-
talbanan på ett sätt som inte stör landskapsbilden 
utan istället tillför något. Höjderna bildar en kontrast 
och en karaktär mot det annars plana landskap som 
området utgörs av.

Kontinentalbanans barriäreffekt går inte att lösa 
på liknande sätt som med Simrishamnsbanan. En 
nedgrävd Kontinentalbana skulle innebära stora kos-
tnader på en sträckning som redan fungerar idag. I 
denna första etapp som visionen behandlar är det 

alltså inte aktuellt att göra någon förändring av 
Kontinentalbanan och dess dragning. För att hantera 
barriäreffekten som Kontinentalbanan utgör måste 
en annan lösning tillämpas. Eftersom rälsen idag är 
upphöjd cirka fem meter över marken så finns det 
möjlighet att öppna upp under spåret. Den höjd som 
finns där idag kommer alltså på så sätt att utnyttjas. 
En tunnel för gång- och cykeltrafik mellan Ellstorp 
och Johanneslust/Kirsebergsstaden föreslås som en 
lösning för att bidra till att bryta Kontinentalbanans 
barriäreffekt.

Denna lösning kommer att ställa krav på säkerhet 
och trygghetsaspekter. Många tunnlar idag tenderar 
att vara utformade på ett sätt som skapar otryg-
ghet och att människorna ofta undviker dem istäl-
let för att utnyttja dem (Boverket 1998, s. 81). Vid 
utformningen av tunneln utifrån trygghetsaspekter 
ska sträckan vara så kort som möjligt, vara bred, väl 
upplyst och inte innehålla pelare, hörn eller andra 
objekt som skymmer sikten.
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riktlinjer för framtida markanvändning
Utarbetandet av planförslagen samt för området i stort kräver en grov strategi på hur riktlinjerna inför kom-
mande utveckling skall ske. I följande karta redovisas dessa riktlinjer i form av sammanbundna grönstråk och 
bebyggelse.
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PLANFÖRSLAG 66

planområden
Det är en lång väg att gå för att visionen skall kunna vara helt genomförd i Nya Järnvägsstaden. Då området 
är så pass stort samt med tanke på de åtgärder som föreslås i visionen så kommer området utvecklas under en 
längre tid. Planförslagen som presenteras är två första etapper i den långsiktiga planeringen för området.

1

2
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planförslag 1 - Andreas
Kvartersstruktur
Planområdet kan delas in i en södra och norra del 
som skiljs åt av Mölledalsgatan. Strukturen i området 
är tät och den rumsliga utformningen är en aning os-
trukturerad genom att kvarteren utgörs av olika fas-
advinklar. Detta för att området ska upplevas som 
variationsrikt och spännande i form av begränsade 
synfält. Samtidigt finns en tydlig kvartersstruktur som 
skiljer offentliga och privata platser åt.

Kvartersbildningarna medför tydliga privata gårdar 
för de boende och mellan kvarteren kategoriseras 
rummen som halvoffentliga. Genom området kan 
man se de halvoffentliga stråken som binder de oli-
ka kvarteren med varandra och som endast är till 
för gångtrafikanter. Den nya vägen genom områdets 
södra del är även till för biltrafik. Strukturen med-
för att endast ytor av mindre skalor bildas som alla 
är överskådliga för de boende. Detta för att ge en 
känsla av att dessa i första hand hör till de boende 
och skalan bidrar till en trygghet i områdets rum.

Illustrationsplan
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Grönstruktur
Längs planområdets östra del sträcker sig det ett 
grönt stråk. Dess bredd skiljer sig från de halvoffen-
tliga stråken för att det tydligare ska upplevas som 
en offentlig plats och områdets huvudstråk. Samtidigt 
fungerar det som en buffertzon för den nedschakta-
de Simrishamnsbanan. I stråkets nordöstra del bildas 
ett mindre parkområde som ska fungera som en kop-
pling till Beijers park. Stråket ansluts till de halvoff-
entliga stråken mellan kvartersbildningarna. 

Bebyggelse
Byggnadshöjderna varierar mellan 3-5 våningar för 
att anpassas till den befintliga bebyggelsen i Kirse-
bergsstaden och därmed kommer området ha en 
mindre skala på både byggnader och rum. En varia-
tion av tak- och fasadliv ska förekomma och bidrar 
till att göra området ytterligare dynamiskt. Mindre 

uppdelning av fastigheter kommer att medföra att 
byggnaderna inte kommer att se likadana ut, då om-
rådet inte ska upplevas i form av monotona fasader. 
Den nya bebyggelsen uppförs främst i ändamål för 
bostäder, men det ska även finnas lokaler för mindre 
verksamheter och service längs den nya vägen och 
grönstråket. I det södra området finns även en min-
dre torgbildning för offentliga verksamheter. 

Parkering och intern trafik
Planförslaget innebär att parkering för de boende 
placeras under kvarteren för att kunna utnyttja mer 
av markytan till bebyggelse och grönstruktur. Besök-
sparkering kan däremot ske i form av kantstenspar-
kering längs den nya vägen och Mölledalsgatan. 
Tillfart till verksamheter och service sker genom den 
nya vägdragningen. Mot torgbildningen finns även 
en tillfart på de gåendes villkor.

Sektion
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Planområdet från sydväst.

Illustrationen visar den varierade byggnadshöjden samt de krökta gator och stråk som området utgörs av. Den 
högre bebyggelsen uppförs utmed gatorna för att anpassa skalan efter dess bredd och för att tydliggöra 
gaturummet. Längre in i området är bebyggelsen lite lägre då även rummen är i mindre skala.
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planförslag 2 - Joacim

Planförslaget i korthet
Denna del av Nya Järnvägsstaden får föreslaget 
en förtätning av bostäder och verksamheter med 
stor hänsyn till det som redan idag finns på plats-
en.  Mitt planförslag baseras främst på den befint-
liga spårdragningen som går genom området. 
Kvartersstrukturen försöker knyta an till de närlig-
gande områdena genom att ha samma typ av hus i 

dess anslutning.

Siffrorna i illustrationsplanen markerar intressanta 
punkter vilket går att läsa mer om under respektive 
rubrik.

1. Bevarad bebyggelse
Lokstallet samt lokverkstaden med tillhörande vagn-
bod behålls och integreras i det nya området.  Lok-
stallet byggs om till totalt 11 stycken nya bostäder 

Illustrationsplan



– en för varje stallport. 
Den unika bågformen som karaktäriserar huset utny-
ttjas i den nya planeringen då en rumslighet skapas 
med hjälp av de närliggande byggnaderna. Dessa 
skall uppföras i samma stil som det gamla lokstallet 
för att inte bryta av för mycket. 

Lokverkstaden behåller sin funktion som anläggning 
för Friskis & Svettis. Tillsammans med vagnboden som 
ligger intill skapas en mötesplats utanför byggnad-
erna som kan användas för området. Vagnboden 
kan med fördel rymma mindre verksamheter såsom 
exempelvis café eller klädesbutik. Platsen skall göras 
grönskande och lummig vilket bildar en kontrast mot 
gatorna som omger den.

2. Rörelser & Rumslighet
Gränser mellan privat, halvprivata och offentliga 
rum tydliggörs i den nya strukturen. Det går att röra 
sig från större öppna grönytor till lite mindre lummigt 

grönskande gårdsrum. För att skapa mer privata 
platser så kan exempelvis nivåskillnader eller busk-
age användas.

En prioriterad del av utformningen är att människans 
rörelse har satts i centrum. De öppningar som finns 
mellan kvarteren i kombination med ett nätverk av 
gångvägar skapar många alternativa promenader/
rörelsestråk.

3. Spårstråket
Den gamla järnvägsdragningen vilken är markerad 
som röda streck i illustrationsplanen var tidigare ko-
pplad till Simrishamnsbanan. Denna kommer att få 
en ryggradsfunktion i det nya området då det kom-
mer att fungera som ett stråk för främst gång och 
cykeltrafik.

Då det befintliga spåret redan har en viss krökning 
uppnås en rumslig kvalité som visionen förespråkar. 
Själva spåret kommer att behållas och finnas med i 
gångvägen likt den utformning som analyserades i 
Parc de Bercy (se referensstudier).
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På så vis kopplas detta område hela vägen från lok-
stallet i öster till det planerade grönstråk som cen-
tralt dras genom Nya Järnvägsstaden i väster. Detta 
lugna stråk skall bli en karaktärsfull gata med små 
verksamheter och en naturlig skönhet. Sträckan skall 
uppmuntra till promenader och upptäckter genom 
området bland gammal och ny bebyggelse.

4. Gröna ytor 
Närhet till gröna ytor är ett viktigt inslag för be-
folkningen som kommer att flytta till eller vara i 
området. Särskilt prioriterat är grönområden när-
mast det större grönstråk som planförslaget grän-
sar till. Här anordnas ytor för rekreation och fritid. 
En mindre fotbollsplan samt plats för exempelvis en 
”parkour-park” skapar oväntade inslag och avbrott 
i det större grönstråket. I anslutning till fotbollsplanen 
uppmuntras caféverksamhet eller någon annan slags 
aktivitet som kan dra nytta av varandra.

I övrigt skall grönytorna vara tilltalande, välutformat 
samt locka till utomhusvistelse.

5. Gator & Parkering
De två infarter som finns i området idag från Johan-
neslustgatan behålls för att behålla befintliga drag-
ningar inom området. 

För att kunna dela upp trafik och flöden så finns två 
olika kategorier av gator. En större huvudgata som 
dras längsmed spårstråket fördelar den huvudsak-
liga trafiken in på lite mindre stadsdelsgator.

Den orangea markering som markerats på illustra-
tionsplanen visar platser där trafiksäkerheten är 
av extra hög prioritet. Här skall fartdämpande åt-
gärder anordnas för att på så sätt markera att för-
siktighet och uppmärksamhet krävs. Ett annorlunda 
markmaterial och upphöjd gata är exempel på hur 
detta kan utföras. I hela området skall biltrafik föras 
fram i max 30 kilometer i timmen för att på så sätt 
skapa ett lugnt trafikflöde på de gåendes villkor.

Huvudgator

Kvartersgator

Mindre gator
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Parkering sker längsmed anordnade platser på ga-
torna. Dessa platser är till viss del begränsade i om-
rådet då det inte får ta upp för stor del av gaturum-
met. För de boende i hela området anordnas garage 
under de större lägenhetshusen.

6. Temalekplats
På olika platser i Malmö har man satsat på olika 
slags temalekplatser. Några exempel på tema är 
cirkus, musik, fiske, magi och rymd. 

På denna plats finns utrymme för en ny temalekplats 
med koppling till tåg. Här skulle man kunna bygga 
upp ett miniatyrlandskap med saker som rör just det-
ta tema. Ur ett lärandeperspektiv vore detta en bra 
plats för barnen att generellt lära sig mer tåg samt 
om vad som hänt på platsen en gång i tiden.

7. Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen försöker behandla de rums-
liga kvalitéer som visionen förespråkar. Krökta gator 
och varierande gaturum bidrar till att detta uppnås. 
Nyckelorden för den arkitektoniska utformningen är 
variation och lekfullhet.

Ny bebyggelse uppförs i 2-4 våningar och består i 
huvudsak av bostäder. Det finns olika typer av be-
byggelse – villor, radhus, stadsradhus och aningen 
större lägenhetshus. 

För att kunna få ljus in på gårdarna där de större 
lägenhetshusen finns så har lägre radhus placerats i 

söderläge. 

Lokaler för verksamheter skall finnas tillgängliga i 
bottenplan vid de större stråken. Utbudet skall vara 
lite tätare vid den västligaste gatan i illustrations-
planen då denna i riktlinjerna är markerad som ett 
huvudstråk. Variationen av butikernas utbud är vik-
tig och det är positivt om boende med verksamheter 
kan kombineras.

Villor

Större lägenhetshus

Radhus Stadsradhus

Samma stil som intilliggande
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8. Mindre mötesplatser
Mindre platser skapas då bebyggelsen har en av-
vikande form. På så sätt ges plats åt exempelvis 
uteserveringar eller liknande. Detta bidrar också 
med att sprida besökare över en större del av om-
rådet

Illustration & Sektion
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AVSLUTNING

avslutning
Detta examensarbete har gått ut på att skapa en 
vision med riktlinjer för det utpekade utredningsom-
rådet i Malmö. Vid arbetets slut är det relevant att 
sammanfatta hur frågeställningar har besvarats.

- Hur kan barriärerna hanteras vid planering av 
det nya området?

Genom studier och analys av Trafikverkets förslag 
på framtida lösningar gjordes ett nytt förslag för att 
på ett tydligare sätt åtgärda de barriärer som järn-
vägsdragningen medför. En noggrann inventering av 
området resulterade i att ett förslag togs fram som 
till viss del innebar en tunnel för tågtrafiken. För att 
få reda på mer detaljerad information angående 
hur lösningen kunde genomföras anordnades ett möte 
med personal från Trafikverket. På så sätt kunde det 
säkerhetsställas en godtagbar lutning av rälsen och 
till slut en möjlig lösning.

- Hur kan markanvändningen i det centrala in-
dustri- och verksamhetsområdet utvecklas för att 
skapa en levande, attraktiv, trygg och variation-
srik stads-miljö?

Litteraturstudier har resulterat i ett antal riktlinjer för 
hur en framtida utveckling av området har kan ske. 
Att ge området liv i form av ett utbud av handel och 
möjligheter för olika aktiviteter ger förhoppningar 
om att stadsdelen blir befolkat av inte bara dess 
boende. Ett centrumnära läge för bostäder, kontor, 
handel och fritid i en historisk miljö gör området att-

raktivt att vistas i. Rumsbildningar som är naturligt 
övervakade och inte överdimensionerade bidrar till 
att området blir tryggt i samspel med god belysn-
ing, vilket även bidrar till att befolka området. Att 
bebyggelsen sker på ett varierat sätt, både genom 
gestaltning och struktur, skapar en upplevelserik be-
byggd miljö.

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

Visionen innebär att ett stort område inom staden 
förbereds för utveckling som vid bebyggelse kom-
mer att förtäta staden och utnyttja det stationsnära 
läget. Att sträva mot en tät och blandad stad medför 
att en hållbar stadsutveckling främjas. Malmö växer 
därmed inte utåt på den värdefulla jordbruksmarken 
och resulterar i att transportbehovet minskar. En blan-
dad stad medför också att avstånden mellan de olika 
funktionerna minskar och underlättar för miljövänliga 
transportsätt samtidigt som det ger förutsättningar 
för lokal försörjning. Funktionsintegrering genererar 
liv på offentliga platser som också gör att staden 
blir en mer social plats med fler möten.

- Hur kan kulturhistoriskt värdefulla byggnader i 
området identifieras? Hur kan äldre kulturhisto-
riska miljöer bevaras och användas vid en om-
rådesutveckling?

Gamla byggnader och objekt som förlorat sin ur-
sprungliga funktion behöver inte innebära att de 
saknar betydelse i ett nytt område. De kan snarare 
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tillföra något då människor bland annat får möjlighet 
att dra historiska paralleller till det bevarade. Plats-
en, byggnaden eller objektet behåller även i fram-
tiden sin själ och historia som ska ses som en tillgång 
och möjlighet. 

Den starka historiska förankringen som Malmö har 
genom att tidigare varit en av Sveriges största in-
dustristäder har resulterat i att en stor del av den 
äldre bebyggelsen i området föreslås bevaras. Det-
ta genom att i arbetet ha analyserat byggnader-
nas arkitektoniska kvalitéer har slutsatser dragits om 
vilka byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla 
eller ej. Därmed förespråkar visionen ett tillvarata-
gande av historiskt värdefulla byggnader och objekt 
som finns i området som föreslås få en framträdande 
roll i utvecklingen. Att dra band mellan det historis-
ka och nya är en värdefull styrka som skall utnyttjas 
för att skapa intresse, kontraster och variationsrike-
dom. Samtidigt ger en blandning av byggnadsstilar 
möjlighet att kunna uppleva Malmös historia genom 
att läsa stadslandskapet.

Arbetet har utgått ifrån de kvalitéer och förutsättnin-
gar som utredningsområdet järnvägsverkstäderna i 
Malmö har idag. Placeringen i Öresundsregionen 
bidrar till stadens attraktiva läge vilket bland annat 
medför en ökad inflyttning. Detta innebär i sin tur ett 
behov av nya bostäder och arbetsplatser. Järnvägs-
verkstädernas centrala placering ger en möjlighet 
att förtäta och bygga staden inåt vilket utnyttjas vid 
en framtida bebyggelse.

Resultatet som arbetet redovisar betyder inte att 

det är den enda rätta lösningen att tillämpa vid en 
utveckling av området. Det är rekommendationer 
och förslag som skall ses i form av ett inspirerande 
material och bidra till diskussioner för en framtida 
omvandling. Arbetets analys, vision och planförslag 
kan utgöra ett första steg i en vidare utveckling av 
järnvägsverkstäderna och en utveckling mot en håll-
bar stad.
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