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Typ av projekt:  Park
Förslagsställare:  nod C-O-M-B-I-N-E Petter Hauffman, Anders Mårsén, Elin Olsson,  
 Johan Paju, Magnus Schön, Eveliina Hafvenstein Säteri ;  
 konstnär Albin Karlsson
Beställare:  Stockholms stad

Ett farligt landskap. Parken, nära helt be-
friad från program, kan ägna sig åt annat, 
t.ex. ”dra nytta av trafikmiljöns ”icke-
plats” för att gestalta den urbana miljön”.

BROVAKTARPARKEN

Brovaktarparken
Att inte uppmana till vistelse

— Rarely has an order been so abrupt and yet at the same time so 
involuntarily mysterious. The brief from the City of Stockholm was 
just as clear as it was fascinating: we were to design a park “that 
is not meant to last”. The ‘nowhere-place’ under the flyover and 
the park’s anti-program created a freedom, a mental void where 
the project didn’t have to answer to any known form or traditional 
program. Even though the park “was not meant to last” people 
would pass through it in different directions. Therefore, it becomes 
interesting to create a visual and spatial design that continuously 
changes as visitors move through it, a sort of minimalist hiking park.

Genomförandetid:  Program 2006–200  Designcontrol under projektering, 
 White, Sofia Waernulf, 200 –2012 ; byggår 2013 
Textförfattare:  Anders Mårsén
Fotograf:  Måns Berg, Max Fabel

Sällan har en beställning varit så korthuggen men 
samtidigt ofrivilligt mystisk. Instruktionen från Stock-
holms stad var lika tydlig som fascinerande: vi skulle 
utforma en park ”som inte uppmanade till vistelse”. Ett 
överblivet stycke landskap under en vägbro skulle nu 
knyta ihop stadsväven på västra Kungsholmen. Högre 
upp, i det parallella livet uppe på Essingeleden, riksin-
tresse för transporter, uppmanas inte heller någon att 
stanna till. Idén om effektivitet och framåtskridande har 
skapat den upphöjda vägmiljön och som en biprodukt 
landskapet under den. Trafikanterna kan inte se parken 
under vägbron men de ser Kungsholmsporten, de två 
20-vånings bostadshus som på var sida manifesterar 
en stadsutveckling på högtryck. När värdet på marken 
ökar skapas nya möten och konflikter. Vägrummets 
effektivitet har en ofrånkomlig mörk sida; olyckan. 
Tankbilar med flygbränsle och lastbilar med dynamit 
kan köra snett och störta ner i parken. Det är då det 
skall vara så få människor i parken som möjligt.

Den kalkylerade risken skapade en höjd sensibilitet 
i projektet. Icke-platsen under vägbron och parkens 
anti-program frammanade ett mentalt tomrum där 
projektet inte behövde svara upp mot traditionella 
program. Människorna skulle dock kunna passera ge-
nom parken i olika riktningar. Fokus hamnade då på en 
tydlig visuell och rumslig gestaltning, att skapa en slags 
minimalistisk vandringspark. Det sluttande landskapet 
under bron har delats upp i triangulära ytor som vinklar 
sig i olika riktningar och skapar en veckad topografi. 
Parken har på ett övergripande plan två huvudblickar. 
Nedifrån Hornsbergs strandväg är ytorna vinklade 
så att blicken domineras av gröna växter. Uppifrån 
Franzéngatan och nedåt domineras den i stället av en 
mer karg karaktär med stenar i olika mörkgrå och vita 
nyanser. Genom det veckade landskapet går nedsänkta 
vägar i platsgjuten betong med uppvinklade kanter. 
När någon rör sig genom parken blandas de gröna och 
torra landskapen i olika kombinationer och tillsammans 
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Jaktgatan är utformad för rörelse i olika 
hastighet samt för vistelse. Ett nedsänkt 
planterat stråk tar hand om dagvatten 
och ger en varierad grönska i gaturum-
met. Foto: Helena Wahlman

a. 400 mm mullhaltig växtjord. 
b. 600 mm icke mullhaltig växtjord  
 med pimpstensinblandning 
c.  kokosmatta 
d.  dräneringsledning 
e. kross 
f. geotextil 
g.  bevattningsbrunn med breddavlopp  
 som ansluts till fördröjningsbädd 
h.  fördröjningsbädd, 3,5 m. bred.
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NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Norra Djurgårdsstaden
Gatan som biologisk maskin

  — The street in Hjorthagen in Stockholm fulfills different functions; 
as the link between the residential and natural areas where the 
structure of streets in their north-south direction makes it easy 
to get to both the water and Norra Djurgården. As a resting point 
where the street can sometimes become a place for relaxation in 
the greenery round about, sometimes as a meeting place along a 
pedestrian street. As a green link – where the street like a biological 
machine carries away storm water, benefiting biodiversity and 
creating a positive microclimate. Overall, this means that the street 
plays a crucial role in the new district.

Gatan i Hjorthagen i Stockholm har tagit klivet från 
att enbart vara ett stråk för rörelse och transport, till 
att även fungera som ett landskapselement i staden. 
Gatan producerar biotoprika gröna miljöer, dagvattnet 
blir en resurs i gatumiljön, för att bevattna gatuträd 
och parkgrönska och bidrar till ökad biologisk mång-
fald. Gatorna visualiserar dagvattnets roll i stadsdelen 
med planterade försänkta ytor och blir ett pedagogiskt 
verktyg att göra klimatfrågan till en del av vardagen. 
Dagvatten samlas upp, via brunnar eller släpp i kantste-
nar, för att ledas till nedsänkta fördröjningsbäddar i 
gatorna. Steg för steg förs det överskottsvatten som 
inte infiltreras i planteringarna ut i en park längs Husar-
vikens strand. Strandparken klarar stor klimatpåverkan 
med kraftiga regn och är dimensionerad för att stora 
ytor ska kunna infiltrera nederbörden, med konsekvens 
att planteringar och gräsytor tidvis står under vatten. 

De naturliga förutsättningarna i Hjorthagen, som in-
går i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden, 

har format den nya stadsdelen med ca 6000 bostäder 
och är exempel på ett stadsbyggande med ramar 
satta av ett befintligt landskap med branter, platåer 
och en närhet till Husarviken och havet. En tredjedel 
av området är färdigställt, en tredjedel är under bygg-
nation och en tredjedel är under planering. Den nya 
stadsdelen byggs på gammal industrimark som har få 
befintliga ekologiska värden, och läget mellan Hjort-
hagens skogsbeklädda branter och det omgivande 
natur- och kulturlandskapet på Norra Djurgården har 
gjort det nödvändigt att stärka och skapa nya ekolo-
giska samband. Nya landskap adderas till helheten där 
ett system av gröna gator och parker väver samman 
en integrerad struktur av befintlig och nyskapad natur, 
mellan bostadskvarter och industrihistoriska gasverks-
byggnader. 

Gatorna har gestaltats med stor omsorg om  
detaljer för att ge höga arkitektoniska värden.  
Jaktgatan, en huvudgata och stråk om 25 m, spänner 

Typ av projekt:  Utformning av nya gator i stadsutvecklingsområdet  

 Norra Djurgårdsstaden

Förslagsställare:  Andersson Jönsson Landskapsarkitekter, Ramböll

Beställare:  Stockholms stad
Genomförandetid:  Parallellt uppdrag, program och projektering 2003–2015; 

 byggår 2015–2016.

Textförfattare: Anna Englund
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mellan Storängstorget upp till Husarviksparken och 
Strandparken. Den är utformad för både rörelse i olika 
hastighet samt för vistelse. Ett nedsänkt planterat 
stråk, 6,5 m brett och asymmetriskt placerad i gatu-
rummet, tar hand om dagvatten och bidrar till en trygg 
och bilfri miljö på en stor del av gatan, där gångbanan 
innanför ligger skyddad. Sittplatser på plattformar av 
trä ligger inskjutna i grönskan och binds samman av 
smala träspänger. Träd och buskträd tillsammans med 
höga och låga perenner, gynnar en biologisk mångfald 
och gatan får ett ekologiskt, visuellt och socialt värde. 
Detaljplanen har fått gå igenom flera omtag från start, 
bl.a. har bebyggelsens möte mot Husarviken och Na-
tionalstadsparken ombearbetats. Jaktgatan har sedan 
starten smalnats av från ca 32 m till 25 m och är ett 
resultat av en exploateringsprocess – det är nu en grön 
gata istället för ett tidigare planerat parkstråk.

Taxgatan, Kolgatan och Bryggatan har alla en lik-
nande sektion, med långsträckta fördröjningsbäddar 
som är 2–3,5 m breda. Dagvatten från gata samlas upp 
i brunnar, som för vatten in i bäddarna. På valda ställen 
finns broar av stål som gör att det är möjligt att passera 
över planteringarna. 

Husarviksgatan och Fågelhundsgatan är två gator 
som sträcker sig utmed stora delar av Husarviken och 
utgör en gräns mellan bebyggelse och strandpark. De 
är organiskt utformade gångfartsgator där gående, cy-
klister och bilister delar yta på lika villkor. Gatan böljar 
i form och är i partier mycket smal och i andra delar så 
bred att två bilar kan mötas. 

Gatan i Hjorthagen fyller olika funktioner. Som länk 
mellan bostäder och naturområden där strukturen av 
gator i nord-sydlig riktning gör det lätt att röra sig ut 
mot vattnet och Norra Djurgården. Som vistelseyta där 
gatan ibland blir en plats för vila i grönska, ibland som 
en mötesplats längs en gångfartsgata. Som en grön 
koppling – där gatan likt en biologisk maskin transpor-
terar dagvatten, gynnar biologisk mångfald och skapar 
ett gott mikroklimat. Detta sammantaget gör att gatan 
spelar en central och viktig roll i den nya stadsdelen.

Plan över Jaktgatans norra del. Gatan,  
25 meter bred, har en assymetrisk ut-
formning med ett nedsänkt grönt stråk. 
Smågatsten och stora betongplattor 
utgör gatans golv.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Bildtext

Långsträckta fördröjningsbäddar i Tax-
gatan, Kolgatan och Bryggatan tar hand 
om gatans dagvatten via brunnar, som för 
vattnet in i planterade nedsänkta ytor.

gata / stråk med fördröjning 
av dagvatten
gångfartsgata

gata med vistelsevärden

park med dagvattenhantering
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Typ av projekt:  Utformning av nya gator i stadsutvecklingsområdet  

 Norra Djurgårdsstaden

Förslagsställare:  Andersson Jönsson Landskapsarkitekter, Ramböll

Beställare:  Stockholms stad
Genomförandetid:  Parallellt uppdrag, program och projektering 2003–2015; 

 byggår 2015–2016.

Textförfattare: Anna Englund
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— Floda’s magnificent landscape is one of its greatest qualities, 
where the rushing water from Sävelången lake, cascades into the 
Säveån river in the municipality of Lerum. The planned vision of Nere 
vid ån (Down by the River) is to link the development of central Floda 
to Säveån, and ‘draw back’ people to their origins, with Blå Torget 
(The Blue Square) as the hub of the development. The square is 
anchored on Säveån’s two banks and encloses the river on four sides 
opening in the middle of the square, the rushing water is the starting 
point for Floda’s development. The new buildings are concentrated 
around the river’s two banks linking Floda to its own lifeblood.

Typ av projekt: Tävlingsförslag, utvecklingsplan och gestaltningsprogram 
Förslagsställare:  Mandaworks: Martin Arfalk, Patrick Verhoeven (uppdragsansvariga); 
 Nick Bigelow, Maria Gregorio (handläggare); Andrei Deacu (medverkande)
Beställare: Lerums kommun
Genomförandetid: Tävlingsförslag, utvecklingsplan och gestaltningsprogram 2012–2015;  
 skissförslag och genomförande av Blå Torget 2015–pågår
Textförfattare: Mandaworks

Nere vid ån
Med vattnet i fokus

Utvecklingsplan

NERE VID ÅN

I en öppen stadsbyggnadstävling för Flodas utveckling 
utsågs Nere vid ån av Mandaworks till vinnare. Hu-
vuduppgiften var att föreslå hur centrala Floda skulle 
kunna utvecklas på ett hållbart sätt, bli en självklar 
mötesplats för Flodaborna och ett mål för besökare. 
Utmaningen var att den fysiska miljön i de centrala 
delarna av Floda saknade självklara mötesplatser och 
länkarna däremellan. Floda ligger 25 minuter från 
Göteborg med såväl tåg som bil. Förutom närheten till 
Göteborg utgör det storslagna landskapet en av Flodas 
största kvaliteter där det forsande vattnet från Sä-
velången till Säveån är kraften i Floda. Vattenkraftver-
ket som förbinder båda sidor av ån är samhällets iden-
titet. Konceptet och planvisionen för Nere vid ån är att 
knyta utvecklingen av centrala Floda till dess starkaste 
landskapselement, Säveån, och på så vis ”dra tillbaka” 
samhället till sitt ursprung med ett nytt torg – ”Det blå 
torget” som navet i utvecklingen. 

I The Landscape Urbanism Reader beskriver James 
Corner, välkänd inom landskapsarkitektur och urban 
design som gjort bl.a. The High Line i New York City, 
landskapsurbanismens fyra teman som alla går att 
återfinna i förslaget Nere vid ån.

Förslaget innehåller en ny, tät bebyggelsestruktur 
med tydlig koppling till samhällets historia och befint-
liga strukturer, samtidigt som nya sidor lyfts fram och 
ger kraft till utvecklingen. Flodas tre centrala broar 
bildar utgångspunkten för tre utvecklingsområden med 
särskilda kvaliteter. En fjärde och ny bro vid Garveriet, 
kulturarvet från den nedlagda läderindustrin, skapar 
möjlighet för utveckling av Flodas nya kulturkvarter i 
anslutning till bron. 

Förtätningen skapar ett nytt sammanbindande 
och offentligt nätverk med nya offentliga platser och 
unika landskapsmiljöer med Det blå torget som navet 
i utvecklingen. Det blå torget blir en ny, publik sam-
lingsplats som förankrar sig på Säveåns två kanter 
och omsluter ån på fyra sidor. De fyra sidorna kom-
mer omvandlas över tid där Flodaborna är delaktiga 
och slutresultatet inte är givet. Detta beskriver James 
Corner som ”processes over time”, hur viktigt det är 
att landskapsurbanismen ses som en process i både 
tid och rum. Det blå torget blir en plats som bjuder in 
till oväntade möten och nya situationer där Flodaborna 
själva kommer skapa platsens betydelse. Detta benäm-
ner James Corner som ”the imaginary” och ”the sta-
ging of surfaces” där han menar att urban infrastruktur 
endast sår ett frö till en plats och att offentliga platser 

först och främst är uppbyggda av kollektiva minnen 
och önskningar.

Det blå torget är inget torg i traditionell mening 
som formas av sina omgivande volymer. Själva öpp-
ningen i torget, det forsande vattnet, utgör istället 
utgångspunkten. Koncentrationen av bebyggelse kring 
åns båda sidor bidrar till att Floda närmar sig sin egen 
livsnerv. Befintliga områdeskaraktärer som stationsom-
rådet och centrumanläggningen förstärks, samtidigt 
som kompletterande och varierad bebyggelse med bo-
städer, verksamheter och service bidrar till ett livligare 
centrum, närhet mellan människor och ett promenad-
vänligt samhälle. 

Nya attraktiva mötesplatser utmed Säveån kopplas 
samman av vackra promenadvägar, cykelstigar och 
olika gröna platser. Nere vid ån är vattnet hela tiden 
närvarande i form av ån, men också i dynamiken av 
översvämningar och regn. Bebyggelsen står på torra 
fötter medan parkerna har en absorberande roll för att 
möta vädrets makter. 

Istället för att ta fram en konventionell bild över Det 
blå torget visades en bild som förmedlade känslan av 
rummet, hur det är att vara på torget och samtidigt 
vara mitt i det forsande vattnet, detta för att hitta nya 
sätt att förmedla en plats på. Under temat ”the opera-
tional or working method” menar även James Corner 
att traditionella redovisningssätt bör ifrågasättas. 

Efter tävlingen har Mandaworks fått i uppdrag av 
Lerums kommun att arbeta vidare med projektet. I en 
serie workshops med kommunen och markägarna be-
arbetade Mandaworks sitt tävlingsförslag tillsammans 
med vinnarna av andra priset, Mareld och Ferrum. 
Under 2016 ska den första etappen av Det blå torget 
gestaltas vidare och byggas, vilket Mandaworks har 
fått förtroende att fortsätta med.

SVENSK LANDSKAPSURBANISM 9998

— Floda’s magnificent landscape is one of its greatest qualities, 
where the rushing water from Sävelången lake, cascades into the 
Säveån river in the municipality of Lerum. The planned vision of Nere 
vid ån (Down by the River) is to link the development of central Floda 
to Säveån, and ‘draw back’ people to their origins, with Blå Torget 
(The Blue Square) as the hub of the development. The square is 
anchored on Säveån’s two banks and encloses the river on four sides 
opening in the middle of the square, the rushing water is the starting 
point for Floda’s development. The new buildings are concentrated 
around the river’s two banks linking Floda to its own lifeblood.

Typ av projekt: Tävlingsförslag, utvecklingsplan och gestaltningsprogram 
Förslagsställare:  Mandaworks: Martin Arfalk, Patrick Verhoeven (uppdragsansvariga); 
 Nick Bigelow, Maria Gregorio (handläggare); Andrei Deacu (medverkande)
Beställare: Lerums kommun
Genomförandetid: Tävlingsförslag, utvecklingsplan och gestaltningsprogram 2012–2015;  
 skissförslag och genomförande av Blå Torget 2015–pågår
Textförfattare: Mandaworks

Nere vid ån
Med vattnet i fokus

Utvecklingsplan

NERE VID ÅN

I en öppen stadsbyggnadstävling för Flodas utveckling 
utsågs Nere vid ån av Mandaworks till vinnare. Hu-
vuduppgiften var att föreslå hur centrala Floda skulle 
kunna utvecklas på ett hållbart sätt, bli en självklar 
mötesplats för Flodaborna och ett mål för besökare. 
Utmaningen var att den fysiska miljön i de centrala 
delarna av Floda saknade självklara mötesplatser och 
länkarna däremellan. Floda ligger 25 minuter från 
Göteborg med såväl tåg som bil. Förutom närheten till 
Göteborg utgör det storslagna landskapet en av Flodas 
största kvaliteter där det forsande vattnet från Sä-
velången till Säveån är kraften i Floda. Vattenkraftver-
ket som förbinder båda sidor av ån är samhällets iden-
titet. Konceptet och planvisionen för Nere vid ån är att 
knyta utvecklingen av centrala Floda till dess starkaste 
landskapselement, Säveån, och på så vis ”dra tillbaka” 
samhället till sitt ursprung med ett nytt torg – ”Det blå 
torget” som navet i utvecklingen. 

I The Landscape Urbanism Reader beskriver James 
Corner, välkänd inom landskapsarkitektur och urban 
design som gjort bl.a. The High Line i New York City, 
landskapsurbanismens fyra teman som alla går att 
återfinna i förslaget Nere vid ån.

Förslaget innehåller en ny, tät bebyggelsestruktur 
med tydlig koppling till samhällets historia och befint-
liga strukturer, samtidigt som nya sidor lyfts fram och 
ger kraft till utvecklingen. Flodas tre centrala broar 
bildar utgångspunkten för tre utvecklingsområden med 
särskilda kvaliteter. En fjärde och ny bro vid Garveriet, 
kulturarvet från den nedlagda läderindustrin, skapar 
möjlighet för utveckling av Flodas nya kulturkvarter i 
anslutning till bron. 

Förtätningen skapar ett nytt sammanbindande 
och offentligt nätverk med nya offentliga platser och 
unika landskapsmiljöer med Det blå torget som navet 
i utvecklingen. Det blå torget blir en ny, publik sam-
lingsplats som förankrar sig på Säveåns två kanter 
och omsluter ån på fyra sidor. De fyra sidorna kom-
mer omvandlas över tid där Flodaborna är delaktiga 
och slutresultatet inte är givet. Detta beskriver James 
Corner som ”processes over time”, hur viktigt det är 
att landskapsurbanismen ses som en process i både 
tid och rum. Det blå torget blir en plats som bjuder in 
till oväntade möten och nya situationer där Flodaborna 
själva kommer skapa platsens betydelse. Detta benäm-
ner James Corner som ”the imaginary” och ”the sta-
ging of surfaces” där han menar att urban infrastruktur 
endast sår ett frö till en plats och att offentliga platser 

först och främst är uppbyggda av kollektiva minnen 
och önskningar.

Det blå torget är inget torg i traditionell mening 
som formas av sina omgivande volymer. Själva öpp-
ningen i torget, det forsande vattnet, utgör istället 
utgångspunkten. Koncentrationen av bebyggelse kring 
åns båda sidor bidrar till att Floda närmar sig sin egen 
livsnerv. Befintliga områdeskaraktärer som stationsom-
rådet och centrumanläggningen förstärks, samtidigt 
som kompletterande och varierad bebyggelse med bo-
städer, verksamheter och service bidrar till ett livligare 
centrum, närhet mellan människor och ett promenad-
vänligt samhälle. 

Nya attraktiva mötesplatser utmed Säveån kopplas 
samman av vackra promenadvägar, cykelstigar och 
olika gröna platser. Nere vid ån är vattnet hela tiden 
närvarande i form av ån, men också i dynamiken av 
översvämningar och regn. Bebyggelsen står på torra 
fötter medan parkerna har en absorberande roll för att 
möta vädrets makter. 

Istället för att ta fram en konventionell bild över Det 
blå torget visades en bild som förmedlade känslan av 
rummet, hur det är att vara på torget och samtidigt 
vara mitt i det forsande vattnet, detta för att hitta nya 
sätt att förmedla en plats på. Under temat ”the opera-
tional or working method” menar även James Corner 
att traditionella redovisningssätt bör ifrågasättas. 

Efter tävlingen har Mandaworks fått i uppdrag av 
Lerums kommun att arbeta vidare med projektet. I en 
serie workshops med kommunen och markägarna be-
arbetade Mandaworks sitt tävlingsförslag tillsammans 
med vinnarna av andra priset, Mareld och Ferrum. 
Under 2016 ska den första etappen av Det blå torget 
gestaltas vidare och byggas, vilket Mandaworks har 
fått förtroende att fortsätta med.
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S:t Johannesplan och Konsthallstorget
Baksidan som blev en framsida

Typ av projekt: Nybyggnation av två torg i centrala Malmö i samband med 
 färdigställandet av Citytunneln
Förslagsställare: White tillsammans med konstnär Ebba Matz
Beställare:  Malmö stad
Genomförandetid:  Program och projektering 200 –2010; byggår invigt  2014
Textförfattare: Niels de Bruin

— In the project it has been important to develop general values 
that work with the square, and emphasize the specific history of 
the site. S:t Johanneskyrkan, also called the Rosornas kyrka (The 
Church of the Roses), is one of the oldest art nouveau churches 
and Malmö Konsthall (Malmö Art Centre) is one of Malmö’s most 
important cultural institutions. The proposal contains three themes. 
The first, ‘Non-commercial glamour’ stresses and offers something 
free in the public domain. ‘The dynamic changing square’ is about not 
overdoing the square. An adaptable location is important, because 
human traffic in the square varies during the day, from full on move-
ment at rush hour to being empty. The theme “hidden” contains 
elements that you only discover after several visits to the site.

Malmö kännetecknas av mångfald och förändring.  
De senaste 15 åren har staden präglats av stora sats-
ningar på infrastruktur och offentliga rum. År 1998 
togs beslutet att bygga ”Citytunneln”, järnvägslänken 
som innebär att Danmark plötsligt befinner sig endast 
20 minuter bort. Tre stationer har byggts med sins-
emellan olika karaktär och sammanhang. Hyllie är sista 
stationen innan Danmark, Malmös motsvarighet till 
Örestaden. Triangeln är mellanstationen och slutstatio-
nen är den ombyggda Centralstationen där Malmö Live 
konsert och kongress uppförts.

Namnet Triangeln syftar till en viktig vägkorsning 
i Malmö. Den nya stationen har inneburit att staden 
vänts ut och in, det som tidigare var en slumrande bak-
sida har blivit en ny port. Nya kontor, hotell och bostä-
der har uppförts samt utbyggnad och modernisering av 
det befintliga köpcentret. 

Malmö stad utlyste en arkitekttävling för att gestalta 
det nya stationstorget. Tävlingen ställde frågorna: är 
det en eller två platser? Vilket slags liv ska finnas här? 
White bjöd in konstnären Ebba Matz för att gemen-
samt ta fram tävlingsförslaget. För oss var det viktigt 
att hitta generella värden som fungerar på ett stations-
torg och betona den specifika historia som platsen har. 
S:t Johanneskyrkan, även kallad Rosornas kyrka, är en 
av Sveriges äldsta jugendkyrkor och Malmö Konsthall 
en av Malmös viktigaste kulturinstitutioner. Samti-
digt var det viktigt att torgen blir ett tydligt nytt tillägg 
i staden. Förslaget innehåller tre teman. Det första, 
icke-kommersiell glamour betonar och erbjuder gratis 
ting i det offentliga rummet. Det dynamiska föränderliga 
torget handlar om att inte överprogrammera torgytorna. 
En föränderlig plats är viktig då de mänskliga flödena 
på torgen varierar över dygnet, från full rörelse i rus-

Törnmönstret som en tegelintarsia på plat-
sens betonggolv. Planteringskärl med här 
nyplanterade rosor och sittvänliga kanter. 
Foto: Hanns Joosten
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ningstrafik till helt tomma. Temat det dolda innehåller 
element som du inte upptäcker förrän efter flera besök 
på platsen. De nya torgen ska vara en plats där alla i 
Malmö har rätt och möjlighet att göra vad de vill. Idén är 
att torgens golv ska fungera som en öppen scen. Därför 
gavs torgen ett gemensamt golv som sammanlänkar de 
två platserna och dess innehåll. 

S:t Johannesplan är ett samarbete mellan Svenska 
kyrkan och Malmö stad. Entrén till kyrkan är nu en del 
av stationens utemiljö. Stationsuppgången (KHR arki-
tekter) matar ut resenärer mot Triangelns köpcentrum. 
Torgets rumslighet är en samling av rum med många 
rörelser och möjligheter. I betonggolvet ligger en intar-
sia i mörkt tegel, ett natur inspirerat törnmönster, en 
referens till jugendstilens mörka sida. 

Konsthallstorget ligger utanför Malmö Konsthall. 
Torget är öppet för verksamheten som kan duka upp 

nu en mer tillgänglig del av staden. Triangeln fun gerar 
som sjukhusets självklara station för pendlare och 
patienter och bidrar till att integrera sjukhusområdet i 
staden. Citytunneln är en av drivkrafterna bakom sta-
tion Hyllie och det stora köpcentret. Citytunneln är det 
nya sättet att resa i Malmö, en stad som kopplas ihop 
på ett förut okänt sätt.

allehanda aktiviteter. Inne i konsthallen finns ett enkelt 
parkettgolv som kan öppnas upp för att installera verk 
i hallen. Denna idé översattes på torget med 2x3 m 
stora betongskivor som kan lyftas ur vid behov. En upp-
höjd platå, en scen i betong – flitigt använd av skate-
boardåkare – skapar en avslutning på torgytan och en 
avgränsning mot den trafikerade vägen. På platån finns 
ett eldfraktalsmönster uppbyggt av trianglar, ett dolt 
inslag. Två andra inslag av det dolda är prydnadsgräsen 
och fontäner som dyker upp ur golvet från gallerdurkar. 
En rad med Gleditsia kantar torget i öster. Trädraden är  
en förlängning av en befintlig lindrad längs kyrkan.  
På Konsthallstorget står mindre träd, Ginkgo och  
Koelreuteria placerade. 

Citytunneln har tagit Malmö en bit på vägen mot 
att vara en stad med flera kärnor, flera centrum. Mölle-
vångstorget är 200 m bort från station Triangeln och är 

Illustrationsplan, Konsthallstorget i väster 
och S:t Johannesplan i öster binds ihop av 
markbeläggningen i betong. Stationsned-
gången ligger i navet mellan platserna.

Västra delen av S:t Johannesplan med en-
trén till station Triangeln och törnmönst-
ret som sprider sig ut över platsen från 
kyrkan som skymtar i bakgrunden. Foto: 
Hanns Joosten

Sockeln, skatestället, dansbanan är 
huvud numret på Konsthallstorget. En 14 m 
i diameter och halvmeter hög betongplatå 
är en öppen scen för Malmöborna att ta i 
besittning. Foto: Olga Schlyter
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S:t Johannesplan och Konsthallstorget
Baksidan som blev en framsida

Typ av projekt: Nybyggnation av två torg i centrala Malmö i samband med 
 färdigställandet av Citytunneln
Förslagsställare: White tillsammans med konstnär Ebba Matz
Beställare:  Malmö stad
Genomförandetid:  Program och projektering 200 –2010; byggår invigt  2014
Textförfattare: Niels de Bruin

— In the project it has been important to develop general values 
that work with the square, and emphasize the specific history of 
the site. S:t Johanneskyrkan, also called the Rosornas kyrka (The 
Church of the Roses), is one of the oldest art nouveau churches 
and Malmö Konsthall (Malmö Art Centre) is one of Malmö’s most 
important cultural institutions. The proposal contains three themes. 
The first, ‘Non-commercial glamour’ stresses and offers something 
free in the public domain. ‘The dynamic changing square’ is about not 
overdoing the square. An adaptable location is important, because 
human traffic in the square varies during the day, from full on move-
ment at rush hour to being empty. The theme “hidden” contains 
elements that you only discover after several visits to the site.

Malmö kännetecknas av mångfald och förändring.  
De senaste 15 åren har staden präglats av stora sats-
ningar på infrastruktur och offentliga rum. År 1998 
togs beslutet att bygga ”Citytunneln”, järnvägslänken 
som innebär att Danmark plötsligt befinner sig endast 
20 minuter bort. Tre stationer har byggts med sins-
emellan olika karaktär och sammanhang. Hyllie är sista 
stationen innan Danmark, Malmös motsvarighet till 
Örestaden. Triangeln är mellanstationen och slutstatio-
nen är den ombyggda Centralstationen där Malmö Live 
konsert och kongress uppförts.

Namnet Triangeln syftar till en viktig vägkorsning 
i Malmö. Den nya stationen har inneburit att staden 
vänts ut och in, det som tidigare var en slumrande bak-
sida har blivit en ny port. Nya kontor, hotell och bostä-
der har uppförts samt utbyggnad och modernisering av 
det befintliga köpcentret. 

Malmö stad utlyste en arkitekttävling för att gestalta 
det nya stationstorget. Tävlingen ställde frågorna: är 
det en eller två platser? Vilket slags liv ska finnas här? 
White bjöd in konstnären Ebba Matz för att gemen-
samt ta fram tävlingsförslaget. För oss var det viktigt 
att hitta generella värden som fungerar på ett stations-
torg och betona den specifika historia som platsen har. 
S:t Johanneskyrkan, även kallad Rosornas kyrka, är en 
av Sveriges äldsta jugendkyrkor och Malmö Konsthall 
en av Malmös viktigaste kulturinstitutioner. Samti-
digt var det viktigt att torgen blir ett tydligt nytt tillägg 
i staden. Förslaget innehåller tre teman. Det första, 
icke-kommersiell glamour betonar och erbjuder gratis 
ting i det offentliga rummet. Det dynamiska föränderliga 
torget handlar om att inte överprogrammera torgytorna. 
En föränderlig plats är viktig då de mänskliga flödena 
på torgen varierar över dygnet, från full rörelse i rus-

Törnmönstret som en tegelintarsia på plat-
sens betonggolv. Planteringskärl med här 
nyplanterade rosor och sittvänliga kanter. 
Foto: Hanns Joosten
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Hyllierankan
Odling som skapar gemenskap

— Hyllierankan, which is located in southern Malmö, is a new 
area of allotments that plays an important role as a green area 
between the new and old Hyllie. In Hyllierankan there is a mixture of 
experienced growers who have previously cultivated the allotments 
in the area, since the neighbouring districts of Holma and Kroksbäck 
were built in the 1970s, and a group of younger people from different 
parts of Malmö. Social interaction is strengthened by the fusion of 
the older group, who already have some knowledge of gardening, 
and a younger crowd who want to learn more. The beautiful circular 
cultivation areas are linked to a busy walk-way which in itself forms 
a vine-like stem. The idea with this specific design is that urban 
gardening will have its own distinct identity. 

Typ av projekt:  Odlingslotter för allmänheten
Förslagsställare:  Malmö stad, Gatukontoret Susanna Kapusta ;  
 projektering Reinertsen Lotta Hjern
Beställare: Fastighetskontoret, Malmö stad
Genomförandetid: Program och projektering, 2013–2014; Byggår 2014–2015
Textförfattare: Susanna Kapusta

I Hyllierankan, i södra Malmö, har det snabbt uppstått 
en blandning av odlare från de närliggande 1970-
tals stadsdelarna Holma och Kroksbäck och yngre 
människor från andra delar av staden. Här förstärks 
den sociala samvaron mellan de äldre med odlingskun-
skap och de yngre som vill lära sig mer. Tillsammans 
skapar de något helt nytt. De mångkulturella bostads-
områdena som ligger i direkt anslutning till området 
är med och påverkar denna nya gemenskap. Växterna 
som odlas kommer, liksom odlarna, från hela världen. 
Thailändska kryddor, arabiska squash och andra helt 
okända växter för Skåne, spirar i alla hörn. Vanligt 
förekommande är att man delar med sig av växter som 
man har i överflöd liksom sina odlingshemligheter, på 
så vis är det lätt att skapa nya vänskapsband. 

En promenad genom området ger en park- och 
trädgårdskänsla och integreras på så sätt med den 

närliggande Badhusparken, på ett för Malmö helt nytt 
sätt. Trots att odlingslottsområdet är öppet att röra 
sig igenom tillgodoses odlarnas avgränsningsbehov 
genom att alla cirklar är omgärdade av naturromantis-
ka kastanjestaket. I de runda odlingsområdena ligger 
vattenposten i mitten av cirkeln, det gör det lätt att 
vattna en grannes lott som är på semester, det är bara 
att rotera kroppen litegrann utan att slangen behöver 
dras någonstans. De öppna gräsytorna är speciellt 
uppskattade av barnfamiljer. Barnen kan springa fritt, 
leka lekar och hoppa i vattenspridare om de tröttnar på 
arbetet på lotten.

Odlingsområdet slingrar sig likt en jättelik ranka 
från söder till norr, precis öster om det nya Hylliebadet. 
Hyllierankan är ett nyanlagt koloniområde som fyller 
en viktig funktion som grönstråk mellan det nya och 
gamla Hyllie. Området blev helt klart i maj 2015. De 

H LLIERANKAN

Trots variationen inom varje odlingscirkel, 
respektive odlingslott blir intrycket enhet-
ligt tack vare de cirkulära inramningarna 
bestående av staket och måbärshäckar. 
Foto: Tomaz Lundstedt

Kombinationen park och odlingslott är 
givande och trygghetsskapande. Det är 
något fridfullt med vatten som porlar och 
människor som med omtanke odlar sin 
jord. Foto: Tomaz Lundstedt
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Varje odlingslott är en tårtbit fylld 
med innehavarens personliga 
favoriter och ingen lott är den 
andra lik. Foto: Tomaz Lundstedt

vackra cirkelformade odlingsområdena binds samman 
till en händelserik gångslinga, som utgör själva rankans 
stjälk. Mellan odlingscirklarna finns öppna gräsytor 
med blommande fruktträd. Även en större cirkulär 
plats inramad av bokhäck, finns som en utomhuslokal 
att ordna skördefester eller växtmarknad på. Denna 
plats är inte fullt inredd ännu, någon form av regn- och 
vindskydd behövs samt kanske en gemensam grillplats. 
Odlarna i Hyllierankan ska ges möjlighet att komma 
med önskemål och påverka platsen. 

Idén med den annorlunda utformningen är att 
stadsodling ska få en egen tydlig identitet. De urbana 
odlarna ska inte längre behöva hänvisas till platser nära 
järnvägsspår eller restytor som blivit över. Istället ska 
man kunna odla och trivas mitt i befolkade stråk, på 
platser nära till parker och annan service. I Hyllierankan 
är det till exempel nära till Skånes största shopping-
center Emporia vid Hyllie torg. Klättrar man upp på 
de närliggande Kroksbäckskullarna, precis norr om 
lotterna, har man utsikt över det slingrande området 
i sin helhet. I marknivå ligger cirklarna på olika platåer 
eftersom marken sluttar på den södra delen. Detta ger 
ett ovanligt fint perspektiv där man ser alla cirklarna på 
en gång nedifrån entrén vid vägen, som en samling av 
små gröna borgar. Hyllievångsvägen löper genom den 
södra och norra etappen, och två entréer vetter på var-
je sida ut mot gatan i form av moderna pergolor med 

svarta målade sittstubbar av återvunnet trä.
Jorden som odlarna brukar, är återanvänd gammal 

jordbruksmark som tillhör Söderslätt, ett av Europas 
absolut bördigaste områden. Den är en aning svårbe-
arbetad till följd av den höga halten av lera. I gengäld 
är den mycket näringsrik samt vattenhållande och ger 
fantastiskt snabbväxande och välsmakande grönsaker.

I denna kontext skapas något som liknar hur vi 
människor levt under största delen av vår tid på jorden, 
som bofasta odlare i små samhällen. Intresset man de-
lar för växter och odling gör att det är lätt att inleda en 
konversation på ett naturligt sätt. På Hyllierankan finns 
tillfälle att knyta kontakter över hela staden, möjlighe-
ten att träffa på olika typer av människor man kanske 
inte skulle ha samtalat med annars. Det sammanhang-
et blir spännande och unikt.

Prunkande lotter från allra första  
säsongen i sensommarskrud bakom  
kastanjestängsel. Foto: Maria Nyman

Flygfoto över Hyllierankan kvällstid  
sedd från öster. Här ser man hur rankans 
stjälk i form av en gångstig, slingrar sig 
vidare ut i parken västerut. 
Foto: Tomaz Lundstedt
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Hyllierankan
Odling som skapar gemenskap

— Hyllierankan, which is located in southern Malmö, is a new 
area of allotments that plays an important role as a green area 
between the new and old Hyllie. In Hyllierankan there is a mixture of 
experienced growers who have previously cultivated the allotments 
in the area, since the neighbouring districts of Holma and Kroksbäck 
were built in the 1970s, and a group of younger people from different 
parts of Malmö. Social interaction is strengthened by the fusion of 
the older group, who already have some knowledge of gardening, 
and a younger crowd who want to learn more. The beautiful circular 
cultivation areas are linked to a busy walk-way which in itself forms 
a vine-like stem. The idea with this specific design is that urban 
gardening will have its own distinct identity. 

Typ av projekt:  Odlingslotter för allmänheten
Förslagsställare:  Malmö stad, Gatukontoret Susanna Kapusta ;  
 projektering Reinertsen Lotta Hjern
Beställare: Fastighetskontoret, Malmö stad
Genomförandetid: Program och projektering, 2013–2014; Byggår 2014–2015
Textförfattare: Susanna Kapusta

I Hyllierankan, i södra Malmö, har det snabbt uppstått 
en blandning av odlare från de närliggande 1970-
tals stadsdelarna Holma och Kroksbäck och yngre 
människor från andra delar av staden. Här förstärks 
den sociala samvaron mellan de äldre med odlingskun-
skap och de yngre som vill lära sig mer. Tillsammans 
skapar de något helt nytt. De mångkulturella bostads-
områdena som ligger i direkt anslutning till området 
är med och påverkar denna nya gemenskap. Växterna 
som odlas kommer, liksom odlarna, från hela världen. 
Thailändska kryddor, arabiska squash och andra helt 
okända växter för Skåne, spirar i alla hörn. Vanligt 
förekommande är att man delar med sig av växter som 
man har i överflöd liksom sina odlingshemligheter, på 
så vis är det lätt att skapa nya vänskapsband. 

En promenad genom området ger en park- och 
trädgårdskänsla och integreras på så sätt med den 

närliggande Badhusparken, på ett för Malmö helt nytt 
sätt. Trots att odlingslottsområdet är öppet att röra 
sig igenom tillgodoses odlarnas avgränsningsbehov 
genom att alla cirklar är omgärdade av naturromantis-
ka kastanjestaket. I de runda odlingsområdena ligger 
vattenposten i mitten av cirkeln, det gör det lätt att 
vattna en grannes lott som är på semester, det är bara 
att rotera kroppen litegrann utan att slangen behöver 
dras någonstans. De öppna gräsytorna är speciellt 
uppskattade av barnfamiljer. Barnen kan springa fritt, 
leka lekar och hoppa i vattenspridare om de tröttnar på 
arbetet på lotten.

Odlingsområdet slingrar sig likt en jättelik ranka 
från söder till norr, precis öster om det nya Hylliebadet. 
Hyllierankan är ett nyanlagt koloniområde som fyller 
en viktig funktion som grönstråk mellan det nya och 
gamla Hyllie. Området blev helt klart i maj 2015. De 
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Trots variationen inom varje odlingscirkel, 
respektive odlingslott blir intrycket enhet-
ligt tack vare de cirkulära inramningarna 
bestående av staket och måbärshäckar. 
Foto: Tomaz Lundstedt

Kombinationen park och odlingslott är 
givande och trygghetsskapande. Det är 
något fridfullt med vatten som porlar och 
människor som med omtanke odlar sin 
jord. Foto: Tomaz Lundstedt
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Hagastaden, Haga + staden
Landskapet som länk

Typ av projekt: Norrtull – Hagastaden DP2. Förstudie inför detaljplan; program.
Förslagsställare: Nivå landskapsarkitektur, Rundquist arkitekter, Ramböll Trafik
Beställare: Stockholm och Solna stad
Genomförandetid: Parallellt uppdrag 2012–2013; program 2014–2016.
Textförfattare: Göran Lindberg

I Stockholm ger park- och naturlandskapet det centrala 
stadslandskapet en tydlig och påtaglig prägel. Paradox-
alt nog är länkar mellan den täta staden till det omgi-
vande landskapet desto svagare. I Norrtull Hagastaden 
är grundtanken att låta stadsfronten öppna sig mot 
det omgivande landskapet. Planen, vilken låter stads-
rum och landskapsrum integreras, både funktionellt 
och upplevelsemässigt, är ett uttryck för stockholmsk 
landskapsurbanism.

Norrtull, den historiska entrén till Stockholm, 
omformas i snabb takt och utgör idag ett komplext 
stadsutvecklingsområde. Området präglas av svårtill-
gänglighet för fotgängare och cyklister. Trafiksystemet 
dominerar området och skapar en svårorienterad bar-
riär. Utgångspunkten i uppdraget har varit en önskan 
om att länka ihop mötet mellan Stockholms innerstad, 
Hagaparken-Brunnsviken och Solna och skapa en in-
bjudande och strukturerad helhet. Men räcker ett nytt 
landskapligt grepp för Norrtull för att skapa en struktur 

där stadsliv övergår i parkliv utan större hinder? Vår 
slutsats blev att detta inte bara är en frågeställning 
som rör bebyggelse och landskap. För att lyckas med 
uppgiften måste även trafiksystemet gestaltas och 
inordnas i helheten.

Utgångspunkten i förslaget är att bevara en läsning 
av områdets varierade topografi med tre tydliga nivåer. 
Den övre nivån utgörs av höjdsträckningen i väster 
med Karolinska Sjukhuset i Solna, och höjderna i Bel-
levueparken och Vanadislunden. Mellannivån utgörs av 
stråk och gångbroar vilka möjliggör en koppling mellan 
staden och parken över trafiksystemet. Den lägsta 
nivån, dalgången, utgörs av innerstadens gatunivå i 
en nord-sydlig riktning, och de låglänta partierna runt 
Brunnsviken.

Planförslaget utvecklar en tydlig korsningspunkt där 
stråk och trafiksystem i både nord-sydlig och öst-västlig 
riktningar möts. Den visuella och fysiska kopplingen 
mellan staden och Hagaparken utgör den viktigaste de-

— In Stockholm’s Hagastaden the basic idea is to let the face  
of the city open up onto the surrounding landscape. The plan 
allows for the integration of urban space and landscape, both 
functionally and experientially. Today the green link between the 
city and Hagstaden is somewhat weak. The proposal also provides 
opportunities to strengthen the connections to green space in an 
overall way. The landscape of Stockholm, its cultural environment 
and public spaces – in the form of particular sites and parkways – is 
the unifying structure within which transport and buildings will be 
incorporated.
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Visionsbild 2014, den framtida  
Hagastaden och Norrtull.

Flygbild 2012 över området för 
den framtida Hagastaden och 
Norrtull sett från öster.
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