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2006 was the year when more people lived in cities than in 
rural areas and by 2030 approximately 5 billion people will be 
living in an urban environment. Solving the housing situation of 
those who move to cities is a global problem that will become 
more important than ever to solve. (Montgomery, 2014)

Housing construction in Sweden has increased in recent 
years, but the population is increasing at an even faster rate, 
which means that the housing situation in our cities are still 
strained. (SCB, 2016)

The housing shortage in Sweden is identified as an urgent 
social problem, and in recent years the situation has become 
increasingly difficult. 94% of the Swedish population today 
lives in a municipality where there is a housing shortage.

Like the other major cities in Sweden today, Malmö is in 
great need for more housing. In 2020 Malmö’s population is 
expected to pass 350,000 inhabitants. Malmö aims to densify 
the city inward, and to cope with the great migration that lies 
ahead it is necessary to find innovative solutions on how to 
densify Malmö. (Malmö, 2010)

The aim of the project is to question how we use city spaces, 
and what the outcome will be if you look at densification and 
traffic in the city from a new perspective.

The work consists of two parts, the first part is an analysis of 
Malmö from a densification perspective and was made as a 
complement to the City of Malmö densification strategy to 
find new approaches for densification. The place is studied 
as a phenomenon and form the basis for further work where it 
concretize in a specific location.

The second part is the result of the analysis, consisting of a 
housing project that strives to add more qualities in the city 
than is taken away, something that is rarely the case today in 
densification of cities.

The location of the project is situated on the outskirts of 
Möllevången in central Malmö, where two busy streets 
meet. By limiting accessibility for car traffic locally, the site’s 
potential as an intense and vibrant part of the city of Malmö 
can become real.

ABSTRACT



År 2006 var året då fler människor bodde i städer än på 
landsbygden och år 2030 uppskattas 5 miljarder människor bo 
i en urban miljö. Att lösa boendesituationen för de som flyttar 
till städer är ett globalt problem som kommer bli viktigare än 
någonsin tidigare att lösa. (Montgomery, 2014)

Bostadsbyggandet i Sverige har de senaste åren ökat, 
men befolkningen ökar i ännu högre takt vilket gör att 
bostadssituationen i våra städer är fortsatt ansträngd. (SCB, 
2016)

Bostadsbristen i Sverige lyfts fram som ett akut 
samhällsproblem, och de senaste åren har läget blivit allt mer 
ansträngt. Idag bor 94 % av Sveriges befolkning i en kommun 
där det råder bostadsbrist.

Liksom de andra storstäderna i Sverige har Malmö idag ett 
stort behov av fler bostäder. År 2020 förväntas Malmös 
befolkning passera 350 000 invånare. Malmö stad har som 
mål att förtäta staden inåt  och för att klara av den stora 
inflyttning som ligger framför oss krävs nytänkande lösningar 
på hur man kan förtäta Malmö. (Malmö stad, 2010)

Syftet med examensarbetet är att ifrågasätta hur vi använder 
stadens mellanrum, och vad resultatet blir om man bryter mot 
de regler och normer som format det stadsrum som vi ser idag. 
Arbetet består av  två delar, den första delen är en analys av 
Malmös mellanrum ur ett förtätningsperspektiv och gjordes 
som ett komplement till Malmö Stads förtätningsstrategi för 
att hitta nya angreppssätt vid förtätning. Den andra delen 
är resultatet av analysen och består av ett bostadsprojekt 
som strävar mot  att tillföra staden fler kvaliteter än vad som 
tas bort, något som sällan är fallet vid dagens förtätning av 
städer. 

Platsen för projektet ligger i utkanten av Möllevången i 
centrala Malmö, där två hårt trafikerade gator möts. Genom 
att begränsa framkomligheten för biltrafik lokalt kan platsens 
potential som en intensiv och levande del av Malmö stad bli 
verklig.
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INLEDNING

Syftet med examensarbetet är att ifrågasätta hur vi använder 
stadens mellanrum, och vad resultatet blir om man bryter mot 
de regler och normer som format det stadsrum som vi ser idag.

Syfte

Målet med examensarbetet är att identifiera platser i Malmö 
för framtida förtätning av staden samt redovisa ett konkret 
exempel på hur ett sådant förtätning kan fungera. 

Mål

Hur kan stadsrummet användas på ett mer effektivt sätt 
förtätning av städer?  

Frågeställning

Examensarbetets första del utgår ifrån en litteraturstudie och 
platsanalyser för att ge en samlad bild av förutsättningar för 
arbetet. Fokus har lagts vid dagens användning av gaturummet 
och bilens roll i staden.

Metod

I detta examensarbete görs en avgränsning vid förtätning 
i trafikutsatta områden där bebyggelse med framförallt 
bostäder redan är etablerad i centrala Malmö.

Avgränsning
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FÖRTÄTNING

Under några decennier efter andra värlsdskriget förändrades 
Sveriges bebyggelsestruktur drastiskt. Ökad hastighet 
samt bättre komfort i resandet  gav människor möjlighet att 
bosätta sig på allt större avstånd från sitt arbete och service. 
Samtidigt minskade hushållsstorleken och bostadsytan per 
person ökade, något som resulterat i att utvidgningen av 
tätortsarealen i Sverige sedan 1960-talet varit dubbelt så stor 
som befolkningsökningen. (Boverket, 2010)

Som bebyggelsestrukturen ser ut idag gynnar den och 
förutsätter användande av bil i stor utsträckning. Färdmedel 
så som gång, cykel och till viss del kollektivtrafik missgynnas. 
Dessa färdmedel, som är beroende av korta avstånd och 
hög befolkningstäthet, bör prioriteras för att få en tät, 
fungerande stad. Efterfrågan på snabbare och effektivare 
resmöjligheter har ofta lett till investeringar och förbättringar 
i väginfrastruktur. Detta har i sin tur ytterligare ökat 
möjligheten att bosätta sig på allt längre avstånd från sitt 
arbete. (Ibid.)

Bättre vägnät har bidragit till ökad trafikmängd med trängsel 
som följd på gator i centrum där konkurrensen om utrymmet 
är stor. Ökad biltrafik i centrala delar bidrar delvis till att 
boende i urbana miljöer blir mindre attraktivt på grund av 
buller, försämrad luft och minskad säkerhet. Detta resulterar 
i sin tur i en ökad benägenhet att flytta från desssa miljöer 
och istället resa med bil med ytterligare ökad trafik som följd. 
Resultatet blir även att tillgängligheten för människor utan bil 
stegvis försämras. (Ibid.)

Hushållning av våra resurser gäller mer än bara energi, även 
mark och infrastruktur kan nyttjas bättre än det gör idag.  
Malmö stads ambition har länge varit att förtäta staden inåt 
istället för att ta bördig jordbruksmark i anspråk, något som 
ligger i linje med Sveriges miljömål och Länsstyrelsens nollvision 
för exploatering av åkermark i Skåne. (Länsstyrelsen, 2016)

Möjligheten att förtäta staden inåt är god sett till Malmös 
topografi jämfört med Stockholm och Göteborg, där vatten, 
berg och skog är en del av staden. Malmös förutsättningar 
liknar Köpenhamns topografiskt och ytmässiga sett till yta som 
urbaniserats, men Köpenhamn har nästan dubbelt så många 
invånare och arbetsplatser på samma yta. (Malmö stad, 2010)

Bakgrund

Förtätning i Malmö

Malmö har fyra strategier för hur staden ska förtätas:

• Utnyttja stationsnära lägen och kollektivtrafik

• Skapa mer blandad stad

• Omvandla trafikleder till stadsgator

• Utveckla de gröna och blå mellanrummen.

Utnyttja stationsnära lägen och kollektivtrafik:

I en tätare stad blir även underlaget för kollektivtrafik 
större, viket bidrar till fler möjliga sätt att åka kollektivt. 
Även cykel- och gångtrafiken ska främjas och biltrafiken 
begränsas. Hälften av alla resor i Malmö är under 5 km. Vid 
befolkningökning och förtätning av Malmö kommer även 
antalet bilar ökar, vilket ställer ännu större krav på att lösa 
trafiksituationen på alternativa sätt. (Ibid.)

Skapa mer blandad stad:

Målet är att hälften av den bebyggda ytan i Malmö 
ska vara blandad. Detta ska åstadkommas genom 
balanserad omvandling och förtätning i verksamhets- och 
bostadsområden. (Ibid.)

Omvandla trafikleder till stadsgator:

De stora infartsleder som kopplar samman inre och yttre 
Ringvägen med Malmös centrala delar kan omvandlas till 
stadsgator med en lägre hastighet. Detta hade löst problem 
med de barriärer som infartslederna utgör, samtidigt som en 
stor mängd bostäder och lokaler hade kunnat byggas. Även 
luft och ljudmiljön hade gynnats av en sådan omvanndling. 
(Ibid.)

Då ytan för bilar i form av vägar och parkeringar utgör en 
stor del av staden bör dessa  användas på ett effektivare sätt. 

Tomrum mellan trasfikstråk och bilparkeringar 
uppmärksammades även i Roger Tranic’s bok Finding lost space 
(1986) där han lyfter fram dessa stora ytor som utnyttjas 
ineffektivt och skulle kunna vara ytor för infill-projekt.

Utveckla de gröna och blå mellanrummen:

Malmö har, om man slår samman ytor för park, fritid, 
rekreation, kyrkogårdar och koloniområden, ca 100 m2 per 
person, jämfört med 44 m2 i Köpenhamn (Malmö stad, 2010). 
En stad som New York har exempelvis 10 m² grönyta/person 
(Montgomery, 2014).

När Malmö växer kommer det bli större slitage  på parker och 
grönytor. Samutnyttjande och nya gröna och blå områden är 
därför viktiga för att fortsätta hålla staden grön. (Malmö 
stad, 2010)

Bebyggd yta. Trafiknät.

Infartsleder som kan omvandlas till stadsgator.Grönytor.
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BILEN I STADEN

Shared space

Shared space är en metod som utvecklades av Hans 
Monderman som var en Holländsk trafikingenjör.  Shared 
space syftar till att minska motorfordonens dominans, göra 
gatan likvärdig för alla trafikanter så att bilförare ska anpassa 
sig mer till gångtrafikanterna. Gator blir säkrare för att de 
upplevs som osäkare. Skyltar saknas så trafikanter blir mer 
uppmärksamma och tvingas att förlita sig på ögonkontakt. 
(Montgomery, 2014)

Hur vi utformar gator och vägar styr hastigheten, inte hur vi 
skyltar dem. En gatas upplevda trygghet är avgörande för hur 
fort vi kör. Att ta bort hinder som träd, buskar, parkerade bilar 
och göra gator bredare bidrar till högre hastigheter och med 
det risken för dödlig utgång vid olyckor. (Ibid.)

 Mark Lintell och Donald Appleyard presenterade 1972  en 
artikel i  Journal of the American Institute of Planners där fältstudier 
av tre likvärdiga gator i San Fransisco visade effekterna 
av olika trafikflöden. Resultatet av deras studie visade på 
ett direkt samband mellan större trafikflöden och sämre 
boendekvaliteter vid dessa gator. (Lintell & Appleyard, 1972)

Gatan med minst trafik hade ett dygnsmedel på 2000 bilar, 
gatan med medeltrafik 5000 bilar och den mest trafikerade 
hade 16000 bilar per dygn. Sambandet mellan färre bilar och 
fler vänner och bekanta är rakt motsatt, där personer boende 
på den minst trafikerade gatan har mer än 3 gånger fler vänner 
än den mest trafikerade. (Ibid.)

Aspekter som kopplas till upplevda boendekvalitet är en miljö 
fri från stress, avgaser och buller, även frekventa sociala 
möten och en större territoriell utsträckning och medvetenhet 
om platsen. (Ibid.)

Trafikmängd

Sambandet mellan trafikmängd och gatuliv, Mark Lintell och Donald Appleyard.

Adding highway lanes to deal with 
traffic congestion is like loosening 
your belt to cure obesity.

      
                Lewis Mumford

Friheten med det offentiga rummet i städer innan bilens intåg 
var att den användes på lika villkor av alla. Vad som senare 
kom att hända när bilens närvaro i städerna och med olyckor 
till följd, var billobbyns retorik om frihet – frihet att kunna 
röra sig i staden och utanför denna, och med gaturummet på 
bilens villkor där skulden nu lades på gångrafikanter om en 
olycka skedde. Denna fabricerade frihet, inte för gående men 
för bilar, möjliggjorde högre hastighet och ett dött gatuliv i 
övrigt. (Montgomery, 2014)

Territorialitet är, liksom plats, ett rumsligt begrepp, men 
har använts sparsamt inom arkitekturen. Territorialitet kan 
definieras som rumslig appropriation av person eller grupp, 
beteendemönster eller kultur. (Kärrholm, 2004)

Städer och stadsrum delas in territoriellt. Exempelvis påverkar 
trottoaren, parkeringen, bilvägen, cykelvägen och parken mer 
eller mindre tydligt vårt beteende och hur vi rör oss i staden.  
Territorialitet kan vara mer eller mindre tydlig, exempelvis 
modernismens otydliga och opreciserade mellanrum saknade 
territoriell användning. (Ibid.)

Om man ifrågasätter hur vi idag använder gaturummet och 
inte tillskriver den fordonen utan ser den som en öppen 
spelplan för en ny typ av användning och manifesterar det 
genom arkkitekturen kan nya möjligheter att använda och 
röra sig i stadsrummet uppstå. 

Territorialitet

När man ökar en vägs kapacitet ökar även trafiken, detta 
kallas inducerad trafik. Tidsvinsten som initialt finns för 
en nyöppnad väg gör att vägen använd mer tills dess att 
kapacitetsökningen är fullt brukad. (Trafikverket, 2009)

Inducerad trafik fungerar även omvänt; om vägkapaciteten 
minskar gör även efterfrågan och underhåll på dessa det. 
(Ibid.)

    

Inducerad trafik
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Gatukontoret i Malmö har kartlagt trafikutvecklingen från 1975 
till idag utifrån tio trafikräkningssnitt i staden. Cirkulära snitt 
mäter trafik som rör sig in och ut ur Malmö och raka snitt mäter 
trafik som rör sig inom Malmö. Även inre och yttre Ringvägen 
samt Nobelägen mäts för trafik som leds runt Malmös centrala 
delar. Sedan 2003 mäts cykeltrafik och 2010 började man även 
mäta fotgängare. (Malmö stad, 2016)

Trafikutvecklingen har påverkats av befolkningsökningen 
i Malmö och kranskommunderna och även ökad pendling.  
Fler väljer att åka kollektivt, cykla eller gå, bland annat 
på grund av de satsningar Malmö har gjort  för cykel- och 
kollektivtrafiken. Sedan 2003 har cykeltrafiken ökat kraftigt 
och betydligt mer än befolkningstillväxten. (Ibid.)

Sedan biltrafikräkningarna började och fram till och med 
2007 har utvecklingen varit att biltrafikmängden i centrala 
Malmö har legat på en konstant nivå medan trafikmängden i 
mer perifera lägen har haft en ökning. Efter 2007 har trafiken 
i perifera lägen en konstant nivå medan de centrala delarna 
har haft en kraftig minskning. Totalt har trafik i de tio snitten 
minskat med 4 % och upp till 17 %  i centrala Malmö. (Ibid.)

Under samma period (1975-2015) har befolkningen ökat med 
15 %, inpendligen med 9 % och utpendligen med 23 %. (Ibid.)

Trafiksituationen i Malmö

Gatukontoret - Trafikutvecklingen i Malmö stad år 2015 
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2.7 2007-2015: Paradigmskifte eller tillfälligheter? 

Ända sedan biltrafikräkningarna började och fram till och med 2007 har 
den generella utvecklingen varit att biltrafikmängderna i den centrala delen 
av Malmö har legat på en konstant nivå medan trafikmängderna i mer 
perifera lägen har haft en obruten ökning.  

Från 2007 och framåt har det dock hänt något. Nu ligger istället biltrafiken 
över de perifera cirkulära snitten (Kommungränssnittet, Yttre 
Ringvägssnittet och Inre Ringvägssnittet) på en konstant nivå medan 
trafiken över de mer centrala cirkulära snitten (Innerstadssnittet, Centrala 
snittet och Kanalbrosnittet) har fått uppleva en tydlig minskning. Om 
trafiken över alla tio snitt adderas syns att trafiken totalt sett har minskat 
med runt 4 % sedan 2007 (detta är förvisso inte en helt vetenskaplig 
metod för att uppskatta den totala trafikmängden, men det ger ändå en 
bild av läget).  

Som tabellen ovan och diagrammen nedan visar har det år för år varit 
både upp- och nedgångar för de enskilda snitten. För hela perioden är det 
dock inte någon tvekan om att biltrafiken totalt sett har minskat över de 
tio snitten. Minskningen har skett trots att Malmös befolkning under 
samma period har ökat med 15 % och trots att både in- och utpendlingen 
ökat, med 9 % respektive 23 %. 

2007 2015 Skillnad (%)
Kommungränssnittet 259600 263500 1,5
Yttre Ringvägssnittet 146000 153400 5,1
Inre Ringvägssnittet 248900 232900 -6,4
Innerstadssnittet 307000 287700 -6,3
Centrala snittet 218300 193080 -11,6
Kanalbrosnittet 102300 87450 -14,5
Hamnsnittet 80100 78500 -2,0
Västra Hamnsnittet 33100 27300 -17,5
Nord-sydliga snittet 209930 212100 1,0
Öst-västliga snittet 171500 174300 1,6
Summa 1776730 1710230 -3,7

Tabell över trafikmängd 1975-2015, Gatukontoret.

På Föreningsgatan stängdes 
körfälten av i en riktning 
under tiden för vägarbete. 
En känsla av obehag infann 
sig i att använda körbanan 
som gågata med ett stänigt 
avsökande efter faror som 
var obefogad. Redan som 
barn lär vi oss att bilen är 
farlig och att vi ska akta oss.

Cykelhuset Oboy 
Hauschild + Siegel architecture

Malmö har idag en P-norm om 0,7 eller 1 P-plats per lägenhet, 
vilket är ca. 15 m² per lägenhet, en yta som skulle kunna 
användas effektivare. Ser man till bilens totala markanspråk 
i staden så uppgår den till 25-30 m² per bil. Om bostäderna 
däremot är anslutna till bilpool eller om “extraordinärt goda 
förutsättningar föreligger eller kan skapas” kan 0,5 P-platser 
per lägenhet godkännas. (Malmö stad, 2010) 

Några exempel på projekt där P-normen har minskats är 
exempelvis Malmökontoret Hauschild + Siegels projet Oboy 
i Västra hamnen. Huset är ett kombinerat flerbostadshus 
med cykelmotell i med P-norm 0. Detta genom att erbjuda 
bilpool, lådcyklar och i stort underlätta för en vardag med 
cykel istället för bil.  I detta fall frigörs 825 m² yta till annat än 
bilparkering (15m² x 55 lgh), och då är inte de 31 motellrummen 
inräknade. (Malmö.se, 2016)

Även JM planerar ett flerbostadshus på Möllevången, ritat 
av Sydark konstruera, som kommer ha begränsad möjlighet 
till egen bilplats. Lägenheterna marknadsförs som bilfria, 
men har bilpool, goda möljigheter att ha cykel med verkstad, 
laddplatser för elcyklar och cykelpool. (Skånska dagbladet, 
2016)

Detta vittnar om att det Stadsbyggnadskontoret mer går åt ett 
bilfritt centrum och är öppna för alternativa lösningar för att 
tillgodose bra kommunikationer i staden.

Exempelvis har Helsingfors en ambition att göra staden icke-
beroende av eget bilägande till 2025 med olika lösningar där 
publika och privata aktörer ska kunna samverka och skapa 
ett dynamiskt, behovsbaserat nätverk för kollektivtrafik. (Co.
Exist, 2016)

Parkeringsnormen i Malmö
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Malmö stads trafik- och 
mobilitetsplan

Malmö stads Trafik- och mobilitetsplan beskriver hur en 
progressiv och holistisk trafikplanering kan bidra till att skapa 
ökad livskvalitet för fler malmöbor, besökare och verksamma. 
(Malmö stad 2, 2016)

I planen presenteras de mål som eftersträvas:

• Förändring av angreppssättet på framtidens trafik som 
tar utgångspunkt i vad som vill skapas.

• Mer robust och hållbar pendling kan utvecklas i 
samarbete med regionala aktörer och grannkommuner.

•  Stadens gator ska samla intressen, rörelser och vistelse 
och bidra till ett gott stadsliv.

• Ett mer tillgängligt och attraktivt Malmö för fler.

De förändringar som krävs för att skapa en mer balanserad 
färdmedelsfördelning i Malmö är att färdmedel så som 
cykeltrafiken och kollektivtrafiken måste öka på bekostnad 
av biltrafiken. Detta skapar förutsättningar för att Malmö ska 
utvecklas och bli en mer socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar stad, samtidigt som folkhälsan främjas. (Ibid.)

Malmö är beroende av en fungerande mobilitet både inom 
staden och regionen. Möjligheten att förflytta sig i regionen 
knyter funktionellt samman kommuner och skapar förutsättning 
för en regional arbetsmarknad. En ökad pendling är inte 
ett mål i sig.  Målet är att göra pendlingen mer ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbar. Det krävs stora satsningar på 
kollektivtrafiken och cykeltrafiken i Malmö och regionen för 
att säkerställa en tillförlitlig och mer hållbar pendling. (Ibid.)

Att underlätta för gång- och cykeltrafik och göra den 
säker har större inverkan på att närma sig klimatmålen med 
sänkta koldioxidutsläpp än någon teknologisk lösning från 
transportindustrin. (Montgomery, 2014)

Gång, cykel och kollektivtrafik är det självklara valet 
för de som bor, arbetar eller vistas i Malmö. Detta utgör 
tillsammans med effektiva godstransporter och en 
miljöanpassad biltrafik grunden i den täta och hållbara 
stadens transportsystem. Ett transportsystem anpassat till 
människan och för staden.
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Yteffektivisering av 
stadsrummet
I takt med att Malmö växer behöver samtidigt andelen 
biltrafik minska. En ökad biltrafik leder bland annat till 
ökat markanvändning för bilparkering och vägar, buller- 
och luftföroreningar, trängsel, sämre framkomlighet och 
tillgänglighet vilket påverkar staden negativt. Fokus bör 
flyttas från fordonen till människan för att  tillgängliggöra 
staden och göra den mer attraktiv. (Malmö stad 2, 2016)

Med en tätare stad ökar kravet på yteffektiva trafikslag för 
att undvika bilköer och hindra trafik från att flyta på. Detta 
gör att fler kan pendla och smidigt nå jobb, skola, handel, 
rekreation och andra akriviteter. Detta bidrar också till en 
arbetsmarknad i regionen och gynnar både malmöbor och 
inpendlare. En förändrad färdmedelsfördelning skapar både 
utrymme för andra aktiviteter än trafik och krävs för att göra 
framkomligheten bättre och ge ökad tillgänglighet för fler. 
(Ibid.)

Om Malmö ska kunna växa på ett hållbart sätt måste det ske 
satsningar på alternativ till ökad framkomlighet för biltrafiken, 
med ökad tillgänglighet och framkomlighet för cykel-, 
gång- och kollektivtrafik. Denna trafik är mer yteffektiv än 
personbilen, både när det gäller parkeringsytor och ytor för 
rörelse (bild höger sida). Detta betyder att fler människor får 
plats att förflytta sig och vistas i en stad om fler väljer bort 
bilen som transportmedel. (Ibid.)

Flödeskapaciteten jämför olika trafikslag utifrån antal 
förflyttningar som kan göras per timme (bild höger sida). 
Detta mått kan även ses som ett mått på tillgänglighet i form 
av antal potentiella besökare till en viss plats. Yteffektiva 
personresor och samnyttjade ytor i form av gågator kan 
även förbättra tillgängligheten för varuleveranser, där dessa 
också kan göras med cykel. (Ibid.)

En ökad användning av elcyklar innebär att cykeltrafiken 
bättre kan  konkurrera med biltrafiken. Elektrifierad 
kollektivtrafik, med elbuss och spårvagn, bidrar till tystare, 
renare och mer attraktiva stadsmiljöer, något som framtida 
spårvägar i Malmö kan hjälpa till att bidra med. Spårvagn är 
också det trafikslag som visat sig fungera bäst för att locka 
bilister att börja åka kollektivt. (Ibid.)

Den sociala aspekten av att bo tätare blir att man har mer 
tid till att socialisera och umgås med sina vänner, grannar och 
andra i sin omgivning.  (Montgomery, 2014)

Avstånd till arbete, skola och service påverkar det sociala 
landskapet. Förorter är dåliga på att underhålla det sociala. 
Ju längre tid man pendlar varje dag desto mindre är chansen 
att man tränar, engagerar sig i föreningar och rör sig i sitt 
område och möter människor. (Ibid.)
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MALMÖS MELLANRUM

som inledande dela av undersökningen lokaliserades ett 
antal platser belägna inom centrala Malmö. Malmö stads 
förtätningsstrategi för att omvandla infartsleder till stadsgator 
anses här kunna kompletteras med ytterligare förtätning i och 
i anslutning till trafiknätet, något som skulle kunna bidra till 
bättre luft-,  ljud- och livsmiljö för stadens invånare. 

De större trafiklederna markerade på kartan till höger 
fungerade som avgräsningar för undersökningsområdet då 
denna del är hårt utsatt för just luftföroreningar och buller. 

Inledande undersökning

1

9

5

2

3

4

6

7

8

10

12

13

14

11



24 25

Den typoligi som undersöks i arbetet är framförallt 
trafikapparater och knutpunkter. Dessa undersöktes ur ett 
antal aspekter för att sortera ut potentiella platser för vidare 
arbete. Dess storlek, möjligt nyttjande av ytan och effekter på 
trafik är aspekter som beaktas här. 

Gatornas bredd, avstånd mellan byggnaders fasader, 
hastighetsbegränsnig och medel-vardagsdygnstrafik, d v s 
medeltrafik under vardagsdygn under en given tidsperiod 
(MVD) presenteras på kommande sidor. utifrån dessa sortera 
ytterligare och reducera antalet platser. 

Typologisk sortering
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Dalaplan

Gatubredd: 31 m  

Mellan byggnader:  66 m

Hastighet:  40 km/h

MVD:   32 300 bilar
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Carl Gustafs väg 

Gatubredd:  16 m 

Mellan byggnader:  69 m

Hastighet:  40 km/h

MVD:   5 000 bilar
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Bergsgatan

Bergsgatan N 
Gatubredd:  30 m 

Mellan byggnader:  91 m

Hastighet:  40 km/h

MVD:   11 500 bilar 

Amiralsgatan 
Gatubredd:  24 m 

Mellan byggnader:  91 m

Hastighet:  40 km/h 

MVD:   12 300 bilar

Bergsgatan S 
Gatubredd:  30 m 

Mellan byggnader:  67 m

Hastighet:  40 km/h 

MVD:   15 100 bilar
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Bergsgatan

Nobelvägen N 
Gatubredd:  31 m 

Mellan byggnader:  64 m

Hastighet:  40 km/h

MVD:   17 600 bilar

 

Nobelvägen S 
Gatubredd:  30 m 

Mellan byggnader:  64 m

Hastighet:  40 km/h

MVD:   15 600 bilar
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FÖRDJUPNINGSOMRÅDE

De gator som hade intressantast förutsättningar att arbeta 
vidare med var Bergsgatan och ett utsnitt av Nobelvägen. 
Båda gatorna har platser som skulle kunna utvecklas och de 
ligger i ett kontextuellt intressant läge där båda gatorna 
utgör en barriär i staden.

För att få en djupare förståelse för gatorna har en 
sekvensstudie gjorts utifrån dagens situation samt med 
tillagda byggnader som ett exempel på hur gaturummet hade 
kunnat förändras. 

Gordon Cullen beskriver i The Concise Townscape hur vi  
påverkas och reagerar känslomässigt på vår miljö utifrån tre 
sätt: optiskt, plats och innehåll. (Cullen, 1961)

Optiskt beskriver hur vi ser miljön som vi rör oss i  – en serie av 
uppenbarelser där en vy avlöser en annan. 

Platsen beskriver hur vi upplever och känner oss själva i en 
miljö, där staden upplevs plastisk i en sekvens som öppnar upp 
och sluter sig. 

Innehåll är själva stadsstrukturern, med de färger, texturer, 
skalor, stilar och allt annat som staden är.

Avgränsning

Sekvensstudie

Nobelvägen Bergsgatan
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Nobelvägen idag
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Sekvensstuien börjar från norr, vid Nobeltorget och slutar vid 
Dalaplan. Det mest uppenbara är storleken på gaturummet 
och hur den rumsliga sekvens, som i plan kan läsas som 
varierande, upplevs som odefinierad. 

Efter att gaturummet öppnat upp sig mot Jesusparken (2-4) 
saknas något som tar tillbaka skalan på rummet innan rummet 
på nytt flyter ut där Nobelvägen korsar Spårvägsgatan (5).

På samma sätt upplevs rummet innan Dalaplan, där en 
kilformad park delar de två gatorna (6), som att något saknas 
för att den hårt trafikerade gatan inte ska ta över rummet. 
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Nobelvägen med tillägg
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Något som hade gjort den rumsliga sekvensen mer intressant 
och som hade gjort sekvensen i hastighet till fots eller cykel 
mer inbjudande är förtätnigar och intensifieringar som bidrar 
till en variation. 

Exempelvis hade radhusen med sin mindre skala (3-4) kunnat 
möta Jesusparken där den smalnar av och slutit till rummet 
innan den på nytt öppnar upp sig (5). Att se nästa sekvens (6) 

växa fram innan gaturummet på nytt smalnar av och skapar 
små platser och kanter där något annat kan uppstå än bara 
ett rum för bilen. 
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Bergsgatan idag
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Sekvensstuien börjar från norr, där Bergsgatan möter 
Amiralsgatan och slutar vid Södervärn. Till skilland från 
Nobelvägen är Bergsgatans rumsliga struktur mer enformig, 
med samma bredd lägs stora delar av gatan. 

Första vyn visar den trafikapparat som utgör Begsgatans 
början i norr, en barriär som gör platsen svår att använda till 
fots (1). Trots en enformig rumslighet ger gatan ett omväxlande 

och mer stadsmässigt intryck än Nobelvägen. Öppna och 
slutna fasader som blandas med små lokaler och rikligt med 
entréer mot gatan gör rörelser genom gaturummet intressant. 

När man når Möllevångstorget (4) och fortsätter förbi uppstår 
samma otydlighet som på Nobelvägen, där två gator delar 
sig och ett kilformat torg bildar länken mellan den byggda 
massan, innan rummet flyter ut vid Södervärns station (5). 
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Bergsgatan med tillägg
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Genom att bryta ner rummet som utgör trafikapparaten (1) 
och bebygga platsen får man ett fondmotiv som tydligt delar 
de två gatorna och gör Bergsgatan smal och skapar små 
platser som är skyddade från trafiken. 

Om den typen av platser och pauser som uppstår här får föjla 
med längs Bergsgatan där det idag finns slutna fasader kan 
gatulivet berikas än mer (3).  På samma sätt som i norr delen av 

Bergsgatan kan rummet söder om torget smalna av och ge en 
gata med en annan karaktär. 

Genom att bebygga lokalt, på en begränsad yta, i norra 
och södra delen på Bergsgatan öppnas nya möjligheter och 
användningsområden som kan befolka gatan och knyta ihop 
Möllevången med resten av staden då gatan inte längre utgör 
en barriär.
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Möllevången är en central stadsdel uppförd främst 
under 1910- och 20-talen och slutfördes under 1970-talet. 
Möllevången är avgränsad genom Bergsgatan, Amiralsgatan 
och Nobelvägen, vilka är några av de hårdast  trafikerade 
gatorna i Malmö. (Malmö Stad, 2010)

Sluten kvartersbebyggelse i fyra våningar med små privata 
innergårdar och bottenvåningarna med butiker och 
restauranger är karaktäristiskt för Möllevången. Stadsplanen 
är en enkel rutnätsplan men med vissa lätt krökta gator och är 
homogena i skala och stil. 

I området finns ett rikt kulturliv och Folkets Park utgör en 
samlingspunkt på Möllevången.

Ett mått på bebyggelsetäthet är exploateringstal (E-tal), 
alltså hur mycket bebyggelse som finns inom ett givet 
område. Beräkning av E-talet  görs genom att dividera 
byggnadskroppens yta med markytan. E-talet i Malmö 
ligger på 0,15-1,9 för de områden som är beräknade, där 
det högsta är för Lugnet och det lägsta är Riseberga.  
Möllevången har ett E-tal på 1,3. E-talet är beräknat på 
fastighetsexploateringstalet, dvs endast fastighetsarean. 
(Malmö Stad, 2008)

Möjligheten att förtäta är begränsad till infill-tomter, 
påbyggnader, vindsinredningar och att ta gatumark i anspråk 
till fastighetsmark.  

Förtätning i form av exploatering av parkmark är något som 
bör undvikas. I fallet med de grönytor som bildar kilar mellan 
stora trafikleder i Möllevångens norra och södra utkant 
upplevs dessa inte tillför några kvaliteter och kan ersättas 
med bättre miljöer vid förtätning. 

En förtätning av Bergsgatan enligt sekvensstudien (s. 42-43) 
med ett våningsantal som motsvarar de omkringliggande 
byggnaderna hade resulterat i ett E-tal på ca 1,5 för hela 
Möllevången, och ca 1,4 om korsningen Amiralsgatan –
Bergsgatan exploateras.

Möllevången

Exploatering

Luften

2013 gjorde Malmö stad en kartläggning av kvävedioxid-
halten på utsatta platser i staden. Kartläggningen gjordes 
utifrån Miljökvalitetsnormen, som är en föreskrift om lägsta 
tolererbara luft-, vatten- och markkvalitet, för att värna om 
befolkningens hälsa. (Malmö Stad, 2013)

Mätningar som gjordes mellan 2006 och 2013 visar på en 
totalt  sett förbättrad luftkvalitet, men med en försämrad 
luftkvalitet på Bergsgatan. Vi den senaste mätningen är delar 
av Amiralsgatan och Bergsgatan de gator som överskrider 
halterna av kvävedioxid. (Ibid.)

Resultatet av kartläggningen är att trafikbelastningen på dessa 
gator ligger långt över vad de tål.  Lösningen som föreslås av 
Malmö Stad är en omställning av transportsystemet från bil till 
kollektiv-, cykel- och gångtrafik, vilket ses som en långsiktig 
lösning. (Ibid.)

Att göra ingrepp som begränsar trafiken längs Bergsgatan kan 
förbättra luftkvaliteten och även ljudmiljön, som i norra delen 
av Bergsgatan är hårt utsatt för buller, kommer påverkas 
posivit vid mindre trafik och även berika gatulivet med 
möjliget till ny användning av det som idag är gaturum. (Ibid.)

Kvävedioxidhalt överskrids

Kvävedioxidhalt mindre än 
10% under norm

Möllevången har idag ett E-tal på 1,3.

E = 1,0 E = 0,5

PLATSEN
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Flygfoto som visar platsen idag och vilken utbredning som 
kommer att exploateras. Delar av Bergsgatan tas i anspråk 
och begränsar på så sätt trafiken för genomfart.

Bergsgatan – Amiralsgatan – Henrik Smithsgatan
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Platsens historia

Detaljplanen för korsningen Amiralsgatan – Bergsgatan – 
Henrik Smithsgatan är oförändrad sedan första förslaget 
till ny stadsstruktur upprättades 1899-1902. Malmö stad har 
vid flera tillfällen försökt hitta en ny användning av platsen  
men trafiksituationen, med flera korsande trafikslag, har 
gjort att någon ändring aldrig har realiserats. (Malmö stad, 
gatukontoret)

Foto från Malmö stad, ritningsarkivet.Foto från Bergsgatan med spårvagnar, 1913.
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Bilderna visar korsningen Amiralsgatan – Bergsgatan –  
Henrik Smithsgatan och den trafikapparat som dominerar 
platsen.  Det nya kvarteret kommer förhålla sig till befintlig 
bebyggelse i skala, kopplas samman med gaturummet och låta 
bottenvåningen bli en del av det offentliga rummet. 

Den grönska som idag finns på platsen anses inte tillföra 
tillräckliga kvaliteter för att låta platsen vara orörd. Att istället 
ersätta de träd och buskar som förvinner vid exploatering av 
platsen med nya på andra platser längs Bergsagatan anses 
därför som ett bättre alternativ. Detta i en miljö som kommer 
vara mindre utsatt för trafik och på så sätt ge större kvaliteter 
till Bergsgatan. 

I korsningen Amiralsgatan – Bergsgatan kommer det nya 
kvarteret tydligt markera sin utbredning med en fasad i fonden 
(1). Från söder längs Amiralsgatan blir gaturummet något 
smalare men lämnar plats för eventuell framtida utbyggnad 
av spårvägar (2).  Henrik Smithsgatan blir en smal och bilfri 
gränd, där de nya och de befintliga lokalerna som vänder sig 
mot gatan kan berika gatulivet och bilda en koppling mellan 
gammalt och nytt (3). Bergsgatans östra del kommer bli bilfri 
och  det nya kvarteret kommer vända sig mot söder (4) och 
öppna upp sig mot den nya gågatan. 

Gaturummet på platsen
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REFERENSPROJEKT

The Economist (cluster house) ritades av Alison & Peter 
Smithson i London och stod färdigt 1959. Projektet är ritat åt 
the Economist Group och består av kontor till tidningen The 
Economist, men även bostäder och handel i bottenvåningen 
längs St James’s Street. 

Projektet gav Smithsons en möjlighet att realisera sina teorier 
om en open city, där kluster, förändring och mobilitet varit  
teman. Bland annat var tävligsförslaget till Berlin Haupstadt 
1957 ett exempel med byggnader i kluster som sammanlänkas 
med gågator över den gamla staden med trafik som förhöll sig 
till densamma. Gågatorna ger fotgängare på detta sätt frihet 
och trygghet. Smithsons beskriver mobilitet som att platserna 
som skapas ska upplevas av stadsbor och bilda en ny typ av 
intressant stadsrum. (Webster, 1997)

The Economist bygger på detta tema med staden i 
flera våningar, medWW ett upphöjt centralt torg för 
fotgängare och den befintliga strukturen för bilarna. De 
tre byggnadskropparna definierar tomtens utbredning och 
intergrerar den befintliga bebyggelsen, samtidigt som hela 
platsen görs öppen och tillgänglig i flera plan. (Ibid.)

Trots att byggnaderna bröt mot platsens karaktär med 
sluten kvartersstrktur ansågs ändå the Economist vara ett 
respektfullt tillägg, där detaljer som de fasade kvartershörnen 
och våningshöjder förhåller sig till kontexten och även 
materialtitet av hög kvalitet. (Ibid.)

The Economist
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Wheel or no wheels, man is essentially a pedestrian.

      

Peter Smithson
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Den japanske arkitekten Riken Yamamotos idéprojekt How to 
make a city är en erfarenhetssammanställning från Yamamotos 
tid som arkitekt med fokus på människan i täta stadsmiljöer. I 
projektet nedan; Local community area visar Yamamoto på vikten 
av komplexitet och intensitet för att ge staden förutsättningar 
för att bli en attraktiv plats att bo på, där invånarna delar 
på gemensamhetsytor och minimerar sin privata del. Mend 
projektet ifrågasätter Yamamoto om en familj ska likaställas

med ett hus, då ett isolerat hus också isolerar de som bor där 
från sin omgivning och bidrar därför inte till en gemenskap. 
Trenden med färre personer per hushåll gör också systemet 
ohållbart enligt Yamamoto. (Yamamoto, 2015)

Yamamoto ger sina projekt en intrikat sammanflätning i sektion 
som gör att nivån som traditionellt är gata kan finnas på flera 
nivåer samtidigt. 

How to make a city
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Magasinsgatan i Göteborg är en centralt belägen 
shared space-gata, där det smala gaturummet har fått ny 
markbeläggning utan trottoarkant och med nya cykelställ  
orienterade mot centrum av gaturummet. Detta håller nere 
hastigheten och gör att gatan kan användas på samma villor 
av alla. Gatan är tIllgänglig med bil men låg trafikmängd gör 
den trygg och lugn, samtidigt som bilar håller nere hastigheten.  
Den minskade framkomligheten gör också att trafiken minskar. 

Magasinsgatan, Göteborg

Ca. 7 m bred gata

Smal gata som öppnar upp för 
torg längs gatan.

Öppnar upp till ett litet torg, ca. 
12 m brett, med uteserveringar till 
restauranger.

Större torg med café, 
affärer och foodtruck.

Ny markbeläggning som utgör ett 
sammanhållet golv för hela gatan.

GATUANALYS
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Stora torget i Hjo är ett shareds space-torg med ett 
sammanhållet golv där bilar, cyklar och gående rör sig på 
samma villkor. BIlister är mer uppmärksamma och avsaknaden 
av körfält gör att hastigheten hålls nere. Ledstråk och 
markbeläggning som markerar trottoar går ut i körbanan 
som ligger i samma nivå. Även uteserveringar ligger direkt 
på gatan utan någon buffert till körbanan. Golvet och 
markbeläggningarna fungerar effektivt för att hålla nere 
hastigheten på torget och människor använder hela torget . 

Stora torget, Hjo

1

1

3

2

2

3



60 61

VOLYMSTUDIE

Parallellt med undersökning av referenser för platsen gjordes 
volymstudie för att se hur tometen skulle kunna exploateras. I 
detta skede testades en förlängning av kvartersstrukturen (1-
5) som idag finns på platsen med en kringbyggd gård i olika 
utföranden. Den kringbyggda gården gav förvisso en tyst och 
skyddad insida, men för platsen blev den en barriär som inte 
var önskvärd. 

Att bygga radhus på en upphöjd platå (6-8) var ett test för att 
lösa upp den kringbyggda gården och ge möjlighet att filtrera 
staden genom kvarteret. Problemet med den typologi var att 
en låg exploatering och att göra indelningen i tydliga zoner 
från privat till offentlig var problematisk. 

Som en kompromiss, eller en förening av de tidigare 
typologierna testades ett mer upplöst kvarter (9-11) som gav 
en högre exploatering samtidigt som den gjorde kvarteret 
mer öppet. För att nyttja tomten och samtidigt ge boende 
och besökare en innergård blev byggnadskropparna 
osammanhängadnde och resulternade i otydlighet i deras 
placering.

Genom att behandla hörnen likvärdigt (12-15), med 
byggnadskroppar som markerade dessa, blev platsen tydligare 
definierad och upplevdes mer som en sammanhängande men 
uppbruten byggnadskropp. Problemen uyppstod i de spetsiga 
hörnen som blev svåranvända, speciellt för bostäder. 

Utvecklingen ledde till olika typer av volymer som definierade 
hörnen på tomten men med hörn som fasades och kvadratiska 
huskroppar (16-18) som istället kragade ut över platån som de 
stod på. 

Resultatet blev tre huskroppar med smal innergård placerade 
på en platå som lyfter upp delar av gatunivån och skapar en 
funktionsseparering i sektion, från publikt i botten till privat 
längst upp. 
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Befintlig bebyggelse.

Efter val av byggnadstypologi gjordes en fysisk studie för 
att bestämma byggnadshöjder, orientering och placering. 
Bilderna visar valda byggnadshöjder och dess orientering så 
de bildar en fond mot gatorna som delvis tas i anspeåk. 

Modellstudie

Platsen före. Platsen efter.

Yta som bebyggs. Byggnadsvolymer.
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BYGGNADEN

För att tydliggöra det nya kvarteret och dess utbredning sänks 
hela tomten ner ett halvt plan (1), därefter höjs det nya torget 
upp ett halvt plan över marknivå (2). 

Med tomtens utbredning tydligt definierad tillåts 
byggnadsvolymernas placering att vara mer fri (3). 
Punkthusens form blir kvadratisk för att ge störta möjliga 
flexibilitet i placering, orientering och samtidigt ge flexibla 
lägenheter. Målet har varit att inom samma form rymma en 
stor bredd av lägenhetsstorlekar och på så vis attrahera fler 
möjliga boende. Ett sammanhållet formspråk gör också att 
kvarteret hålls samman visuellt.

Varje byggnadskropp linjerar med en av sina två angränsande 
gator samtidigt som den kragar ut över den andra. Entréerna 
förläggs i hörnen där gatorna möts. Byggnaderna är 
orienterade så att de bildar ett fondmotiv mot Amiralsgatan 
och Bergsgatan, och därigenom tydligt definierar den nya 
platsen som bildas (4).

För att ge punkthusen en egen karaktär utformas inner-
gårdarna individuellt (5). Den nordligaste byggnadskroppen 
blir totalt 9 bostadsvåningar ovanpå två publika våningar. 
Den östra byggnaden blir 7 våningar och trappas sedan ner 
genom den södra byggnaden till 4 våningar mot Bergsgatan 
(6). 

Byggnadsvolymer
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Efter volymstudien gjordes en mer detaljerad uppdelning  av 
byggnaden och dess nivåer. Ambitionen var att göra platsen 
attraktiv och användbar för fler än bara de som bor där.  På 
plan -½ och plan ½ finns lokaler som binder samman nivåerna.  
Funktionerna här är lokaler, restauranger och caféer som  
flyter samman och ger möjlighet att samutnyttja stora delar 
av dessa plan. Källarplanet rymmer teknik, service och 
cykelförvaring.

Från plan 2  och uppåt finns bostäder med lägenhetsstorlekar 
från 40-130 m². På taken finns terrrasser för de boende.

Om gatan smalnas av och försvårar för trafiken kommer också 
trafikmängden minska.  Dagens flöde på 11 500 bilar per dygn 
hade då kunnat minska. Mark Lintell och Donald Appleyards 
studie visade på ett rikare gatuliv med mindre trafik, något 
som hade haft positiv inverkan på platsen gatuliv.

Program och användning

FOOD COURT - CAFÉ - TORG - BUTIKSYTOR

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

TRÄDGÅRD

TRÄDGÅRD

FOOD COURT - CAFÉ - TORG - BUTIKSYTOR - ARBETSPLATSER

CYKELGARAGE - SERVICE
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FÖRSLAGET

Här presenteras resultatet av examensarbetet, med ett 
förslag till exploatering av den valda platsen. Vyn till höger 
visar innergården i ett av husen med loftgångar.
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Vy från Amiralsgatan

Flygvy från väster som visar tillägget i sin kontext.
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Situationsplan

1:1000
Förslag till hur fortsatt utbyggnad och ny 
användning av Bergsgatan skulle kunna se ut.

Bergsgatan smalnas av lokalt och gör plats för det nya 
byggnadskvarteret. Trafiken kommer få svårare att ta 
sig fram och hastigheten sänks från 40 km/h till 30km/h 
för Bergsgatan. Henrik Smithsgatan görs om till shared 
space-gata med ett sammanhängande golv mellan befintlig 
bebyggelse och det nya kvarteret, vilket också fortsätter 
längs Bergsgatasns östra sida. 

Detta ingrepp öppnar upp för en nya möjligheter att anväda 
gaturummet i anslutning till det nya kvarteret, och på sikt 
resten av Bergsgatan, där södra delen kan behandlas på 
liknande sätt och möjlighet till att flytta ut fasadder längs 
Bergsgatan och på så sätt skapa lokala plater och ge gatan 
en mer varierande karaktär.
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Vy från Amiralsgatan

Vy från Amiralsgatan.
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Källare och plan -½

1:400
Ringen centrum, Teatern

Teatern i Ringen centrum i Stockholm är en food court som slog 
upp portatrna i december 2015. Här finns 9 kök som delar på 
sittplatser för besökarna. Teatern är nedsänkt från gatunivå 
och terrasserad vilket ger sittmöjlighet för matgästerna. 

1:800
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För att nyttja platsen på bästa sätt är platsens mellanrummen  
delat i två nivåer; en halv våning ner finns lokaler, restauranger 
och ett klimatskyddat torg som även fungerar som en 
förlängning av lokalerna. Här finns också en förbindelse med 
ramper nertill cykelparkering i källarplan. En halv våning upp 
finns ett torg som länkar samman de tre huskropparna och ger 
ett intrikat system av möjliga rörelser på och igenom platsen. 
Alla nivåer går att nå med trappa, hiss och ramper.

Gatan, torgen och de rum som 
binder dem samman

Två rum som kan nås från gatan. Det lägre planet är terrasserat och 
fungerar som kommunikation...

Ett vertikalt rum som binder samman nivåerna 
och suddar ut gränsen mellan dem.

...eller så kan de användas som en del av lokalen 
och spilla ut på gatan och in i kvarteret.



80 81Vy från torget ett halvt plan ner.
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Plan ½

I frälsningsarméns huvudkontor i London ligger två våningar 
under mark och för att dels få ner ljus i våningsplanet som 
ligger en nivå under gatan är bjälklagen på plan 1 och plan 
2 indragna i byggnaden. Detta ger ett stort vertikalt rum som 
binder samman alla plan och på ett effektivt sätt suddar ut 
gränsen mellan planen. 

Salvation Army 
Sheppard Robson 1:400
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Axonometri plan källare, -½ & ½

Rörelserna på och genom byggnaden görs via ramper, 
trappor eller hissar. Tanken är att byggnadens publika delar 
ska vara tillgängliga utan hiss. 

Från Bergsgatan finns en ramp samt två trappor som leder till 
torget ett halvt plan upp. Från Henrik Smithsgatan når man 
halvplanet ner via en ramp, men även det övre torget med 
trappor och källarplan via en ramp. 

Platsens hörn markeras av trappor som leder ner i lokalerna 
och därifrån kan man nå de övriga byggnaderna. Alla lokaler 
har en interntrappa som förbinger lokalens två nivåer och gör 
att de båda nivåerna binds samman. 
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Axonometri lägenheter
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Bostadsdelen är upplyft över torget och blir på så sätt mer 
privat. De två södera hurkropparna är också sammanlänkade 
med en bro för att underlägga rörelser mellan dessa utan att 
röra sig över torget. På taken finns privata uteplatser för alla 
lägenheter samt gemensamhetsytor. 

Bilden nedan visar Green House, ett bostadsprojekt 
av det norska arkitekt- och designkontoret Element där 
lägnehheterna har fått privata grönytor på taket.



88 89Vy från lokal mot bergsgatan.
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Plan 2

1:400

I mitten av varje byggnadskropp finns ett atrium som för ner 
dagsljus till halvplanet över och under mark. Bilden nedan visa 
Medborgarhuset i Eslöv av Hans Asplund med en ett cirkulärt 
atrium.
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Plan 3

1:400Vy från det övre torget.
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Plan 4

I byggnad 3 med duplexlägenheter når man alla lägenheter 
från en tt centralt trapphus med hiss. Trapploppen är roterade 
90° varje vånining, vilket ger ett intressant rörelsemönster 
med variation där dagsljus kan föras ned genom glastaket som 
kröner trapphuset på byggnadens tak och även fungerar som 
växthus och gemensamhetsyta på takterrassen. 

1:400



96 97Vy från Bergsgatan, trapport och ramp till torget.
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Sektion – vy från söder
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Sektion – vy från väster
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Takplan

Vy mellan byggnaderna.       
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BOSTADEN

För att visa på variationen av lägenhetstyper för valet av 
byggnadstypologi togs tre lägenhetstyper fram. Dessa är 
tänkta att täcka upp ett stort spann av potentiella boende. 

Lägenhetstyp 1 är den minsta och är på 40 respektive 47 m² 
beroende på modulens läge, där hörnlägenheterna är störst.   
Lägenhetstyp 1 finns i sydvästra byggnaden i 4 plan, totalt 28 
lägenheter.

Lägenhetstyp 2 är mellanstor med en storlek på 68 respektive 
83 m². Lägenhetstyp 2 finns i sydöstra byggnaden i 6 plan, 
totalt 24 lägenheter.

Lägenhetstyp 3 är en duplexlägenhet på 130 m²  där man 
når lägenheten från trapphuset i två plan. Detta för att ge 
möjlighet att använda och dela lägenheten av flera personer. 
Huvudentréer är samlade på plan 3, 6 och 9 och sekundära 
entréer finns på resterande plan. Lägenhetstyp 3  återfinns i 
den norra byggnaden. Totalt finns här 24 duplexlägenheter 
fördelade på 9 våningar. 

Alla byggnader har takterrass med olika funktioner och 
utrustning som som kan nyttjas av alla boende.

Lägenhetstyper

Indelning av våningsplan. Modul som utgånspunkt för lägenhetstyper.

Lägenhetstyp 2: 68-83 m².Lägenhetstyp 1: 40-47 m².

Modulär indelning för duplexlägenhet. Lägenhetstyp 3: 130 m².
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Lägenhetstyp 1.1 är hörnlägenheterna med ljus från två håll. 
Köket ligger i öppen förbindelse med vardagsrum, varifrån 
man når sovrummet. Glaspartierna mot balkongen består 
av vikpartier som kan öppnas upp helt och ger möjliget att 
använda rummen mer fritt och hitta fler användningssätt. 

Sovrummet avgränsas av en skjutdörr som går upp till tak och 
ger i öppet läge en större rymd till rummet.

Även balkongerna är inglasade för att begränsa buller 
från omgivande gator då sovrummen inte har en tyst sida. 
Inglasningen ger även möjlighet att använda balkongen en 
större del av året. Inglasningen till balkongerna består också 
av vikpartier och ger möjlighet att öppna upp helt och låta 
balkongen bli en del av rummen. 

Lägenhetstyp 1.1

1:100

47 m²
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Lägenhetstyp 1.2 är mittenlägenheterna med ljus från två håll, 
med vikpartier från golv till tak mot gata och högt sittande 
fönster mot loftgång. Kök och vardagsrum i öppen förbindelse 
likt lägenhetstyp 1.1. 

Lägenhetstyp 1 är tänkt att fungera för 1-2 prsoner med 
tillräckligt stort sovrum för en dubbelsäng.

Lägenhetstyp 1.2

1:100

40 m²
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Lägenhetstyp 2.1 har ljus från tre håll och har en rumsindelning 
som medgör stor möjlighet att nyttjas på olika sätt. Mot 
loftgången är entré, förvaring och WC förlagda för att ge 
sociala och privata ytor maximal tillgång till dagsljus. 

Fönster och dörrar är placerade för att ge siktlinjer genom 
hela lägenhetens längd. Lägenheten fungerar som bostad för 
2-4 personer, med en stor sammanhängande social del. 

Lägenhetstyp 2.1

1:100

83 m²



112 113Vy inifrån lägenhet 2.1. 



114 115

Lägenhetstyp 2.2 har ljus från tre håll och har en rumsindelning 
som medgör stor möjlighet att nyttjas på olika sätt. Förvaring 
och WC förlagda vid entré för att ge sociala och privata ytor 
maximal tillgång till dagsljus. 

Fönster och dörrar är placerade för att ge siktlinjer genom 
hela lägenhetens längd. Lägenheten fungerar som bostad för 
2-4 personer. 

Lägenhetstyp 2.2

1:100

68 m²
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Lägenhetstyp 3.1 är en duplexlägenhet med huvudentré på 
övre plan med en stor social yta som fortsätter ner på planet 
under. Privata ytor är samlade på undre plan med en sekundär 
entré vilket gör att man exempelvis kan hyra ut ett rum som kan 
nås från denna entré.

Lägenhetstyp 3.1

1:100

130 m²
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Lägenhetstyp 3.2

Lägenhetstyp 3.2 är en duplexlägenhet med 
huvudentré på nedtre plan med en stor social yta som 
fortsätter upp på planet över. 

130 m²
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Takplan

På takterrasserna har alla lägenheter en egen uteplats. 
Takterraserna har också växthus som går att nyttja för för 
olika tillställningar och ett trädeck med möbler.

1:400
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1:500

Fasader
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Fasader

Tegelfasaden är murad med olika förband för väggar, pelare 
och bjälklag. Vertikala byggdelar muras i munkförband 
medans horisontella, så som bjälklag muras i stående skift. 
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Materialval

Materialvalen har gjorts med hänsyn till platsens befintliga 
bebyggelse i åtanke, där gedigna material som sten och tegel 
har använts. 

Materialpaletten för projekter är avskalad med få material 
och består av mörkt tegel med naturliga färgskiftningar i grått 
och svart som muras med en mörkgrå fog. För horisontella 
byggdelar, så som murar och bjälklag,  muras teglet i stående 
skift. 

Bottenvåning och lokaler har en stomme och fasad i betong 
och glas. Räcken är i galvaniserat stål och fönster- och 
dörrkarmar i ek.

Vy från  Bergsgatan .



128 129

REFLEKTION

Examensarbetet påbörjades med en idé om att utveckla 
en strategi för hur vi förtätar våra städer. Undersökningen 
inleddes planlöst med en första formulering om vad resultatet 
skulle bli i det program som togs fram i samband med starten 
av exjobbet. Arbetet delades in i två skeden:

• Utforma en strategi för förtätning av nyproducerade 
bostäder i centrala Malmö. 

• Välja en av de identifierade platserna från strategiskedet 
och presentera ett bostadsprojekt.

Som alltid när en tydlig avgränsning inte görs kom projektet 
med examensarbetet att växa och resultatet blev mer 
omfattande än den initiala tanken, där ett bostadshus blev ett 
helt kvarter samt med dess närmiljö. 

Vid en tidigare avgränsning hade en djupare analys av ett 
mindre antal aspekter kunnat vara möjlig och resultatet då 
blivit annorluna. Resultatet som presenteras här anses änå som  
en god grund för vidare utveckling och arbete med förtätning  
av den typ som presenteras här. 

Som en fortsättning på detta arbete hade en mer omfattande 
analys av de övriga platser som initialt undersökter för att se 
effekterna av liknande ingrepp i större skala, samt hur trafiken 
då hade påverkats.
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