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Abstract
In the modern city the border between building and street is increasingly 
blurred. The urban shopping mall is a building typology that like few other 
dissolves this border by creating their own interior streetscapes. But what are 
these streets, what define them and how do they differ from other parts of the 
urban environment? When the city continues into the building, does the right 
to the city follow along?

This project is examining the shopping mall as an urban typology and its 
relation to urban life. The aim is to establish a continuous discussion about the 
building type’s problems and potential and how this could be used in an urban 
design context.

The work is made up of two interrelating parts; a theoretical study discussing 
the mall as an architectural typology, followed by a proposal for a redesign of 
an existing building, the shopping mall Entré Malmö.

The theoretical part is a historic review followed by a comparative and 
qualitative study of shopping mall environments in the region of Malmö, 
Sweden, aiming to identify some defining characteristics of the building type. 
The private ownership of public space is highlighted as problematic as it 
reduces the possibility to shape and reshape the urban environment through 
democratically controlled institutions.

Based on the theoretical study a series of design principles are developed and 
used as the basis for the proposal, focusing on the idea of the public street and 
the introduction of an expanded program. The aim is to reshape the mall into 
an adoptable urban structure more integrated with the surrounding city. The 
site maintains its commercial character but will also make room for housing 
and office spaces as well as public and cultural facilities in order to work more 
as a neighbourhood center for a quickly changing part of the city.
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Bakgrund
Utbytet av varor, marknaden och handelsplatsen, är grunden till stadens 
existens och stadslivet och kommersen har alltid utvecklats hand i hand. 
Stadsgatan kantad med butiker är på många sätt själva sinnebilden av 
stadslandskapet. I mitten av 1900-talet dök en byggnadstyp upp som kom att 
ifrågasätta relationen mellan handeln och stadens gator; köpcentrumet. Inom 
en och samma byggnad samsades nu en stor mängd butiker, organiserade 
längst egna interiöra gångstråk. Handeln bestämde sig med andra ord för 
att klara sig utan staden, vände sig inåt och skapade sin egen miljö. Detta 
är en fundamental förändring av hur städer fungerar. Från ett stadsliv där 
kommersiella funktioner existerade längs med offentliga rum, gatan och 
torget, fick vi en stad där vi i ökad utsträckning ser offentliga funktioner flytta 
in i kommersiella rum. 
Den mest grundläggande frågan för all stadsbyggnad är den om relationen 
mellan det privata och det gemensamma. Det handlar om hur byggnaderna 
där vi bor och arbetar relaterar till den offentliga gatan, torget och parken. I 
den moderna staden suddas gränsen mellan byggnad och gata ut. De samtida 
shoppingpalatsen, köpcentrumet, är en byggnadstyp som ingen annan löser 
upp denna gräns när den skapar sina egna gatumiljöer. Vad är dessa nya gator 
för något? Hur skiljer de sig från andra gator i staden? När staden fortsätter in 
i byggnaden, följer rätten till staden med? 

Det här arbetet handlar om köpcentrumet och dess roll i staden. 
Utgångspunkten är iakttagelsen av köpcentrumet som en aktiv och populär 
plats där folk samlas och umgås. Trots detta är det en på många sätt förbisedd 
miljö som sällan diskuteras inom arkitekturen. De utgör ofta några av de mest 
välbesökta platserna i staden men behandlas sällan som en del av stadslivet. 
De försöker efterlikna staden men anklagas för att förstöra den. 

Syfte och Frågeställningar
Jag vill i det här arbetet att undersöka köpcentrumet som en urban typologi 
och dess relation till stadslivet. Syftet är att påbörja en vidare diskussion kring 
byggnadstypens generella problem och potential och hur man hade kunnat 
arbeta med detta inom stadsbyggnad. 

• Vad är det samtida köpcentrumets utmärkande egenskaper och hur skiljer 
det sig från andra kommersiella urbana miljöer?

• Vad finns det för problem och potential med byggnadstypen och hur kan 
detta ligga till grund för en gestaltning som på ett bättre sätt integrerar 
köpcentrumet i staden?

Avgränsningar
Köpcentrumet kan diskuteras på många olika plan och skalor, från ren 
stadsbyggnad till en mer metafysisk diskussion kring konsumtionskultur och 
identitet.
Jag kommer i det här arbetet fokusera på just arkitekturen, hur den fysiska 

Inledning strukturen och sambandet mellan dess program är utformat. I huvudsak 
kommer det handla om vad jag kallar gatan i byggnaden och de verksamheter 
som definierar den.

Metod och Upplägg
För att hantera de ställda frågeställningarna har jag valt att arbeta med en 
specifik byggnad och plats, köpcentrumet Entré i Malmö och dess omgivning. 
Platsen ställer specifika men ändå allmängiltiga frågor kring byggnadstypen 
och dess relation till omgivningen. Genom att föreslå ett förslag till vad den 
befintliga byggnaden och platsen skulle kunna bli vill jag påbörja en vidare 
diskussion kring köpcentrumets roll i staden.
Jag kommer börja med att diskutera den valda platsen genom att först 
redogöra för vad den har varit och hur den kom att bli vad den är idag. Jag 
kommer sen att diskutera vad det finns för planer och visioner, både från 
fastighetsägarna för den specifika byggnaden men även vad Malmö Stad 
har för mål med området runtomkring. Utifrån detta specificerar jag den 
problemformuleringen jag kommer att arbeta med.
Då syftet är att förstå den befintliga byggnadstypen, köpcentrumet, kommer 
jag sedan att undersöka denna byggnadstyp mer ingående. Detta görs i tre 
steg; först genom en generell beskrivning där jag utifrån litteratur  ger en 
historisk bakgrund och beskriver hur köpcentrumet utvecklades till vad det 
är idag. Efter det kommer jag genom fallstudier diskutera och analysera 
fem lokala exempel med syftet att identifiera några av dessa byggnaders 
grundläggande egenskaper. Det sista steget blir att jämföra köpcentrummiljön 
med stadsgatan och diskutera likheter och skillnader.
I nästa kapitel kommer jag att med utgångspunkt i slutsatserna från den 
gjorda undersökningen definiera vilka grundläggande egenskaper jag ser i 
den befintliga byggnaden och platsen och om dessa är problem eller kvalitéer. 
Utifrån detta kommer jag ta fram ett antal gestaltningsprinciper som kan 
ligga till grund för en ny detaljplan och slutligen ett konkret förslag som jag 
diskuterar genom ritningar och bilder, för att sedan avsluta med diskussion 
och reflektioner kring det ritade projektet. Förslaget ska i första hand ses som 
underlag för en vidare diskussion.

Begrepp
Köpcentrum
Den typen av byggnad det här arbetet handlar om benämns på svenska med 
flera namn, vanligast köpcentrum, shoppingcenter eller galleria. Jag kommer 
i det här arbetet konsekvent använda mig av begreppet köpcentrum. Det kan 
förstås som en översättning av det på engelska ganska generella ”shopping 
mall”.

Offentlig Plats – Privatägd allmän plats
En stor del av arbetet behandlar relationen och skillnaden mellan offentligt och 
privat- ägda platser tillgängliga för allmänheten. För att tydliggöra skillnaden 
kommer jag använda mig av begreppen offentlig plats och privatägd allmän 
plats. Offentlig bör då förstås som beskriva både ägande och tillgänglighet 
medans allmän enbart handlar om tillgängligheten.  
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Flygfoto från 1960 Flygfoto från 1995

Del av stadsplan från 1939

Platsen
Köpcentrumet Entré ligger vid stadsdelen Värnhem vid Malmös nordöstra 
infart, precis i utkanten av vad vi kan kalla den centrala staden . Det 
är placerat där den traditionella rutnätsstaden tar slut, på gränsen mot 
ett svårdefinierbart område präglat av hårt trafikerade vägar, oanvänd 
industrimark, bensinmack och en bilförsäljare. På andra sidan detta område 
ligger Kirsebergstaden, ett område med varierad bebyggelse, till stor del 
flerfamiljshus från första halvan av 1900-talet sida vid sida med gatuhus 
från sekelskiftet. Norrut mot bangården ligger idag parkeringsplatser, en 
transformatorstation och avloppspumpstation. Områdets läge i staden 
och närheten till Skånes mest trafikerade motorväg, E6 som nås via 
Stockholmsvägen, innebär att Värnhem naturligt tilldelas rollen som en av 
Malmös entréer vilket ger bakgrunden till köpcentrumets namn.
Området domineras idag av köpcentrumet som breder ut sig längs med 
Hornsgatan men här finns även ett antal bostadskvarter samt mindre grönytor. 
Dessa byggnader består huvudsakligen av privatägda fastigheter med 
hyresrätter i 4-5 våningar, ofta med kontors- och butikslokaler i bottenplan. 
Hornsgatan, infartsleden från Stockholmsvägen samt Lundavägen i norr och 
öst är relativt hårt trafikerade oberoende av tidpunkt. Gatustrukturen i övriga  
delarna av området består av måttligt trafikerade vägar med två körfält.
 
Platsens historia
Den tomt där köpcentrumet Entré ligger idag, kvarteret Uno, var ursprungligen 
fyra mindre kvarter som efter bygget av nya E22an kom att bli inklämda 
mellan infarten från motorvägen (Stockholmsvägen som kopplar på 
Hornsgatan) och den gata som nu avslutar rutnätsstaden (Fredsgatan).
På 1980-talet ansågs Värnhem och Östervärn slitet och nedgånget 
och i samband med en planerad upprustning av hela området tog 
stadsbyggnadskontoret fram tre alternativa strategier för det som idag är 

MALMÖ C

KIRSEBERG
ÖSTERVÄRN 
STATION

VÄRNHEM
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kvarteret Uno med syfte att skapa en intressant och välkomnande entré 
till den centrala staden. Området hade redan då länge stått oanvänt med 
undantag av vissa delar som fungerat som parkeringsplats. De tre alternativen 
som togs fram var: 1, Ny stadsdelsbebyggelse med bostäder, kontor och 
stadsdelspark. 2, Den gröna stadsmuren och 3, Det stora projektet. (Nilsson & 
Lövgren 2012, s.27)

Alternativ 1 innebar precis som namnet antyder en förlängning av den 
befintliga kvartersstaden hela vägen mot Hornsgatan och Stockholmsvägen 
i norr och delvis till Lundavägen i öst. Fasader och stadsgator skulle tydligt 
signalera den centrala stadens början. De nya byggnaderna skulle vara 
bostäder och kontor med handel i bottenplan. 
Alternativ 2; Den gröna stadsmuren innebar att det i stället för att byggas nya 
kvarter ut mot Hornsgatan skulle anläggas en parkfront med en serie kullar 
som avskärmade en större park från den tungt trafikerade Hornsgatan. Parken 
var tänkt att fungera som en mindre stadsdelspark med lekplatser, bollplan, 
en damm, större grönytor och terrasser. Det var även ett alternativ att byta ut 
en av kullarna mot en paviljong. Vid den norra sidan av Fredsgatan innanför 
den planterade vallen och parken skulle en rad fristående punkthus uppföras. 
Det yttersta huset på vardera sidan var tänkt som kontor eller hotell och skulle 
utmärka sig i utformning och höjd för att skapa landmärken och en tydlig 
port in till staden. Innehållsmässigt bestod även denna modell mestadels av 
bostäder och kontor men även en del handel. 
Det sista alternativet, Det stora projektet, var tänkt som en större eventarena 
för sport och konserter med parkering i  bottenplan, inte helt olikt det som 
senare kom att byggas i Hyllie. (Nilsson & Lövgren 2012, s.27-31)

År 1987 offentliggjordes de två första alternativen som ett underlag för 
en arkitekturtävling. Det tredje alternativet fanns kvar som ett möjligt 
exploateringsalternativ ifall någon intressent skulle se det som en genomförbar 
idé. Malmö stad ansåg att de två prioriterade alternativen tog vara på en rad 
olika faktorer som tex entréläget, tog hänsyn till trafiken från omgivande 
gator och var realistiska att genomföra. Gemensamt för de två förslagen var 
att de innehöll liknande beståndsdelar och tillförde bostäder, kontor och en 
stadsdelspark. (Malmö stad 1987 s.2).
I september 1990 anordnades så en allmän arkitekturtävling med syfte att få 
in konkreta förslag på hur de framtagna alternativen hade kunnat utformas. 
Tävlingens huvuduppgift var att stadsbildsmässigt, arkitektoniskt och 
funktionellt skapa en god stadsmiljö och en ny intressant och karaktäristisk 
entré till innerstaden. Vid tävlingens slut den 1 februari 1991 hade 59 enligt 
kriterierna godkända förslag kommit in. (Arkitekten 1991, s.16).

Det vinnande förslaget, framtagen av AoT Arkitekter och gick under namnet 
Stadsbrynet, rekommenderades att ligga till grund för vidare detalj- och 
projektarbete. Förslaget ansågs på det mest övertygande sättet ha löst 
tävlingens huvuduppgift att stadsbildmässigt, arkitektoniskt, och funktionellt 
skapa en god stadsmiljö och en ny och intressant och karaktäristisk stadsentré 
till innerstaden med en god kombination av offentliga platser, parkrum och 

Alternativ 1; Ny stadsdelsbebyggelse med 
bostäder, kontor och stadsdelspark

Vinnande förslag från tävling 1991.
Stadsbrynet av AoT Arkitekter

Alternativ 2; Den gröna stadsmuren
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kvarter med tillhörande innergårdar samt ett återhållsamt monumentalt 
entrémotiv. (Arkitekten 1991, s.16) 

I början av 1990-talet drabbades så Europa av en lågkonjunktur och Malmö 
var inget undantag. Som en konsekvens av detta fanns det inte längre några 
intressenter för att anlägga de kontorslokaler utmed Hornsgatan som var 
en förutsättning för hela förslaget då det skulle fungera som ljudbarriär och 
dämpa bullernivån på resten av området. Förslaget gick alltså inte länge att 
genomföra. (Nilsson & Lövgren 2012, s.35)
Ett par år senare visade så en ny entreprenör, danska fastighetsutvecklaren 
TK Development , intresse för området och var villiga att investera i en 
exploatering av tomten. Planarbetet med det fyra och en halv hektar 
stora rivningsområdet återupptogs och en lång process tog sin början. 
Det nya planförslaget som togs fram innefattade ett köpcentrum, eller 
“upplevelsecentrum” som det kallades i planerna, ett hotell, samt bostäder. 
(Schlasberg 2014, Entre 2009)

Planförslaget för upplevelsecentret avvek i många avseenden från de önskemål 
som Malmö stad presenterat för området i sitt underlag från 1987 men klarade 
sig tack vara att det tidigt förankrades hos den politiska ledningen. Kommunen 
var väl medveten om att det inte fanns några andra intressenter som kunde 
eller ville satsa på en exploatering av området. Stadsbyggnadskontoret 
påpekade att planförslaget på många sätt gick emot de principförslag som 
tagits fram men fick trots detta inte igenom några större förändringar. Planen 
vann laga kraft våren 2005 och området stod klart för invigning fyra år senare. 
Det planerade hotellkomplexet blev aldrig verklighet då det inte fanns någon 
intressent som var villig att satsa på ett sådant projekt. (Nilsson & Lövgren 
2012, s.36)

Entré idag

Fasad från Öst
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Köpcentrumet Entré
Köpcentrumet Entré som sedan 2009 dominerat platsen består egentligen 
av två separata byggnader. Huvudbyggnaden ligger i kvarteret Uno mellan 
Hornsgatan och Fredsgatan och sitter via en inglasad gångbro ihop med 
den andra byggnaden som ligger utmed Värnhemstorget. Denna byggnad 
upptar en stor del av kvarteret Rolf mellan Pilgatan och Ringgatan och 
rymmer alltså Entrés sydligaste entré. Där de två husen möts, i korsningen 
pilgatan och Fredsgatan, bildas ett triangulärt torg. Huvudbyggnaden 
rymmer uthyrningsbara ytor om cirka 28 000 kvadratmeter och huset 
mot Värnhemstorget 13 000 kvadratmeter. Entrés totala yta är 90 000 
kvadratmeter. Till detta kommer ca 1000 parkeringsplatser. (Entré 2009)
Huvudbyggnaden är utformad som en rektangulär låda med platt tak och 
består av butikslokaler fördelade på fyra våningsplan. Fasaden består av 
halvtransparent u-profil glas med solida innerväggar bakom. Den norra väggen 
har två stora fönster i klarglas med foodcourten innanför. Byggnadens fasad 
mot norr och motorvägsinfarten är tillgänglig endast för transporter och 
service, dolt i bottenplanet av en hög betongmur. Bara en av fasaderna, den 
mot Fredsgatan, är tillgänglig för människor till fots.
Köpcentrumet innehåller i nuläget butiker, en foodcourt, en biograf, en 
bowlinghall, träningsanläggning samt ett underjordiskt parkeringsgarage 
med cirka 1000 parkeringsplatser. Butikerna består främst de vanliga 
multinationella kedjor som brukar påträffas i köpcentrum, ett par mindre 
specialistbutiker, frisörer, en större matbutik samt ett systembolag som nog 
får räknas som byggnadens i nuläget största dragplåster. En stor del av 
butikslokalerna står idag tomma.
Interiört är materialvalen typiska för den miljö vi associerar med köpcentrum. 
Stora glaspartier, rostfritt stål och ljus högpolerad golvsten. Innertaket är 
i ljuddämpande, perforerade gipsplattor. Rummen präglas av väl tilltagen 
våningshöjd med ett atrium och stora fönster som släpper in stora mängder 
dagsljus. (Entré 2009, Fojab.se)

Befintliga planer Atriumet med takfönster

Fasad från Norr



16 17

Entrés framtid - Malmö Plaza
Redan samma år som byggnaden invigdes så sålde TK Development den till 
tyska Commerzbanks fastighetsbolag Commerz Real AG. Ganska snart efter 
öppnandet fick anläggningen lönsamhetsproblem och flera av butikerna gick i 
konkurs. Efter flera år av vikande kundunderlag och röda siffror bestämde sig 
ägarna för att satsa på en genomgripande ombyggnad och renovering med 
start 2013. Man bestämde sig även för att markera omstarten med att byta 
namn från Entré till Malmö Plaza. (Schlasberg, 2014)
Ombyggnaden är alltså i skrivande stund i full gång. Bland annat har man 
bytt ut det från början mörka skiffergolvet mot ett ljusare marmorgolv och 
installerat ett nytt undertak. Belysningen har uppdaterats med ett nytt 
belysningskoncept, hissar och rulltrappor har flyttats, man har byggt nya 
fontäner och ljusschakt har breddats så mer ljus tränger ner i byggnaden via 
takfönster. Till detta ska fasaden norrut mot Hornsgatan och Stockholmsvägen 
uppdateras med större glaspartier och mer färg samt större skyltar med 
butiksnamn. (Gillberg, 2016) (Larsson, 2014).
Man har även gjort viss invändig omorganisering med avsikt att få bättre 
flöden. En ny foodcourt ska skapas på ovanvåningen i E-huset. T-huset ska 
byggas ut med 2400 kvadratmeter genom att mittgången flyttas västerut 
och därmed ger alla butikslokalerna större yta. Entrén till V-huset ska byggas 
om helt med en 15 meter bred entré med 10 meter högt i tak. Enligt uppgift 
satsar man ca 350 miljoner kronor på ombyggnaden. (Gillberg, 2016)

Commerz Reals visionsbilder för nya Malmö Plaza
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P L A N E N S  H U V U D D R AG

PL ANOMR ÅDET I  ET T REGIONALT PERSPEK TIV

En fortsatt utveckling av den så kallade tillväxtaxeln Köpenhamn-Malmö-Lund är 
av stor betydelse för hela regionen. Planområdet utgör tillsammans med Nyham-
nen ett av stadens största omvandlingsområden med potential att ytterligare 
stärka denna axel. Planområdets centrala läge och närhet till Östervärns station, 
samt på sikt möjligheten till ytterligare en station vid Sjölundaviadukten, bidrar 
till att planområdet blir intressant ur ett regionalt perspektiv. 

ÖSTERVÄRNS STATION – EN NYCKEL FÖR UT VECKLINGEN 

Utgångpunkt för planområdets omvandling är införandet av tåglinjen Mal-
möringen, med stationer i Hyllie, Triangeln, Malmö C, Persborg, Svågertorp, Rosen-
gård och Östervärn. Dessutom kan Simrishamnsbanan på sikt stärka Östernvärns 

Planens huvuddrag

Planområdet utgör tillsammans med 
Nyhamnen strategiska omvandlings-
områden längs tillväxtaxeln Köpen-
hamn-Malmö-Lund.

Denna översiktplan bygger vidare på de prioriterade inriktningar som lagts fast i den kom-

muntäckande översiktsplanen. Planen tar fasta på planområdets värden, i form av dess 

blandade och kontrastrika bebyggelse, Kirsebergsstadens småstadskaraktär, samt det akti-

va föreningsliv som präglar delar av området.  

Möjliga alternativ se även sida 41.

Läkning av staden sker genom förtät-
ning . 

ÖVERGRIPANDE STRUK TURK ARTA

Nyhamnen
Sjölunda

Triangeln
Norra Sorgenfri

Rosengård

Sege Park

mot Lund

mot Hyllie

Planområdet
Malmö C

Malmö stads vision för området
Köpcentrumet Entré och kvarteret Uno ligger i ett område som står inför 
drastisk förändring. Det utgör typexempel på delar av staden som i Malmö 
stads översiktsplan definieras som lämpliga för exploatering när staden 
ska växa och läkas ihop genom att förtäta och densifiera innanför den inre 
ringvägen (Malmö Stad 2014, s.7). I översiktsplan för Kirseberg och Östervärn 
från 2015 beskrivs området tydligt som föremål för framtida bebyggelse. 
Planförslaget i stort innebär att Kirsebergsstaden och Östervärn växer ihop 
med Malmö centrum och Johanneslust genom förtätning kring Östervärns 
station och kvarteren nordöst om entré, samt på lite längre sikt området norr 
om Hornsgatan. (Malmö Stad 2015)
Utgångpunkt för planområdets omvandling är införandet av tåglinjen 
Malmöringen, med stationer i Hyllie, Triangeln, Malmö C, Persborg, Svågertorp, 
Rosengård och Östervärn. När stationen vid Östervärn tas i bruk möjliggörs 
ett ökat utbyte mellan de östra och västra delarna av Malmö och området 
kring stationen ska tillsammans med Värnhem bli nordöstra Malmös nya “hot 
spot” med handel, kontor och nöjesutbud. (Malmö Stad 2015, s.14) En hög 
exploatering runt stationen, även på höjden, ska vara identitetsskapande för 
området. Att utnyttja marken effektivt i det stationsnära läget har “mycket 
hög prioritet.” Målet är att området ska bli en del av centrala Malmö med en 
liknande stadbyggnadsstruktur som den kring Värnhemstorget och att den 
nya bebyggelsen ska anpassas till den befintliga när det gäller täthet och 
struktur. Markanvändningen ska främst bestå av tillskott av bostäder men 
även handel och kontor. Mot bangården i norr ska verksamheter lokaliseras 

Ur Malmö Stads översiktsplan för Östervärn och Kirseberg

som avskärmar den blandade stadsbebyggelsen från bland annat buller 
och luftföroreningar. I nuläget ligger hela denna tomten inklämd mellan 
järnvägen och Stockholmsvägen / Hornsgatan vilket försvårar exploateringen. 
I översiktsplanen öppnas därför upp en eventuell framtida om dragning av 
vägar. (Malmö Stad 2015, s.10-15)

Med utgångspunkt i översiktsplanen har FOJAB arkitekter tagit fram två förslag 
på hur framtida exploatering av kvarteret bredvid Östervärn station, alltså 
direkt öster om Entré, hade kunnat se ut. (fojab.se)

Fojabs förslag till kvarteret kring Östervärn station
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Befintlig detaljplan
Med utgångspunkt i översiktsplanen för området och de förslag på exploatering 
av kringliggande kvarter som Malmö Stad låtit ta fram ter sig den befintliga 
detaljplanen för kvarteret Uno problematisk. När kvarteren norr och öst om 
Hornsgatan exploateras med liknande kvarterstruktur som runt Värnhem 
kommer kvarteret att hamna som en spindel i nätet, en central punkt i den 
nya stadsdelen.

Först och främst så bildar det befintliga köpcentrumet en barriär och 
återvändsgränd som förhindrar kvartersstadens expansion norrut. De från 
början fyra kvarter som idag utgör kvarteret Uno bildar ett avslut för såväl 
Hermansgatan, Pilgatan och Ringgatan. Där möts man av Entré som idag 
enbart har ingångar söderifrån. Det finns alltså ingen tydlig koppling mellan 
Värnhemstorget bort mot varken parken söder och öster om Entré, eller 
Hornsgatan och kvarteret bortom. Detta försvårar den hopläkning av staden 
som tydlig definieras i översiktsplanen genom framtida exploatering av 
kringliggande kvarter norr och österut.
Det blir även tydligt att kvarteret Uno inte lever upp till översiktsplanens mål 
om att bygga blandad stad då hela kvarteret Uno idag utgörs av handel.

Befintlig detaljplan

Förutsättningar för nytt förslag
Den uttalade ambitionen från Malmö Stad är som konstaterat att kvarteren 
mellan Östervärn station och Hornsgatan samt området norr om Hornsgatan 
och Stockholmsvägen ska bebyggas med en kvarterstadsstruktur liknande 
den runt Värnhemstorget. I nuläget är den tungt trafikerade Hornsgatan ett 
problem, dels i form av buller men även då den skapar en tydlig barriär norr 
om Entré. 

En förutsättning blir därmed att omforma den barriärskapande 
trafikstrukturen. Ett alternativ kan vara att flytta de stora trafikströmmarna till 
ett läge närmare Kontinentalbanan och bangården. Detta skulle skapa större 
utvecklingsmöjligheter för marken norr om Hornsgatan. Det skulle i få fall ge 
möjligheter för en ny gatustruktur med en större blandning av trafikslag, ett 
lugnare trafiktempo och fler korsningspunkter för fotgängare och cyklister. 
Den mark som frigörs skulle kunna bebyggas och läka den idag fragmenterade 
stadsstrukturen. Mellan de trafikerade gatorna kan större sammanhängande 
och lugnare kvarter skapas. Denna möjlighet diskuteras kort i översiktsplanen 
för Kirseberg och Östervärn (Malmö Stad 2015, s.42). 
För att ge mig förutsättningar för det förslag för kvarteret Uno jag kommer 
utveckla, har jag tagit fram ett förslag för hur den framtida exploateringen av 
de kringliggande kvarteren skulle kunna se ut. Utgångspunkterna för detta 
har alltså varit Malmö Stads översiktsplan, översiktsplanen för Kirseberg och 
Östervärn samt de illustrationer som Fojab arbetat fram för kvarteret direkt 
väster om Östervärn station.
Med den nya planen blir problemen med den befintliga strukturen för kvarteret 
Uno tydliga. Med den nya planen blir problemen med den befintliga strukturen 
för kvarteret Uno tydliga. En utgångspunkt för projektet blir att arbeta fram en 
fram ett förslag som integreras med en trolig framtida bebyggelse.

CENTRUM
HAMNEN

VÄRNHEM

Förslag till omdragning av trafiken
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Det ger mig även en geografisk avgränsning. Entré består som jag beskrivit 
av två stycken byggnader. Jag anser att byggnadsdelen som ligger i kvarteret 
Rolf och gränsar mot Värnhemstorget förhåller sig ganska oproblematiskt till 
stadsstrukturen och kommer därför att bortse från den i min undersökning. 
Mitt förslag begränsas därmed till Entrés huvudbyggnad som ligger i kvarteret 
Uno. Den befintliga inglasade gångbron mellan de två byggnaderna kommer 
att behållas som en del av de befintliga förutsättningarna.
Då utgångspunkten för projektet är en utredning av köpcentrumet som 
byggnadstyp, här exemplifierat av Entré, och förslaget därmed utgår från den 
befintliga strukturen och verksamheten behöver vi först och främst skaffa oss 
en förståelse för hur denna typologi har växt fram och hur den fungerar. 

Potentiell framtida stadsstruktur Potentiell framtida stadsstruktur
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The Galeries Royales Saint-Hubert, Bryssel

Al-Madina Souq, Bagdad

Köpcentrumet som byggnadstyp
Historia
Handelsmiljöers historia är i mångt och mycket den om staden, eller närmare 
bestämt den om stadslivet och kommersen. Just handel är på många sätt 
grunden för städer som företeelse när nomadlivet övergick i permanenta 
odlingar och marknaden blev platsen där varor byttes. 

Marknadsplatsen var en central del av de första städerna och fick sin kanske 
första kända byggda form i den grekiska agoran där handel, den sociala 
mötesplatsen och den politiska arenan samsades. Handeln existerade här i 
första hand som temporära stånd under specifika dagar. (Coleman 2007, s.19) 
De romerska forumen är den äldsta kända byggnadstyp att samla 
väldefinierade och mer eller mindre permanenta butiker under ett tak, 
ibland på mer än ett våningsplan. Trajan’s Forum i Rom, byggt år 112, hade 
som exempel cirka 150 butikslokaler på flera plan. Det stod sig i Europa 
oöverträffat i många sekel innan urbaniseringen, efter ett par dystra sekel, 
tog fart igen under senare delen av medeltiden. När städer växte fram runt 
slott och kloster gjorde de ofta det i form av center för handel. När torgen och 
marknaderna växte kom bottenvåningarna runt och i närheten av torgen, ofta 
med varuproduktion längst in, att utvecklas till de butikslokaler och gågator 
som är karakteristiska för europeiska städer än idag (Pevsner 1976, s.235).

I andra delar av världen fick marknadsbyggnaderna en viktig roll i staden 
långt tidigare. Basaren växte under århundradena efter Kristus fram som 
en central del av det urbana livet i städer längs Mellanösterns handelsrutter. 
Dessa miljöer skilde sig ofta från den europeiska marknadens öppna torg och 
butiker som var riktade ut mot gatan då handeln istället ofta var riktad inåt 
mot smala täckta gränder och interiöra rum vilket lämpade sig bättre för ett 
varmare klimat. Rumsligt ligger basaren alltså betydligt närmare det moderna 
köpcentrumet än de flesta andra historiska handelsmiljöer och har än idag på 
många håll kvar sin centrala roll i staden (Coleman 2007, s.25).

I samband med den industriella revolutionen och framväxten av en 
konsumtionsstark borgarklass fick butiksgatan en allt starkare roll i den 
europeiska staden. Tydligare definierade handelskvarter växte fram där 
butiker samsades med pubar och caféer. Det var i samband med detta som 
de renodlade gågatorna utvecklades, där vagnar och godstransport förbjöds 
för att ge plats åt en säkrare och bekvämare gata åt de nya konsumenterna 
(Ergun Kocaìlì 2010, s.41-47).

I slutet av 1700-talet dök så en ny typ av butiksmiljö upp, som bildar en 
milstolpe i köpcentrumets framväxt; den täckta arkaden. Arkaden skapades 
genom att ett flertal butiksägare tillsammans finansierade och byggde in en 
interiör gata, ofta med glastak för att släppa in dagsljus. Arkadgatan var alltså 
här ofta privat ägd och kontrollerad, och kunde därmed utformas helt efter 
vad som passade butiksägarna. Shoppingmiljön separerades därmed från 
den offentliga gatan. Arkaderna föddes i Paris men spred sig snabbt till andra 
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storstäder i Europa (Coleman 2007, s.30)
Under samma period föddes de första varuhusen i Paris och fenomenet spred 
sig snabbt i Europa och Amerika. Principen gick ut på att i en stor byggnad, 
med försäljningen uppdelad på olika avdelningar, kunna erbjuda många 
varor av olika slag under ett tak där besökaren skulle kunna se sig omkring 
i varuhuset utan att känna köptvång. En återkommande realisation vid 
slutet av säsongerna och gemensamma öppettider skulle öka försäljningen. 
Varuhusen blev snabbt enormt populära och lönsamma. De nya miljöerna i 
kombination med nya grupper konsumenter ledde till att handeln  utvecklades 
som social funktion. Som exempel spelade varuhusen på den tiden en viktig 
roll som samlingsplats för borgerskapets kvinnor, där de kunde röra sig utan 
en manlig anhörig som förkläde. På många sätt var det här den moderna 
shoppingkulturen föddes (Coleman 2007, s.33).  

Arkitektoniskt så kom varuhusen ofta att utmärka sig genom ett stort centralt 
atrium med ljusinsläpp i taket under vilket det nya interiöra torget fungerade 
som utställningsyta. Detta blev även modellen för just utställningsbyggnader 
under hela 1800-talet, mest noterbar är Crystal Palace från världsutställningen 
i London 1851. Den då helt revolutionerade byggnadstypen av 
massproducerade element i  gjutjärn och glas blev föregångare för 
shoppingmiljöer under en lång tid framöver och har flera slående likheter med 
våra samtida konventionella köpcentrumsbyggnader med loftgångar, välvda 
glastak och interiöra torg (Koolhaas 2001, s.240). Även på andra håll låg 
varuhusen i framkant när det gällde integreringen av teknologiska innovationer 
i arkitekturen, såväl hissen som rulltrappan och luftkonditioneringen 
etablerades först här. (Feinberg Meoli 1991) (Koolhaas 2001, s.341-343)

Varhusen blev precis som i Europa väldigt populära i de amerikanska 
storstäderna där det i början av 1900-talet, i samband med bilens etablering, 
började växa fram en ny typ av konsumtionsmiljö. Kluster av butiker började 
växa fram i utkanten av städer i anknytning till större vägar, ofta med 
bekväma parkeringsmöjligheter. Ofta var det en större supermarket som 
fungerade som dragplåster med ett antal mindre butiker runtomkring. När 
bilägande och suburbia så exploderade under de följande decennierna kom 
den här typen av rurala handelscenter att få en central roll i det amerikanska 
samhället. (Feinberg Meoli 1991) 

Crystal Palace, London Galleria Vittorio Emanuele II, Milano

Victor Gruen och det moderna köpcentrumet
Det var i den här kontexten köpcentrumet som vi känner det idag växte fram. 
Dess ursprung förknippas ofta med en arkitekt och hans visioner. Victor Gruen 
var en österrikisk arkitekt som kom till USA 1938 i flykt undan nazismen. Sin 
amerikanska karriär började han med att formge små butiker men började 
tidigt formulera en vision om små affärsbyar placerade i städernas utkanter 
eller förorter. Han såg i de amerikanska förorterna en brist på de offentliga 
platser för sociala möten som präglade hans hemstad Wien. Historien hade 
visat att europeiska stadsmiljöer var funktionella och Gruen ville kopiera 
dem och skapa förorternas nya mötesplatser. Köpcentrumen skulle fungera 
som en social mötesplats och främja kulturella och sociala förändringar. Han 
hade stora visioner om enorma komplex där interiöra butiksgator omgavs av 
bostäder, kontor skolor och sjukhus, liknande det som i Sverige kom att kallas 
ABC-städer. I Gruens visioner låg också en kritik av de moderna amerikanska 
storstäderna. Ett syfte med köpcentrumen var enligt honom att rensa upp 
i städerna genom att leda ut trafik till förorterna, en regisserad stadsmiljö 
med alla stadens kvalitéer men utan dess baksidor. Visionen om köpcentrum 
utvecklades således i mötet mellan europeiska traditioner och amerikansk 
kommersialism. (Coleman 2007, s.42)

1956 förverkligade Gruen sin ultimata vision med bygget av köpcentrumet 
Southdale utanför Minneapolis. En för tiden enorm byggnad med butikslokaler 
som öppnade sig mot inbyggda shoppingstråk, en behagligt klimatiserad 
inomhus miljö i där de interiöra gatorna i två plan möttes i ett större atrium 
torg. Torget fungerade som utställnings och evenemangsyta och försågs med 
dagsljus genom ett stort takfönster. En artificiell stadskärna för förortsbor där 
vädret alltid var perfekt.

Victor Gruen visar upp sin vision för Southdale Mall utanförr Minneapolis
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Affärskonceptet var enkelt, genom att på en billig tomt utanför staden, 
omgiven av en stor parkeringsplats, skapa en attraktiv shoppingmiljö under ett 
och samma tak kunde de över hundra butikslokalerna hyras ut för relativt höga 
hyror. Ekonomiskt var filosofin enkel, desto längre tid människor tillbringade i 
en kommersiell miljö, desto mer pengar använde de. Avkastningen var enorm. 
(Gladwell 2004). 

Detta nya affärskoncept kom att bli normbildande och spreds under följande 
decennier explosionsartat, först i USA och senare över resten av världen. 
Men det är intressant att notera att Gruens ursprungliga plan för Southdale 
aldrig blev realiserad. Lägenhetsbyggnaderna, skolan, parken och sjukhuset 
försvann, kvar blev lådan med butiker omgiven av parkeringsplats. (Koolhaas, 
2001 s.384-387) Gruen kom senare i livet att bli en stark motståndare till de 
samtida köpcentrumen då och menade att hans ursprungliga visioner hade 
blivit förvrängda och resulterade i en miljö väldigt annorlunda från vad han 
föreställde sig. “I refuse to pay alimony for those bastard developments.” 
(Byrnes 20013)

Det samtida köpcentrumet
Köpcentrumet som fenomen har sedan sin födsel varit under konstant 
utveckling och det är kanske just dess anpassningsbarhet som varit nyckeln 
till framgång. Byggnadstypen har lyckats anpassa sig till vitt skilda kontexter 
och stora samhälleliga och ekonomiska förändringar. Ett exempel på detta är 
framväxten av internethandel under början av 2000-talet som har diskuterats 
som det största hotet mot den fysiska handeln. Köpcentrumet tvingades 
att omforma sin verksamhet och röra sig från att enbart handla om ren 
detaljhandel till att lägga ett större fokus på upplevelse och underhållning. 
När stora köpcentrum planeras idag integreras de ofta med mer eller mindre 

Ett av världens största akvarium i Dubai Mall

spektakulära attraktioner, alltifrån berg o dalbanor, artificiella skidbackar, 
simbassänger eller takträdgårdar. (Ergun Kocaìlì 2010, s.81-84)
Köpcentrum och handelsområden i Sverige fortsätter att öka i antal, yta 
och omsättning och utgör fortsatt en betydande del av svensk detaljhandel, 
dessutom planeras det för drygt 2 miljoner kvadratmeter ny handelsyta. I dag 
finns det 373 stycken köpcentrum i Sverige med en total uthyrningsbar yta på 
drygt nio miljoner kvadratmeter. (Rönnberg, 2016)
Just nu byggs det 32 miljoner kvadratmeter köpcentrum i världen, vilket är en 
ökning på 14 % från i fjol. Den överlägset största ökningen sker runtom i Kina 
följt av snabbt växande megastäder som Istanbul, Moskva, Sankt Petersburg, 
Abu Dhabi, New Delhi, Hanoi och Kuala Lumpur. (CBRE 2015)

Överetablering 
Etableringen av köpcentrum i Sverige har intensifierats de senaste tio 
åren med mer än en dubblering i antal och fler är planerade. Sverige har i 
jämförelse med många andra länder ett relativt högt antal köpcentrum och 
handelsplatser per invånare. 
Från att främst ha konkurrerat med den traditionella stadskärnan har 
köpcentrum i allt högre grad börjat konkurrera med varandra. Prognoser pekar 
på en fortsatt ökning av nybyggnader fram de närmaste åren samtidigt som 
många av de befintliga köpcentren kommer att renoveras eller byggas om 
helt och hållet (Jansson, 2013). Många menar att det sker en överetablering, 
medan fastighetsägarna av köpcentren bedömer det som nyttig konkurrens 
och menar på att de utesluter sig själva från att konkurrera på marknaden om 
de inte hänger med i förändringen (Kalin & Samuelsson, 2013). Stora summor 
pengar investeras i köpcentrum och vid dess etablering varpå r köpcenter 
väljer att satsa på ombyggnation och förändringar istället för att lägga ner, 
tydligt exemplifierat av Entré. (Kalin & Samuelsson, 2013) 

KÖPCENTRUM PER 1000 INVÅNARE

NORGE
LUXEMBURG
ESTLAND
SVERIGE
SLOVENIEN
FINLAND
HOLLAND
IRLAND
SCHEWIZ
ÖSTERIKE
DANMARK
LITAUEN
LETTLAND
EU-SNITT
KROATIEN
PORTUGAL
STORBRITTANIEN
FRANKRIKE
SPANIEN
POLEN
ITALIEN
TJECKIEN
SLOVAKIEN
MALTA
TYSKLAND
UNGERN
RUMÄNIEN
TURKIET
RYSSLAND
BELGIEN
BULGARIEN
UKRAINA
GREKLAND
BOSNIEN
SERBIEN

Ovan: Skridskobana i Galleria of Dallas
Höger: Köpcentrum i Europa
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Organisationen ICSC (International Council of Shopping Centers) definierar 
idag fyra typer av köpcentrum, främst baserad på skala och kontext. 
Neighborhood, community, regional, and super regional centers (icsc.org). 
Den absolut tydligaste uppdelningen är den mellan det rurala och det  urbana 
köpcentrumet.

De första köpcentrumen som vi känner dem byggdes enligt Victor Gruens 
logiker i utkanten av städer, kopplade till de stora villamattorna. Men konceptet 
visade sig så lönsamt att det snart kom att flytta in i städer där de blandades 
med varuhusen och shoppingarkaderna och skapade nya hybrida strukturer.
Skillnaden mellan de urbana och rurala köpcentrumen är intressant. Vad 
händer när staden växer ifatt köpcentrumet? Här blir exemplet Entré och det 
framtida scenariot jag utgår från relevant.
Köpcentrumet utformades för att efterlikna stadslandskapet, en stad med 
alla det urbana livets fördelar men utan dess problem. På samma gång har 
handelns roll för att utforma städer blivit allt större. På samma gång som 
köpcentrumet försöker vara stad försöker staden vara köpcentrum. (Kärrholm 
2012, s7).
Köpcentrumet utgör idag, både i staden och utanför, välbesökta allmänna 
platser där folk uppehåller sig. Det har blivit en del av stadslivet och en 
växande sådan då nya köpcentrum som vi har sätt byggs hela tiden. Det finns 
platser där köpcentrummiljön har kommit att bli en än mer fundamental del av 
stadslivet, det har blivit en stad i sig själv som man egentligen aldrig behöver 
lämna. Jag ska beskriva två sådana.

Shopping Center HONG KONGShopping Center USADet rurala Det urbana

Köpcentrumstaden
Hong Kongs tunnelbanesystem har finansierats av vad man kallar Rail + 
Property Development. Kortfattat så innebär det att kostnaden för att bygga 
kollektivtransporten till största del täcks av att marken för framtida stationer 
säljs av i ett tidigt skede. När en ny station anläggs skapar det väldigt 
värdefulla tomter då stora mängder människor rör sig igenom där varje dag 
(Cervero & Murakami 2008). Detta är alltså ideala platser för handel och över 
tid har systemet utvecklat en stad där i stort sätt varje tunnelbanestation 
är ett stort köpcentrum. Ovanpå dessa köpcentrum byggs sedan allt från 
bostäder till kontor, skolor och sjukhus. I kombination med en extremt 
tätbebyggd stad, varierad topografi och ett tropiskt klimat har Hong Kong 
genom åren utvecklat ett enormt system av tunnlar och broar som kopplar 
ihop köpcentrum, tunnelbanestationer, bostäder, arbetsplatser och i stort sätt 
alla typer av byggnader. Stadslivet utspelar sig därmed inte längre bara på 
marken utan på flera nivåer, och bredvid detta bildas attraktiva butikslokaler. 
Resultatet har blivit en stad som påminner väldigt mycket om vad vi associerar 
med köpcentrum. Interiöra privatägda med allmänna interiöra gator kantade 
av butikslokaler, restauranger och caféer. (Frampton, Solomon & Wong 2012) 
Det innebär också en stad där du kan röra dig över hela staden, från hemmet, 
skolan, arbetet och vänner, utan att nånsin behöva gå ut på den offentliga 
gatan.

Hong Kong
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Ett annat intressant exempel är Montreal i Kanada, en stad som halva 
året präglas av långa och stränga vintrar. 1962 byggdes Montreals första 
underjordiska köpcentrum under vad som då var stadens första moderna 
skyskrapa. När tunnelbanan anlades ett par år senare började fler liknande 
shoppingmiljöer anläggas i anknytning till stationerna och viktiga platser i 
staden. Dessa platser blev snabbt mycket populära då de utgjorde en plats 
där man kunde umgås trots de många minusgraderna utomhus. Genom åren 
byggdes fler och fler sådana här miljöer och kom snart att börja kopplas 
ihop med tunnlar. När en stor del av stadslivet hände under jord blev detta 
även attraktiva mark för ny utveckling och många stora byggprojekt kom 
att skapas i anknytning till tunnlarna eller i närheten för att sedan kopplas 
ihop med ytterligare underjordiska gångar och interiöra torg kom att bildas 
i korsningarna. Till följd av den underjordiska staden kom handeln på gatan 
att minska drastiskt då kunderna helt enkelt befann sig ett par våningar ner. 
Det underjordiska gatusystemet täcker idag drygt 32 kilometer, kopplar ihop 
10 tunnelbanestationer, 2 bussterminaler, 1200 kontor, 2000 butiker, 1600 
lägenheter, 200 restauranger, 40 banker, bioteatrar, koncertlokaler, hotel, 
Montreals Universitet, en kyrka och i stort sätt allt annat man kan tänka sig i 
staden. (montrealundergroundcity.com, El-Geneidy, Kastelberger, Abdelhamid 
2011)

Dessa två exempel på städer där en miljö liknande köpcentrumets har kommit 
att prägla stadslivet är intressanta då de sätter fingret på upplösningen av 
byggnad och stad och relationen mellan den offentliga miljön och den privata 
gatan.

Montreal Montreal

Hong Kong
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Gatan i byggnaden
Jag har här kort berättat om köpcentrumets historia, hur det blev vad det är 
idag, hur byggnadstypen har spridits över världen och på olika sätt formar och 
formas efter staden. Köpcentrum som fenomen, eller arkitektonisk typologi, 
är ett intressant men brett ämne. Det går att diskutera på många plan och i 
många skalor, från ren stadsbyggnad till en mer metafysisk diskussion kring 
konsumtionskultur och identitet.

Då detta arbete i första hand handlar om relationen mellan staden och 
köpcentrumet kommer jag nu fokusera på det element som i första hand 
definierar staden, gatan, och diskutera vad som händer när den fortsätter in i 
en kommersiell byggnad.
En gata definieras som  “en väg i stadsmiljö, ett långsträckt stycke av 
markytan i en stad, avsedd att främja trafik, av gående eller fordon, och 
därmed sammanlänka olika regioner och fastigheter i staden.” (NE Gata)
Som vi har sett genom den historiska tillbakablicken  var relationen till gatan 
central för framväxten av köpcentrum som typologi. Detaljhandelns ambition 
att anpassa gatumiljön till sina önskemål och behov förklarar utvecklingen 
från marknadsplatsen och basaren till gågatan, den täckta arkaden och 
senare varuhuset, men kanske ännu intressantare hur det var just bristen på 
stadsgatan som gav upphov till den typen av köpcentrumbyggnader vi känner 
idag.

Vad köpcentrumet gör, dess mest grundläggande princip, är just att minimera 
beroendet av den offentliga gatan då byggnaden istället vänder sig inåt och 
skapar sin egen interiöra gata. Gatan i byggnaden blir då någonting annat än 
gatan i staden.
Jag kommer i nästa kapitel studera ett par exempel på sådana interiöra gator 
runt om i Malmö för att få en bättre förståelse för hur dom fungerar.

L’Itäkeskus Shopping Center

Komamoto Mall
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Fokus i detta arbete är Köpcentrumet 
Entré, men då ambitionen är att 
även föra en mer generell diskussion 
kring byggnadstypen har jag valt 
att närmare undersöka fyra andra 
köpcentrum i närområdet för att 
kunna dra observationer som skulle 
kunna sägas vara mer allmängiltiga.
Det jag kommer undersöka är just 
gatan i byggnaden. Hur den är 
planerad och organiserad och hur den 
förhåller sig till anknytande lokaler 
såväl som till staden utanför.
 De fyra köpcentrumen är valda för 
att representera olika skalor och 
kontexter.

Gatan i byggnaden 
- Fallstudier
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Emporia
Emporia är ett köpcentrum i stadsdelen Hyllie i sydvästra utkanten av Malmö 
och är med sina 93 000 kvm och ca 230 butiker och restauranger, fördelat 
på tre plan, Skandinaviens näst största köpcenter efter nybyggda Mall of 
Scandinavia i Solna. På taket finns en park och trädgård på cirka 27 000 
m². Byggnaden karaktäriseras i första hand av sin spektakulära entré som 
vänder sig mot Hyllie torg och tågstationen. Byggnaden stod klar sommaren 
2012 och tilldelades 2013 priset som ”världens bästa shoppingcenter” vid 
World Architecture Festival i Singapore. Bygget beräknas ha kostat cirka två 
miljarder kronor (inklusive parkeringsplatser, bostäder och kontor på tomten). 
Byggnaden ägs och drivs av fastighetsbolaget Steen & Strøm som även äger 
35 andra gallerior runt om i Skandinavien.

Emporia ligger i direkt anknytning till Hyllie tågstation vilket givetvis är 
anledningen till varför det ligger där det ligger. Här går även flertal bussar och 
i anslutning till shoppingcentrumet finns där ca 2700 parkeringsplatser. På 
andra sidan torget ligger sport och eventarenan och Malmö Arena. Området 
runtomkring är, med närheten till både Malmö C och Köpenhamn, Malmös 
just nu största utbyggnadsområde och det byggs en stor mängd kontor och 
bostäder samt konferensanläggning och mässområde med tillhörande hotell. 
(emporia.se) (Malmö Stad, Emporia) (stenstrom.se)

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 1

PLAN 2
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Triangeln
Triangeln Köpcentrum är beläget i centrala Malmö och stod först färdigt 1989 
men efter omfattande ombyggnader har dagens byggnad idag inte många 
likheter med originalet. Med 40 000 kvadratmeter är Triangeln Malmös 
fjärde största köpcentrum efter Emporia, Mobilia och Entré. Triangeln har för 
närvarande över 150 butiker och ett flertal restauranger och caféer. Triangeln 
uppfattas som ett köpcentrum men är i realiteten två sammankopplade 
fastigheter som ägs och utvecklas av Vasakronan (25 000 kvm) och NCC (15 
000 kvm) respektive.

Triangeln ligger verkligen mitt i hjärtat av staden, i slutet av Malmös stora 
gågata. Byggnaden ligger 50 meter från Citytunnelns station Triangeln där 
upp emot 40 000 personer stiger på och av varje dag, dessutom stannar flera 
bussar utanför dörren. Triangeln har ett garage för 800 bilar i två plan under 
jord. I direkt anslutning till Triangeln ligger även kontor och 190 bostäder. 
(ncc.se) (triangeln.com) Malmö Stad 2009)
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Kv Caroli
Köpcentrumet Caroli City i centrala Malmö invigdes 1973 och blev med sina 55 
butiker Malmös då största köpcentrum. För att genomföra projektet revs i stort 
sett all bebyggelse i Carolikvarteren samt tre kringliggande gator, varav två 
var några av Malmös allra äldsta (Mårtensgatan och den medeltida delen av 
Grönegatan, båda från slutet på 1200-talet).
Diskussioner inleddes 2008 om att bygga om köpcentrumet och efter en 
arkitekttävling som vanns av det danska arkitektkontoret Schmidt Hammer 
Lassen startade ombyggnationen 2010 återinvigdes i augusti 2013 efter en 
total ombyggnation och omprofilering. Den nya gestaltningen innebar bland 
annat att köpcentrumet bröts ner och öppnades upp mot omgivningen. För att 
signalera detta bytte man namn från Caroli City till Kv Caroli. Köpcentrumet 
består idag av ett 30-tal butiker samt caféer och restauranger på ca 17 000 
kvm. 2007 köpte Carnegie Fastigheter (senare Profi Fastigheter) Caroli City 
från de tidigare ägarna Wihlborgs och 2015 köptes Kv Caroli av A Group of 
Retail Assets Sweden AB.

Kv. Caroli är beläget i centrala Malmö, drygt 300 meter från Malmö 
Centralstation och i direkt anknytning till flera busslinjer. Kvarteret innehåller 
förutom köpcentrumet 620 lägenheter. Det finns 580 parkeringsplatser i 
Caroligaraget med rullband och hissar direkt in i Caroli samt ytterligare ca 
800 P-platser i parkeringhus bredvid. (Nordlander, 2016) (forsenprojekt.se) 
(tamgroup.se) (caroli.se)
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Mitt Möllan
Mitt Möllan är en 7 000 kvadratmeter stor handelsplats vid Möllevången i 
centrala Malmö. Det hette tidigare butiksgatan Leonard och är en del av det 
60-tals komplex som upptar hela tomten. 
Mitt Möllan, som består av en enda passage genom byggnaden är på gränsen 
till om det med sin begränsade yta kan definieras som ett köpcentrum men 
jag har valt att ha med det här då det bygger på samma principer om än i 
betydlig mindre skala. Mitt Möllan ägs av Stena fastigheter och stod under 
lång tid ganska tomt och nedgånget men har på senare år genomgått en serie 
renoveringar med ambitionen att skapa en ny image.
Den uttalade ambitionen är att vara ”samlingsplats för nyskapande och 
kreativitet inom konst, kultur, design och mode”. Hyresgästerna är därmed 
andra än de stora kedjebutiker som är typiska för vanliga köpcentrum. Istället 
hittar man lokal design, ibland skapad på plats i huset, konceptbutiker, 
vintage, pop-ups, skrädderi, skomakare, paketombud och butiker med allt från 
inredning till te. Huset är ett hem för bl.a. formgivare, musiker, matkreatörer 
och skräddare. (kontoretarkitekter.se) (stenafastigheter.se) (Persson 2011)
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Center Syd
Center Syd är ett köpcentrum i Löddeköpinge i västra Skåne. Det invigdes 
1991 och utgörs idag av 80 butiker på ca 37 000 kvadratmeter, fördelat på 
två byggnader. Det har sedan det först färdigställdes utförts flera om- och 
utbyggnader, senaste från 2015 då “Nya Center Syd” invigdes. Renoveringen 
innebar flera nya butiker, fler caféer och en sammanbyggnad av ICA Maxi 
och Center Syd, där allt numera ligger under samma tak med hjälp av en 
förbindning. Köpcentrumet har haft flera ägarbyten sen det öppnade men ägs 
sedan 2007 av den Luxemburgbaserade fonden NRF, Nordic Retail Fund.

Köpcentrumet ligger vid Motorväg E6 omkring 25 km från Malmö, 40 km 
från Helsingborg och drygt 15 km från Lund. Det finns bussförbindelser från 
kringliggande städer men det primära sättet att ta sig dit är utan tvekan med 
bil. 
Närområdet består av, förutom villaorten Löddeköpinge med drygt 6000 
invånare, ett handels och företagsområde på 240 000 kvadratmeter där man 
bland annat hittar storvaruhus som området finns även butiker som Bauhaus 
och Elgiganten. Center Syd kan därför ses som ett utpräglad ruralt köpcenter. 
(centersyd.se) (mvbab.se) (Sandberg 2014) 
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Fallstudier - Reflektioner
De fem köpcentrumen jag har studerat skiljer sig åt i vissa avseenden. De 
är i olika skala, från Emporia med sina 93 000 kvadratmeter i tre plan till 
Mitt Möllans 7000 kvadratmeter. De är även i helt olika kontext och med 
olika relation till staden utanför, Triangeln som med sitt centrala läge och 
direkta koppling till tågstationen skiljer sig såklart markant från Center Syd i 
Löddeköpinge som är helt anpassat för bilburna besökare.

Men det är också tydligt att de valda byggnaderna är organiserade efter 
samma principer, vilket också är anledningen till att jag har valt att studera 
dem. Den grundläggande egenskapen är hur detta är byggnader som vänder 
sig inåt, bort från staden och skapar sin egen interiöra gata. Ett undantag från 
detta är Triangeln och Kv Caroli som även delvis öppnar sig med butiker mot 
gatan.
En grundstruktur ger de gemensamma rummen, kommunikationer och 
installationer. Det är gatan i byggnaden, torg, trappor, hissar, toaletter, el, 
vatten och avlopp. Till detta kommer utrymmen för de enskilda butikerna, 
från början nakna celler vars inredning, inklusive planlösning, lämnas åt 
hyresgästen att inreda, vilka i sin tur anlitar egna arkitekter, hantverkare och 
inredare. Man kan alltså konstatera att arkitektens bidrag är begränsat till 
dessa delar av byggnaden samt skalet. Vad som har ritats är de delar som ses 
som permanenta, den bärande konstruktionen, nödvändiga installationer och 
de kommunikationer som likt ett gatunät binder ihop huvudfunktionerna som 
lämnats för individuell utformning. 

Karaktären på gatorna, material, skala och formspråk är i samtliga fall väldigt 
likartade. Undantaget är Mitt Möllan som medvetet försöker profilera sig 
som en alternativ plats i staden med ett större fokus på kultur. Man försöker 
gå ifrån den typiska köpcentrummiljön och har bland annat ha anställt en 
finsnickare för att utveckla den fysiska miljön (Sydsvenskan 2016). 
I alla exemplen är gator och rum tillgängliga för allmänheten men i termer av 
ägande är de alla privata, vilket kan sägas vara den huvudsakliga anledningen 
till att ha sin egen gata. Ägandet ger nämligen en kontroll över utformning 
som då kan vara helt anpassad för den konsumtionsmiljö de är byggda för att 
servera. Hur denna kontroll yttrar sig kommer jag undersöka närmare i nästa 
kapitel.

Gränsen mellan det offentliga och privata är i fallet de flesta fallen tydlig 
då du går genom en dörr som enbart tar dig in på köpcentrumets privata 
gata. Om man jämför med Triangeln så är relationen mellan det privata och 
offentliga mer problematisk. När man kommer gåendes från den offentliga 
gågatan leder den rakt till köpcentrumets ingång, och om du sedan ska vidare 
till tågstationen är snabbaste och enklaste vägen igenom köpcentrumet. 
Skillnaden mellan miljöer är förvissa väldigt tydlig i material och det enkla 
faktum att du är inomhus, men integreringen med staden runtomkring är 
även delvist problematiskt. Dels då man nästintill tvingas gå igenom en privat 
gata men också då gränsen mellan privat och offentligt riskerar att luckras 
upp och man tappar uppfattning om man befinner sig i den offentliga staden 

eller det privata köpcentrumet. Även kv Caroli ligger efter sin ombyggnad mer 
integrerat i stadsnätet men gränsen mellan gata och köpcentrum förblir tydlig 
och det finns egentligen aldrig någon anledning att gena igenom byggnaden.

Något som skiljer byggnaderna åt är hur gatunätet är utformat. I Entré och 
Mitt Möllan är gatan relativt lättöverskådlig. Entré följer en klassisk så kallad 
dumbell plan, en rak gata med två större dragplåster i ändarna. Mitt Möllan 
som fungerar som en passage är en relativt kort rak gata genom byggnaden. 
De tre övriga delar en egenskap som många känner igen och associerar till 
köpcentrum; det är svårt att få överblick och man tappar lätt orienteringen. 
Detta trots att de i plan egentligen är igenkännbara former. Triangeln och 
Center Syd bygger på en liknande triangelrörelse, med skillnaden att de 
förstnämnda är i två plan, och Emporias rörelse är en åtta. Det är intressant 
hur man här medvetet utformat en i grunden relativt enkel gatudragningen för 
att vara svårorienterad och jag kommer återkomma till detta fenomen i nästa 
kapitel. Kv Caroli är här intressant då det i plan är utformat för att påminna 
om det medeltida stadsnätet. ”Att röra sig i Caroli Handelskvarter ska vara 
som att röra sig i staden. Genom gränder och gator kommer man fram till torg 
och parker.” (horisontarkitekter.se)

I program är de fem byggnaderna i huvudsak lika, men de finns intressanta 
skillnader värda att diskutera. Alla är uteslutande kommersiella, alltså helt 
vigda åt detaljhandel. Undantaget är Mitt Möllan, som har ett par lokaler som 
huserar Galleri och föreningar, i skrivande stund Malmö E-Sport Förening. 
I Triangeln ligger arbetsförmedlingen i samma byggnad, dock nås deras 
lokaler inte inifrån köpcentrumet. Här hittar  vi alltså två exempel på där det i 
köpcentrumet vigts plats åt verksamheter som inte är vinstdrivande alternativt 
samhällsservice. En antydan om att de tomma lokalerna längs gatan kan 
planeras för att husera en mer blandad verksamhet än detaljhandel.

Triangeln, Kv Caroli och Mitt Möllan ligger i direkt anslutning till bostäder, en 
ytterligare breddning av program. Detta märks dock inte överhuvudtaget från 
den interiöra gatan då in och utgångar till bostadshusen är placerade utanför 
på den offentliga gatan, vilket kan gissas ha att göra med att köpcentrumet vill 
ha kontroll över öppettider.
För att få en bättre förståelse för den interiöra gatan och hur den fungerar 
annorlunda än stadsgatan kommer jag i nästa kapitel försöka jämföra just 
dessa två. 
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En av projektets frågeställningar 
behandlar hur gatan i köpcentrumet 
skiljer sig från stadens övriga gator. 
För att fördjupa mig i detta vill jag 
jämföra de olika rummen utifrån 
ett par parametrar som jag efter 
fallstudierna identifierat som viktiga. 

Som köpcentrummiljö kommer jag 
i huvudsak att utgå från Entré men 
även ta in aspekter från de andra 
fallstudierna. 
Staden innehåller en stor mängd 
olika gator som inte nödvändigtvis är 
jämförbara. Jag kommer fokusera på 
den typ av gata som köpcentrumet 
försöker efterlikna, den europeiska 
gågatan. Specifikt har jag valt ett 
stycke av Malmös största gågata, 
Södra Förstadsgatan, närmare exakt 
sträckan mellan dess korsningar med 
Storgatan och Kärleksgatan.

Köpcentergatan - Gågatan



52 53

Köpcentergatan
Köpcentrumet är en privat byggnad, 
så även om gatan är allmän är den 
inte offentligt ägd. Så fort du går in 
genom dörren till Entré är du inne 
på mark som ägs av Commerz Real 
och alla vrår av köpcentrumsgatan 
är privat ägd, utformad och 
kontrollerad. Gränsen mellan det 
offentliga och privata är i fallet Entré 
ganska tydlig och då byggnaden idag 
ligger i en återvändsgränd behöver 
du aldrig gå igenom den för att ta dig 
någonstans i staden.

Gågatan
På gågatan är gränsen mellan 
vem som äger marken tydlig och 
igenkännbar då den följer den logik 
vi är vana vid i staden. Gatan är 
offentlig och ägs och kontrolleras av 
kommunen medans byggnaderna 
runtomkring är privata. När du går in 
i genom dörren till en byggnad vet du 
således att du lämnar det offentliga 
rummet och stiger in i ett privat ägt 
rum, med de regler och normer som 
följer.

Ägande

Köpcentergatan
Köpcentrumets själva funktion är att 
det är helt och hållet dedikerat till 
kommersiell verksamhet. Alla lokaler 
är således butiker alternativt caféer 
och restauranger. I de drygt hundra 
uthyrningsbara lokalerna i Entré 
finns idag två undantag, biografen 
på våning tre och gymmet på våning 
fyra. 

Gågatan
Stadsgatan präglas av att 
verksamheter samsas. I bottenplan 
dominerar handeln men på övre plan 
samsas andra verksamheter, främst 
olika typer av kontor och bostäder. 
Då dessa verksamheter nås från 
gatan präglas fasaderna av flera olika 
portar. Detta ger en mångfald inte 
bara i funktion utan i uttryck. 

Program
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Köpcentergatan
När alla verksamheter i köpcentrumet 
är butiker blir alla besökare 
konsumenter. Gatans roll blir därför 
även den kommersiell, då dess enda 
syfte är att serva butiker. Flödena blir 
även begränsade i tid. Shopping sker 
till största del under eftermiddagar 
och kvällar samt helger då folk är 
lediga från jobbet, vilket gör att 
gatan under stora delar av dagen 
är tom. När butikerna stänger på 
kvällen har gatan inte längre ett syfte 
och kan utan problem stängas av helt 
och hållet.
Köpcentrummiljöer upplevs ofta 
som förvillande och svårorienterade, 
vilket såklart inte är en slump. När 
en miljö är svår att hitta i känns den 
större och man stannar längre, vilket 
ökar chansen att konsumera. Räta 
vinklar är ofta ovanliga då man vill 
att besökare ifrån varje given plats 
ska se så många skyltfönster som 
möjligt, men inte för långt bort då 
studier visat att kunder tenderar att 
inte gå mot mål som ligger längre än 
150 meter bort (Gladwell 2004).

Gågatan
Blandningen av portar längst gatan 
leder till en blandning av besökare 
och gatulivet präglas av folk som 
är på väg till och från helt olika 
ärenden. Gatan ska serva alla som 
använder den, fastighetsägarna 
längst med och människor som är 
på väg till och från olika aktiviteter. 
Som ett resultat av de blandade 
verksamheterna kommer gatan 
befolkas under större del av dygnet 
och kan aldrig stänga av helt då folk 
alltid måste kunna ta sig till och från 
sina bostäder. 
I jämförelse med köpcentrumet 
så ter den offentliga gatan lättare 
att orientera sig i. Detta då 
stadsplanering utgår från helt andra 
motiv. Läsbarhet och orienterbarhet 
är viktigt för staden och tas i hänsyn 
när man planerar gatumiljön.

Flöde

Köpcentergatan
En stor anledning till att skapa 
en klimatiserad inomhusmiljö är 
såklart att skapa behagliga rum 
skyddade från väder och vind, men 
av de viktigaste skälen är att butiker 
kan vara helt öppna ut mot gatan 
(Gladwell 2004). På det sättet kan 
gränsen mellan butik och gata lösas 
upp. När butiken gränslöst kan flyta 
ut på gatan blir steget till att känna 
på tröjan eller bläddra i böckerna 
som ligger framme mindre. Gatan 
i köpcentrumet är på detta sätt 
alltid ett kommersiellt rum. Det 
traditionella skyltfönstret är mindre 
viktigt då det istället är helt öppet in 
i butiken.

Gågatan
När du går längs stadsgatan måste 
du ofta ta ett aktivt val att gå in i 
en butik. Till större delen av året 
gör det svenska klimatet att dörren 
behålls stängd. Skyltfönstret har här 
en viktig roll i att visa upp de varor 
som finns tillgängliga inuti butiken. 
Butiker söka och få tillåtelse att sätta 
ut varor och skyltar på gatan men 
ska då rätta sig efter de regler som 
gatukontoret sätter upp.

Gränser
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Köpcentergatan
Den interiöra miljön längs med gatan 
i Entré är precis som de fyra andra 
fallstudierna typisk för den miljön 
vi associerar med köpcentrum. De 
domineras av ljusa material, ofta 
högpolerade och sterila och därmed 
lätta att göra rent. Generellt arbetar 
man mycket med materialval som 
ska locka till ett visst beteende. 
Ljusa färger som vitt och ljusblått 
ger en lugnande effekt och gör 
besökarna bekväma I miljön. Varma 
färger som orange och brun känns 
hemtrevliga. Detta kombineras ofta 
med starka färger som röd för att 
dra till sig intresse för exempelvis 
prissänkningar. (Coleman 2007, 
s.152)
Som en del av den planerade 
ombyggnaden från Entré till Malmö 
Plaza har ägarna lagt om hela golvet, 
den mörkare stenen har bytts ut mot 
ljus marmor. De butiksfasader som 
finns består av glas från mark till tak, 
i syfte att ta bort alla visuella gränser 
som diskuteras ovan och ge maximalt 
visuell plats för produktskyltning.

Gågatan
Gågatan präglas av de material vi 
ser som typiska för den offentliga 
gatan. Marken är belagd med 
kullersten. Fasaderna definierar 
tydligt byggnaderna och utrycker 
en materialitet vi associerar med 
staden i stort men även på en lokal 
nivå med Malmö. Då de utgörs av 
flera olika byggnader utrycker de 
det kollage i såväl tid som utryck 
som präglar stadsmiljön. De utrycker 
även tydligt den diversitet i program 
som diskuteras ovan med handel i 
bottenplan och kontor och bostäder 
ovanför.

Material och Fasader

Köpcentergatan
Gatan inne i köpcentrumet 
är avskalad. Det finns inga 
distraherande element vars syfte 
är något annat är att underlätta 
eller locka till köp. Sittplatser är 
ofta svårare att hitta i ett köpcenter 
av den enkla anledningen att 
människor som sitter inte kan 
shoppa. Vanligaste sittytorna är 
därmed kopplade till caféer. Övriga 
bänkar är placerade där de är av 
en anledning. Som exempel är det 
vanligt att man placerar en bänk 
utanför sko-butiker för att låta 
väntade partners vila medans den 
andra får gott om tid på sig att hitta 
passande skor. Då allt längst med 
gatan handlar om shopping finns det 
heller inga artefakter där som varken 
indikerar eller uppmuntrat till annat 
användande.

Gågatan
Den offentliga gatan har flera syften. 
Bänken, papperskorgen är placerade 
där för att den behövs eller för att 
helt enkelt skapa trevliga platser 
där folk vill uppehålla sig. Cyklar 
är parkerade framför bostads eller 
kontorsporten, någon är på väg 
till jobbet, en annan till butiken 
och en tredje till hemmet. En låda 
med gratistidningar står bredvid 
hundbajstunnan. Bredvid ligger 
löv från ett träd vars grenar delvis 
skymmer skyltfönstret. Någon sitter 
och röker på en bänk. Staketet 
bredvid visar sig fungera utmärkt 
att åka skateboard på. En mångfald 
av aktiviteter skapar gatulivet. 
Uttrycket på föremålen är annorlunda 
än inuti i köpcentrumet. Den 
mörkgröna bänken, papperskorgen 
och lyktstolpen är bekanta och 
intimt associerade till den offentliga 
utomhusmiljön.

Artefakter
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Reflektioner
Man kan konstatera att de jämförda miljöerna, även om de i mångt och 
mycket domineras av samma funktion, shopping, ändå upplevs väldigt olika. 
Vad beror detta på?

Utifrån jämförelserna vill jag lyfta fram en aspekt som central för skillnaderna 
hur de jämförda miljöerna är utformade och används; ägandet. Jag menar 
att de andra parametrarna jag jämfört har direkt att göra med vem som äger 
platsen. Syftet med att äga gatan är att kontrollera den och utforma den efter 
egna önskemål. Detta blir tydligt genom historien och var tex som vi sett den 
huvudsakliga anledningen till när konsumtionsmiljön först började skapa sina 
egna gator i samband med arkaderna i Paris.

Ägandet medför en del juridiska skillnader mellan en privat och offentlig plats 
och även om fokus i det här arbetet ligger på den arkitektoniska gestaltningen 
så kan det ändå vara värt att diskutera översiktligt. 
Den juridiska definitionen av offentlig plats går att finna i ordningslagens (SFS 
1993:1617) 1 kap 2 § och återges som ”allmänna vägar, … gator, vägar, torg, 
parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 
som har upplåtits för sitt ändamål” men det finns även ett stycke för ”andra 
landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän 
trafik.” I den senare kategorin kan man sortera in privatägda offentliga platser 
utomhus men även gångytorna i ett köpcentrum. Enligt svensks lag görs det 
alltså ingen egentlig skillnad mellan offentlig plats och privatägda allmäna 
platser om de används för allmän trafik. Men många köpcentrum har egna 
policyers och ordningsregler för de som befinner sig inne i byggnaden och det 
är ofta oklart vart gränsdragningen går. 

Men även om lagen likställer de offentliga platser och privatägda allmänna 
platserna betyder det inte att de är oproblematiska. Lagen reglerar våra 
rättigheter till att vistas på platsen men inte hur utformningen av platsen går 
till eller ser ut. Den fundamentala skillnaden mellan privata allmänna rum och 
de på riktigt offentliga hittar vi i syftet för hur de är utformade.

Den offentliga gatan har flera syften, av den enkla anledningen att den ägs 
gemensamt. De ska finnas för alla som använder den, fastighetsägarna 
längst med och människor som är på väg till och från olika aktiviteter. Bänkar 
och andra föremål är utplacerade med syfte att skapa bra platser där folk 
vill stanna till. Detta passar ofta väl ihop med verksamheterna längst med 
gatan som är beroende av människor för sina verksamheter. Det kommunala 
stadsbyggnadskontoret har det yttersta ansvaret för utformningen. Den 
privata allmänna platsen där emot fungerar efter en annan logik. 

När det sker ett privat tillhandahållande av allmänna platser släpps kontrollen 
till en liten grupp som kanske inte har allmänintresset i åtanke (Németh och 
Schmidt 2011, s.7). För en investerare är den primära funktionen att generera 
intäkter, vara sig det är på kort sikt eller ur ett längre perspektiv (Staeheli 
och Mitchell 2006, s.983). Detta påverkar alla aspekter av utformningen. Den 

monofunktionella gatan är en förutsättning för att kunna kontrollera flöden 
och utformning. Även om program regleras i detaljplaner kommer ägaren, 
som i fallet Triangeln, försöka separera funktioner för att utforma gatan efter 
handelns behov och önskemål. Om man som exempel når boende från gatan 
kan den inte vara stängd under delar av dygnet. Om gatan har fler funktioner 
än konsumtion kan den inte flyta ihop med butikerna på samma sätt, material 
och artefakter måste plötsligt anpassas efter fler parametrar. 

En konsekvens av att platsen betraktas som ett sätt att generera inkomst kan 
bli att verksamheter och grupper som inte uppfattas som inkomstgenerande 
riskerar att uteslutas. Genom design är det möjligt att exkludera människor 
som inte är önskvärda, att skapa en privat känsla som visar på att en plats 
inte är till för alla. Materialval och artefakter spelar en stor roll för hur en miljö 
upplevs (Bradley 2005, s.178).

Diskussionen om vem det offentliga rummet är utformat för kan förklaras 
genom territoriell komplexitet. Just användning är en central aspekt för att 
förstå den offentliga gatan. Det offentliga rummet kännetecknas till stor 
del av att det är tillgängligt för en rad olika funktioner och användningar 
och kan därmed vara tillgängligt för en stor mängd olika människor. Det är 
ett tillåtande rum där man kan vistas utan tillstånd. När det finns många 
olika anledningar till att vistas på platsen väcker ”udda” beteende minst 
uppmärksamhet här. De olika typerna av användning kan förstås som 
territorier och offentlighet skapas därmed av territorier som överlappar 
varandra. 
Desto fler användningar, desto högre grad av vad man kan kalla territoriell 
komplexitet. (Kärrholm, 2012. S.19).
När en plats istället är utformad för ett väldigt specifikt syfte, i det här fallet 
handel, begränsas möjligheten att användas på olika sätt och man får istället 
en miljö som enbart tillåter viss typ av användning eller förflyttning. Detta 
kan beskrivas som en plats utan eller med låg grad av territoriell komplexitet. 
Den territoriella komplexiteten har också mycket att göra med en tidsmässig 
flexibilitet, alltså förmågan att vid behov låta marknadsplatsen bli en 
parkeringsplats (Kärrholm, 2004. S.276–277). 
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Vad är köpcentrumet Entrés 
utmärkande egenskaper bör 
de betraktas som problem eller 
tillgångar?

För att tydliggöra byggnadens 
logik delar jag upp den i två 
huvudsakliga beståndsdelar, gatan 
och programmet.

Gatan, köpcentrumets rörelse, 
definieras av fyra egenskaper. Det 
är en privat allmän plats, den är 
inomhus, rör sig i tre dimensioner 
och fungerar som en återvändsgränd 
som omöjliggör en fortsatt rörelse 
norr om byggnaden.

Programmet definieras av att det 
är monofunktionellt, det vänder sig 
inåt, har en inneboende potential till 
konstant förändring och möjliggör 
verksamheter i flera skalor.

Entré
Utmärkande Egenskaper
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Privatägd allmän plats
Som jag har diskuterat kan man se gatan genom Entré se som en fortsättning 
av stadens gatumiljö men med en fundamental skillnad; den är privat. 
Av alla hundratals parametrar som påverkar stadsbyggande och urban design 
är den kanske mest fundamentala iden om privat och offentlig plats och 
relationen mellan dessa. Det handlar  om relationen mellan individen och 
samhället, gränsen mellan den privata bostaden och den offentliga gatan 
utanför. Men det handlar även om relationen mellan det gemensamma och 
stora ekonomiska aktörer. På vilka villkor existerar det privata kommersen i 
staden? 

Det finns såklart flera olika former av privata platser. Sovrummet är tex en 
fundamentalt annorlunda plats än hotellobbyn, som är en annorlunda plats än 
den privatägda men allmänna köpcentrumsgatan. Gränsen mellan det privata 
och offentliga är ibland tydlig och väldefinierad och ibland mera suddig i form 
av serier av mer eller mindre så kallade semi-privata rum. Den utmärkande 
skillnaden mellan det privata och offentliga är, som jag diskuterat i förgående 
kapitel, i vilket syfte och för vem det är utformat. Det är med utgångspunkt i 
detta, i kombination med synen på den interiöra gatan som en fortsättning av 
gatumiljön, som den nuvarande situationen är problematisk.

Fenomenet att allmänna miljöer i staden är privat ägda är ingenting nytt. 
Det kändaste exemplet på detta är antagligen de POPS; Privately Owned 
Public Spaces, som introducerades i New York på 1960-talet. Detta innebar 
i stora drag att staden kunde förhandla med byggrestriktioner, exempelvis 
tillåten max höjd eller  golvareal, i utbyte mot att fastighetsutvecklare anlade 
allmänna platser i marknivå. Alltså platser som i karaktär var allmänna men 
som finansierades och underhölls av privata aktörer. Denna strategi blev 
väldigt populär för utvecklare och idag finns det runt 500 stycken sådana på 
bara Manhattan, varav många är väldigt populära och välanvända. 

I Sverige och andra delar av världen har privatägda allmänna platser 
uppkommit på andra sätt utan något övergripande regelsystem för utbyte 
mellan staden och privata investerare. En vanlig förklaring är istället att 
kommunerna ofta saknar resurser för att utveckla och förvalta allmänna 
platser och därför gärna skriver över ansvaret för investeringar och skötsel 
till privata ägare (Bradley 2005, s.178). Utifrån vad vi sett i  fallet Entré, 
och de fallstudier jag har undersökt, styrs helt enkelt inte utformningen 
av den privatägda allmänna platsen i detaljplan utan lämnas helt till 
fastighetsutvecklaren att utforma.

Granary Square, London

Privat shopping gata, Hong-Kong

POPS (Privately Owned Public Spaces) vid Madison Ave, New York
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Inomhus
Gatans dess ägande och förvaltande är fundamental för att förklara skillnaden 
mellan gatan inne i Entré och den utanför, men den för många kanske mest 
påfallande skillnaden är faktumet att Entré är en inomhusmiljö. Varför är 
det offentliga rummet synonymt med utomhus? Med undantag av möjligtvis 
tågstationer så är offentliga rum i inomhusmiljö väldigt ovanliga. Det finns 
offentliga byggnader, bibliotek, badhus, etc., något vi har en stark (om än 
försvagad) tradition av i Sverige, men detta är någonting annat än offentliga 
platser likt torg och parker. Inomhus är i staden associerat med privat och 
med det stängt, kontrollerat och begränsat. Köpcentrumet har här fungerat 
som en typologi där den offentliga gatan tar steget in i byggnaden. Detta, att 
stadslivet plötsligt kunde ske i ett skyddat och klimatiserad miljö var en av 
grunderna för köpcentrumet som typologi. Luftkonditionering möjliggjorde 
en helt annan användning av byggnader än vad som tidigare var möjligt och 
optimismen inför dess effekt på staden och samhället var enorm.

Livet på gatan handlar inte bara om hur många som rör sig där, utan även hur 
länge dom stannar där. Detta är något vi såklart vet om städer, när det är fint 
väder så är det mer folk på gatorna. Man rör sig långsammare och stannar 
till oftare. (Gehl s.71.) Vädret har alltså stor påverkan på hur det offentliga 
rummet används. Detta blir extra relevant på våra nordliga breddgrader 
där utomhusklimatet inte alltid bjuder in till längre användning utan istället 
reducerar tiden utomhus till transport från A till B.

Barriär / återvändsgränd
Entré, och därmed gatan inuti, lider av total brist på integrering med 
stadsstrukturen utanför. Entré bildar i nuläget en återvändsgränd som 
försvårar gatunätets expansion norrut. Det finns alltså ingen tydlig koppling 
mellan Värnhemstorget bort mot varken parken söder och öster om Entré 
eller Hornsgatan och kvarteret bortom. Detta försvårar den hopläkning av 
staden som tydlig definieras i översiktsplanen genom framtida exploatering av 
kringliggande kvarter norr och österut.

Smithsonian American Art Museum, Washington

Intercontinental Global Center, Chengdu

Malmö Centralstation
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Tredimensionella gatan
En utmärkande egenskap vi kan se inuti Entré är hur gatan är tredimensionell. 
Den vertikala rörelsen är ett utpräglat urbant fenomen som möjliggör en ny 
nivå av densitet. Den tredimensionella gatan gör att fler verksamheter kan 
samlas på ett mindre fotavtryck och skapar en täthet i stadsstrukturen. Först 
och främst är det en tillgång utifrån principen kring agglomeration, en av de 
grundläggande förutsättningarna för de mesta former av handel. Möjligheten 
att kunna placera flera verksamheter, konkurrerande eller kompletterande, 
nära varandra är nödvändigt för att kunna locka dit folk. Detta är anledningen 
till att direkt konkurrerande butiker ofta är placerade nära varandra. 

Staden består av fastigheter, tomter, som binds ihop med den offentliga gatan. 
När gatan rör sig på flera plan ger det nya möjlighet för en tredimensionell 
fastighetsbildning. Tredimensionell fastighetsbildning innebär att fastigheter 
kan avgränsas i höjd- och djupled, vilket resulterar i att olika våningsplan 
i samma byggnad kan ha olika ägare. Det kan möjliggöra en effektivare 
användning av fastigheter, framförallt i storstäderna. Till exempel genom 
att befintliga hus byggs på med ytterligare våningsplan eller att det byggs 
bostäder, affärer och kontor över spårområden. (Victorin 2004)

Men den vertikala rörelsen ger även en arkitektonisk kvalité med en rumslig 
karaktär med associationer till varuhuset som historisk byggnadstyp. 
Öppningar och ljusgårdar mellan våningsplanen bidrar till rumsupplevelsen. 
Effekten är intensivast kring rulltrapporna och den vertikala rörelsen som 
förbinder de olika våningsplanen. Det möjliggör även för någonting mycket 
ovanligt i en platt stad som Malmö; gaturum med ordentlig utsikt. I nuläget 
utnyttjas detta som bäst vid food courten på plan tre som har en magnifik vy 
över industrier, järnvägsspår och trafikleder norrut. 

Diagramatisk jämförelse av rörelsemönster. Till vänster i sektion av 
entre, till höger i plan i kvarterstad

Istanbul Mall Atrium

Sihl City, Zurich
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Föränderliga strukturen
Köpcentrumets förmåga att överleva över tid och dess otroliga utbredning över 
världen har till stor del att göra med byggnadstypens förmåga att anpassa sig 
till förändringar i samhället och vitt skilda kontexter. Detta vill jag förklara med 
att det är en struktur som i grund och botten handlar om just föränderlighet.

En grundstruktur ger de gemensamma rummen, kommunikationer och 
installationer. Till detta kommer utrymmen för de enskilda butikerna som 
lämnas åt hyresgästen att inreda. De fungerar alltså efter en princip där 
den grundläggande funktionen definieras av en uppdelning av byggnadens 
delar utifrån grad av permanens. Det finns en permanent struktur med 
kommunikationer och installationer till vilka byggnadens huvudsakliga 
funktioner (butiker) är utbytbara. I denna uppdelning finns det en inneboende 
relation till tid och skala i såväl konstruktion som process. Detta möjliggör dels 
för en ständig förändring över tid, men också till en ökad frihet för brukarna, i 
det här fallet hyresgästerna, att själva forma och omforma sina rum.

Detta skulle kunna jämföras vid exploatering av ny mark. För att förvandla ett 
stycke land till färdiga tomter som i sin tur kan säljas vidare för att bebyggas 
måste en första investering göras för att anlägga grundläggande infrastruktur. 
En gata måste läggas för kommunikation. Längst med eller under denna dras 
el, vatten och avlopp, såväl som tele och internetkablar, för att kunna koppla 
in framtida bostäder till det allmänna nätet. Detta är såklart även förklaring till 
dess ekonomiska lönsamhet. Från en tomt, ofta i ett oattraktivt läge, lyckas 
man skapa hundratals attraktiva butikslokaler att hyra ut.

Jag vill placera köpcentrumet i en idétradition där byggnaden inte ses som ett 
färdigt objekt utan ett  ramverk som ger förutsättningarna för att växa och 
förändras över tid utifrån de förutsättningar och  behov som uppstår. Detta är 
i linje med en strukturalistisk arkitekturformulering där staden inte ses som 
ett objekt som kan skapas och kontrolleras av arkitekten och så inte heller den 
enskilda byggnaden. Transformation, förändring och föränderlighet är centrala 
delar av den strukturalistiska arkitekturtolkningen. Svaret på detta har ofta 
varit makrostrukturer som tillät överlappning och system som kunde växa och 
förändras över tid. (Ellefsen 2011, sXX)

Utgångspunkten blir en insikt om att både permanens och föränderlighet är en 
naturlig del av vår byggda miljö. Byggnader är, precis som samhället i övrigt, 
under sin livstid föremål för konstant  förändring. Parallellt med  den konstanta 
förändring som såväl byggnader och samhället i stort befinner sig i, så finns 
det ett  behov av permanens och stabilitet. Våra mest älskade och uppskattade 
byggnader är de som har  överlevt decennier och sekel av förändring, 
byggnader och platser som bär på historia och kollektiva  minnen. 
Denna föränderlighet är fundamental för att förstå köpcentrumgatan urbana 
kvalitéer och dess potential att bättre integreras i staden. Först och främst ger 
det förutsättningar för ett utvidgat program.

Alejandro Aravena, Incremental Housing

Erik Friberger, Kallebäck Däckshus, Göteborg

Corbusier, Domino House
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Monofunktionellt
Ett av Entrés tydligaste karaktärsdrag är dess monofunktionalitet. Där 
existerar bara den kommersiella verksamheten. Idén att separera olika 
funktioner i staden har varit populär under stora delar av 1900-talet och är 
alltså inget nytt men har visat sig ge problematiska konsekvenser. Områden 
som bara utgörs av bostäder blir tomma och livlösa under dagen eller 
företagsparker som efter att alla gått hem för dagen lämnas ödsliga och osäkra 
på kvällen. Idag anses detta vara ett omodernt stadsbyggande och samtida 
planering präglas till stor del om iden om blandad stad präglade av en mix av 
bostäder, handel och arbetsplatser. Detta är inte minst tydligt i översiktsplanen 
för Malmö.

“Resurser ska sparas genom att bygga staden tätare. (...) Den täta staden ska 
vara flexibel och yteffektiv. Malmö ska byggas som en funktionsblandad stad 
för ett intensivt och rikt stadsliv. “
- ur Malmös gällande  översiktsplan

Som jag diskuterat i jämförelsen mellan köpcentrumet och gågatan får det 
ensidiga programmet konsekvenser i flödet av människor. Rum med ett syfte, 
utformade för enbart en verksamhet, saknar en territoriell komplexitet som 
kännetecknar välfungerade offentliga platser.

Detta är här intressant att titta på de visioner som Victor Gruen hade för 
köpcentrumet. En byggnad där stadslivet kunde ta plats, omgivet av en 
blandning av handel, bostäder och kontor. Gruens ideer är inte långt ifrån det 
vi i Sverige under samma tid diskuterade som ABC-stad, eller grannskapsenhet 
några år tidigare. Vällingby Centrum och Årsta Centrum som några av de mest 
omtalade exemplen. 

Tidigare exempel på monofunktionellt stadsbyggande

Stort och Litet
En viktig del i av köpcentrumets karaktär är hur det möjliggör för 
verksamheter i olika skalor att existera bredvid varandra. 
Som jag diskuterade i samband med den 3dimensionella gatan så är ett av 
de viktigaste skälen till köpcentrums lönsamhet att flera butiker kan samlas 
på liten yta där de kan samexistera i vad man kan kalla ett symbiotiskt 
förhållande. Detta är en av grundprinciperna med byggnadstypen och något 
som man är väldigt medveten om i planeringen, de stora butikerna kan 
existera bredvid de väldigt små och därmed dra nytta av varandra. 

Som exempel på hur detta utnyttjas hittar vi i Entré. I ena änden av 
byggnaden finns en stor H&M som fungerar som en s.k. ankarverksamhet, 
ett stort dragplåster som lockar folk. Direkt bredvid ligger ett flertal mindre 
verksamheter med butiker på runt 50 kvadratmeter, bland annat en mindre 
smyckesbutik. Närheten till den större butiken i kombination med tillgången till 
väldigt små butikslokaler, möjliggör den mindre butikens överlevnad.

Att kunna ge möjlighet för verksamheter i olika skalor är relevant när 
det samtida stadslivet på många sätt av storskaliga projekt präglas, en 
konsekvens av en ekonomisk realitet där exploateringskostnader kräver stora 
investeringar. Vi ser i högre grad att små butiker trängs undan till förmån för 
större kedjor.
Samtidigt finns det ett arkitektoniskt ideal där det staden växer småskaligt 
och organiskt, en kvalité vi ofta uppskattar i staden. Entrés generella 
pelardäckstruktur där nödvändig infrastruktur redan finns på plats ger 
förutsättningar till en variation i skala som bevisligen är svårare längs med 
våra vanliga gator. 

Butiker i olika storlekar samverkare, exemplifierat här i Emporia

PLAN 1

PLAN 2
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Introvert
Likt de fler av de köpcentrum jag har undersökt, undantaget Triangeln, så 
vänder sig Entré inåt och de 100-tal butikslokalerna nås genom ett fåtal 
entréer mot gatunätet. Bara en av fasaderna, den mot Fredsgatan, är 
tillgänglig för människor till fots och att större delen av denna därtill är en 
blind fasad. Den enda tillgängliga fasaden har alltså en bottenvåning som till 
stora delar sluter sig mot omvärlden. 
Byggnadens fasad mot norr och motorvägsinfarten är tillgänglig endast för 
transporter och service, i bottenplanet dolt av en hög betongmur. Fasaden är 
framför allt synlig för bilister på väg in i Malmö eller tågpassagerare på väg till 
eller från Köpenhamn.

Fasadmaterialet kan beskrivas som avvisande. Materialet är till större delen 
mörka keramiska plattor utan och där genomsiktligt glas finns används det 
enbart som skyltskåp utan någon som helst insyn in i byggnad. Det rör sig 
alltså om en ganska stor fasadlängd som inte på inget sätt interagerar med 
staden och där hela utformningen verkar syfta till att framhäva den väl synliga 
huvudentrén. (Wikström 2009)

Entrés fasad mot Fredsgatan
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Jag vill nu använda de egenskaper 
jag beskrivit som problem eller 
kvalitéer för att definiera ett antal 
gestaltningsprinciper som kan ligga 
till grund för en omgestaltning 
av Entré. Utgångspunkten är 
fortfarande analysen av den gällande 
detaljplanen som otillräcklig för att 
svara mot en framtida utveckling av 
området.

Gestaltningsprinciper
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De allmänna ytorna bör vara offentliga och präglas av samma 
ideal som andra offentliga platser.

Staden och gatan ska vara för alla och detta måste vara en grundprincip i 
gestaltningen av offentliga platser. När gatulivet då fortsätter in i byggnaden 
måste även det även där vara offentlig. Då mitt syfte är just att integrera 
den interiöra gatan med stadens gator kommer en huvudprincip i mitt förslag 
att vara en omformning av den interiöra köpcentergatan från privat till 
offentlig. Detta innebär en viss expropriering av privat ägd mark. Utan att 
fördjupa oss i de juridiska detaljerna kring detta kan vi konstatera att det i 
svensk lag finns möjlighet till viss expropriation om så visar sig lämpligt ur 
stadsbyggnadssynpunk.

Expropriation kan enligt svensk lag beviljas om speciella allmänna ändamål 
föreligger, till exempel “för att ge en kommun möjlighet att förfoga över mark 
eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för 
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning”.
- Expropriationslag (1972:719)

En av frågeställningarna jag arbetat med är att diskutera vad som blir de 
arkitektoniska konsekvenserna av en privat ägd och utformad gatumiljö. 
För att göra detta ger jag inom strukturen plats för båda former av ägande. 
Merparten av den interiöra kommunikationen kommer att gestaltas och 
behandlas som offentlig gata. Inom den gatustrukturen kommer ett mindre 
stycke av privat kontrollerad gata ges plats. Mindre stycken av privata rum 
som kan komplettera det offentliga och ge en mångfald till gatan, i motsats till 
den likriktning som den helt privata gatustrukturen har visat ge.

Skapa klimatiserade platser där det offentliga livet kan fungera 
oberoende av väder, en upplösning av inne och ute.

Jag har visat på exempel där så kallade POPs (privata publika platser) 
har skapats i inomhusmiljö och snabbt blivit populära platser i staden då 
de erbjuder behaglig klimatiserade rum som kan användas oberoende 
av väder. Så varför kan inte liknande miljöer byggas helt i offentlig 
regi, ägda och utformade av det offentliga? Utifrån den popularitet som 
inomhusköpcentrumet har i dagens städer är detta värt att undersöka.
Jag tror här att materialitet och artefakter har en viktig roll att kommunicera 
offentlighet i en miljö som vi ofta associerar med privat. Vad händer om 
vi flyttar in de material och föremål vi är vana vid att se på gågatan in i 
byggnaden , exempelvis kullersten, och de klassiska gröna bänkar och 
papperskorgar vi associerar med offentlig utomhusmiljö.



78 79

Arbeta med vertikala kopplingar och rörelser

I förslaget vill jag utnyttja den potential som finns i en tredimensionell 
gatudragning och de rumsliga kvalitéer det medför. Utifrån det vill jag även ge 
förutsättningar för en eventuell framtida tredimensionell fastighetsbildning. 

Byggnaden ska möjliggöra en förlängning av gatunätet och en 
expansion av kvartersstaden åt norr och öst. 

När den nya stadsdelen växer fram kommer möjligheten att röra sig 
igenom den befintliga strukturen blir viktig. Då målet är en förlängning av 
kvarterstaden kommer den befintliga dragningen av de Hermansgatan, 
Pilgatan och Ringgatan att förlängas hela vägen ner till Hornsgatan och sluta 
vid bangården. Målet blir även att minska skalan på volymerna och skapa en 
finmaskighet såväl norr - söder som öst – västlig riktning.
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Idén om den ständigt föränderliga strukturen ska förtydligas

Entré bygger på en öppen pelardäckstruktur som helt enkelt skapar tomma 
tomter i flera våningar, där arkitekten i viss mån släpper ansvaret för allt utom 
kommunikationsstråken, den interiöra gatan. 
Med detta som utgångspunkt kan man betrakta de befintliga aktiviteterna som 
något tillfälligt som kan förändras över tid. 
Möjligheten till förändring är svår att integrera i arkitekturen då själva poängen 
är att det händer efter att det byggs. Men arkitekturen kan genom en tydlig 
definiering av vilka delar av byggnaden som är mer eller mindre permanenta 
visa på att det är en byggnad som inte på något sätt är färdig utan tvärtom 
förväntas vara föremål för konstant förändring.

Programmet ska utökas för att få in andra urbana funktioner 
än handel

Jag har beskrivit föränderlighet som en grundläggande egenskap i den 
befintliga strukturen och vill utifrån det undersöka i vilken mån man kan 
stoppa in nya program i byggnaden. Som diskuterat så kommer en planerad 
exploatering av kvarteren norr och öster om Hornsgatan ge Entré en central 
plats i området. Detta ger förutsättningar till att omforma den befintliga 
strukturen till något som liknar ett stadsdelscentrum vilket då innebär en 
breddning av det befintliga programmet till att innefatta andra funktioner än 
handel.
I första hand kommer detta att handla om att få in bostäder, men med målet 
att skapa en central punkt för den framväxande stadsdelen vill jag även få 
in tillhörande samhällsservice. Den befintliga matbutiken samt systembolag 
kommer behålla sin plats, tillsammans med någon form av bibliotek och 
annan kulturverksamhet i bottenplan. För att skapa en varierad miljö bör vissa 
av de kommersiella lokalerna, i likhet med planeringen av Mitt Möllan, att 
öronmärkas för verksamheter som inte i främsta hand är vinstgenererande. 
En stor del av den golvyta som idag tillhör köpcentrumet kommer alltså att 
omvandlas till andra verksamheter. För att kompensera detta kommer nya 
lokaler ämnade för detaljhandel att byggas på markplan, främst norr om den 
befintliga byggnaden.
Kvarteret ges följande funktioner:

• Offentliga stråk genom tomten
• Torgyta
• Större matbutik
• Systembolag
• Apotek

• Bibliotek / Kulturhus
• Bio
• Gym
• Butikslokaler i olika storlekar
• Restauranger och barer
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Verksamheter i varierande skalor

Den variation i skala som finns i den befintliga strukturen bör utnyttjas och 
organiseras för att främja att småskaliger verksamheter från samexistera med 
de större. Detta kan göras genom att utnyttja köpcentrummiljöns logik med 
agglomeration och strategiskt placerade större ankarbutiker. 

Verksamheterna bör vända sig ut mot staden och tydligare 
välkomna gatulivet in, upp och igenom byggnaden

Då mitt projekt handlar om gatan och det nya förslaget kommer arbeta med 
att låta gatulivet strömma igenom byggnaden är relationen mellan gatulivet 
och verksamheterna central. Målet kommer till stor del att lösa upp gränsen 
mellan inne och ute, och därmed mellan stad och byggnad. Verksamheter ska 
alltså alltid vara vända ut mot staden.
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Syftet med det här arbetet har varit att undersöka köpcentrumet som en urban 
typologi och vilken relation det har till den kringliggande staden. Med syfte 
att påbörja en vidare diskussion kring byggnadstypens generella problem och 
potential och hur man hade kunnat arbeta med detta inom stadsbyggnad har 
jag föreslagit en ombyggnad av ett befintligt köpcentrum, Entré i Malmö.

En av mina frågeställningar har behandlat vad som utmärker det samtida 
köpcentrumet och hur det skiljer sig ifrån andra kommersiella urbana miljöer. 
Detta har jag diskuterat genom arbetat det kan vara värt att sammanfatta.
Den grundläggande egenskapen jag ser hos köpcentrumet är, som hela det 
här arbetet har handlat om, hur det är byggnader som vänder sig bort från 
staden och skapar sin egen interiöra gata. Gatustrukturen kan variera bland 
köpcentrum men tenderar att följa ett par grundläggande logiker. Karaktären 
på gatorna, material, skala och formspråk är i alla exempel jag undersökt 
väldigt likartade. Köpcentrumet, som namnet antyder, är föga överraskande 
helt kommersiella och det monofunktionella programmet präglar alla delar av 
byggnaden.
Ett utmärkande drag som jag har diskuterat är vad arkitekten som har ritat 
byggnaderna har bidragit med. Vad som har ritats är de delar som ses som 
permanenta, den bärande konstruktionen, nödvändiga installationer och de 
kommunikationer som likt ett gatunät binder ihop huvudfunktionerna som 
lämnats för individuell utformning. Resten, de enskilda butikerna, lämnas till 
hyresgästerna som ofta anlitar en ny arkitekt.
Men det jag genom arbetet har lyft fram som den enskilt viktigaste faktorn 
som präglar köpcentrumet och som utgör den huvudsakliga skillnaden mot 
stadens andra kommersiella miljöer är ägandet av det allmänna rummet. 
Ägandet ger total kontroll över utformning som då kan vara helt anpassad 
för den konsumtionsmiljö de är byggda för. En konsekvens av detta kan bli 
att verksamheter och grupper som inte uppfattas som inkomstgenerande 
riskerar att uteslutas. Detta skiljer sig från stadens gator som är offentligt 
ägda och måste därför fungera för en rad olika funktioner. Ägandet styr alltså 
själva syftet för utformningen. Jag har försökt lyfta fram hur materialval och 
artefakter spelar en stor roll för hur en miljö upplevs.

Slutsatser
Den andra frågeställning har handlat om vilka problem och möjligheter 
man kan se i köpcentrumet och hur man utifrån det kan arbeta fram 
gestaltningsprinciper för att på ett bättre sätt integrera köpcentrum i staden. 
Jag har här arbetat utifrån köpcentrumet Entré. Mina slutsatser är därför 
specifika för den byggnaden och platsen men har ambitionen att ändå vara i 
viss mån generaliserbara.
Jag har i texten valt att dela köpcentrumets problem och kvalitéer i två 
kategorier; gatan och dess verksamheter.

Gatan definieras av;
Den privata gatan ser jag som problematisk, lösningen blir helt enkelt att 
omvandla ägandet från privat till offentligt.
Den tredimensionella gatan innebär en potential som kan generera flera 
urbana kvalitéer.

Gatan är idag en allmän plats inomhus. Jag har valt att se den klimatiserade 
platsen som en potential och undersökt i vilken mån vi kan bygga sådana 
stadsrum, utifrån förutsättningen att de är offentliga.

Entré skapar idag en barriär och återvändsgränd. En förutsättning för 
integration med staden är att gatan i viss mån får anpassa sig till den 
befintliga gatustrukturen.

Programmet definieras av;
Den föränderliga strukturen som köpcentrumet bygger på är en kvalitet som 
ger möjlighet för byggnaden att anpassa sig efter förändringar i staden och 
samhället.

Köpcentrumet tenderar att vara 
monofunktionellt, vilket skapar ett problematiskt stadsliv. Detta löser man 
genom att introducera nya program.

Den befintliga strukturen vänder sig inåt och möter staden med stängda och 
livlösa fasader. Genom att vända dem ut och in kan de interagera bättre med 
gatorna och byggnaderna runtom.

Köpcentrumet ger förutsättningar för verksamheter i olika skalor att 
samexistera vilket skapar liv och variation i gatulivet.
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Diskussion och 
Reflektioner
Arbetet har handlat om köpcentrumets gata och dess verksamheter. Mitt 
förslag har varit ett försök till att omforma dessa, integrera det med staden 
genom att helt enkelt göra det mer till stad. Gatan har fått bli offentlig och 
verksamheterna har blivit blandade. Handel är fortfarande en dominerande 
verksamhet, men är det fortfarande ett köpcentrum?

Diskussionen om gatan har handlat om relationen mellan det privata och 
offentliga och vem som äger de allmänna platserna i staden. Var och hur 
kan gränsen mellan privat och offentligt dras? Vem ges rätt att utforma de 
allmänna platserna, i vilket syfte och i förlängningen, för vem? På vilka villkor 
får den privata gatan existera?
Jag har lyft fram det privata ägandet som problematiskt då det tar bort den 
kontroll över stadsrummen som stadsbyggnadskontoret har idag. Därmed 
försvinner rätten att utforma staden från kommunen och våra demokratiskt 
styrda instanser. Mitt förslag hanterar detta genom att helt enkelt göra 
merparten av köpcentrumgatan offentlig. Samtidigt låter jag vissa rörelser 
förbli privat ägda men dess sträckning är nu tydligt definierad. Ett köpcentrum 
inuti det gamla köpcentrumet, med skillnaden att kommersen nu har fått 
anpassa sig efter staden och inte tvärtom.

Frågan om ägande är en förutsättning för integreringen med staden. Så 
länge miljön är helt och hållet privat styrd och utformad för konsumtion som 
sitt enda syfte är det tveksamt om det bör vara integrerat. Kanske är det då 
istället viktigt att behålla tydliga gränser.

I diskussionen om köpcentrumets verksamheter har fokus legat på 
byggnadstypens inneboende potential till förändring och det i nuläget 
monofunktionella programmet. Mitt förslag har inneburit att utnyttja den 
generella strukturen till att få in helt nya verksamheter i byggnaden, främst 
bostäder och kontorsplatser. Jag har med detta velat visa på byggnadstypens 
potential att vara mer än vad den är idag.

Historien om hur Entré kom till ställer intressanta frågor kring om hur 
stadsbyggande i praktiken ofta går till, där politiska viljor och ekonomiska 
intressen inte alltid stämmer överens med arkitekter och planerares 
visioner. Till stor del kan detta vara skälet till varför köpcentrum är ett så 
kontroversiellt ämne. Entrébygget gick på många sätt tvärt emot både de 
planer för området och mer övergripande visioner för staden som arkitekter 
och planerare på stadsbyggnadskontoret tagit fram. Detta då en ekonomisk 
realitet ledde till liten konkurrens i anbud att bygga på marken. Köpcentrum är 
ingenting som uppmuntras till på arkitekturskolorna. Det är inte del av några 
stadsbyggarvisioner. Ändå byggs dem och för enorma summor. 

-

-
-

K

Den stora utvecklingen av denna byggnadstyp förklaras helt enkelt med 
att köpcentrum uppenbarligen är attraktiva för fastighetsutvecklare. De 
genererar stora vinster och företag står på kö för att få anlägga nya. Man 
kan då fråga sig varför dessa byggen får ske så kravlöst. Skulle städerna 
kunna sätta hårdare krav på fastighetsutvecklare redan i ett tidigt planering 
stadie? I utbyte mot rätt att anlägga butiksytor skulle man kunna kräva 
finansiering, separat från planering och formgivning, av de offentliga rummen 
mellan de kommersiella. Med andra ord, den allmänna gata som binder ihop 
butikslokalerna skulle förbli offentligt ägd och utformad men till viss del 
betald av fastighetsägarna. Kan man då även arbeta med en mer komplex 
detaljplan som kräver fler verksamheter än bara kommersiella? Och om det 
är så lönsamma byggnader skulle staden helt enkelt kunna utveckla liknande 
byggnadsstrukturer själva, för att senare i nästa stadie hyra ut lokalerna till 
butiker, på samma sätt som fastighetsutvecklare gör idag. Med andra ord, kan 
man använda köpcentrumet som ett ramverk för att bygga stad?
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I den moderna staden suddas gränsen 
mellan byggnad och gata ut. De samtida 
shoppingpalatsen, köpcentrumet, är en 
byggnadstyp som mer än andra löser 
upp denna gräns när den skapar sina 
egna gatumiljöer. Vad är dessa nya gator 
för något? Hur skiljer de sig från andra 
gator i staden? När gatan fortsätter in i 
byggnaden, följer rätten till staden med? 

Det här projektet undersöker köpcentrumet 
som en urban typologi och dess relation 
till stadslivet. Syftet är att påbörja en 
vidare diskussion kring byggnadstypens 
generella problem och potential och hur 
man hade kunnat arbeta med detta inom 
stadsbyggnad. 

Arbetet består av två delar, en teoretisk 
undersökning av köpcentrumet som 
arkitektonisk typologi samt ett konkret 
förslag till en ombyggnad av en befintlig 
byggnad; köpcentrumet Entré i Malmö.


