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1. Sammanfattning 

Malmö stad söker konstnärer som i samarbete med landskapsarkitekter är intresserade av 
att ta fram gestaltningsprogram – dvs koncept och utformning - för de två torgen och de två 
parkerna i fd Kv Spårvägen (Bussgaraget), Norra Sorgenfri. Genom att inkomma med 
uppgifter enligt anvisningar i Intresseanmälan för konstnärlig medverkan i 
Gestaltningsprogram daterad 2016-03-08, så deltar du i prekvalificering och uttagning till 
uppdraget. 

Två team kommer att utses. Ett team kommer att ta fram gestaltningsprogram för Spiggans 
plats + Busslunden, och det andra teamet kommer att ta fram gestaltningsprogram för 
Spårvägstorget + Garageplan. En konstnär till vart och ett av teamen sökes, dvs totalt två 
konstnärer. (Landskapsarkitektdeltagarna bjuds in separat via ramavtal. Denna 
intresseanmälan riktar sig enbart till de konstnärer som vill anmäla intresse för att delta.) 
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2. Bakgrund 

Norra Sorgenfri är ett av Malmös stora omvandlingsområden. Utvecklingen av Malmös äldsta 
industriområde till en ny stadsdel med bostäder blandat med verksamheter är högt prioriterat 
av staden. Till grund för omvandlingen ligger ett planprogram – Pp 6020 Norra Sorgenfri – 
vilket togs fram 2008. I planprogrammet för Norra Sorgenfri i Malmö kan man läsa att konst i 
det offentliga rummet ses som en särskilt intressant inriktning att satsa på för utvecklingen av 
stadsdelen. I samband med gestaltningen och genomförandet av de allmänna ytorna i 
området arbetar Malmö stad för att offentlig konst skall bli en integrerad del av omvandlingen 
av Norra Sorgenfri.  

Kv Spårvägen är det första kvarteret som kommer att förändra stadsbilden i Norra Sorgenfri, 
och det är Malmö stad som äger marken i kvarteret till skillnad från i övriga kvarter. För 
Malmö stad blir kv Spårvägen därmed ett viktigt tillfälle att implementera de kärnvärden och 
målsättningar man önskar ska prägla hela Norra Sorgenfri. Även om Malmö stad äger 
marken i kv Spårvägen kommer merparten bebyggas i privat regi. Men genom att aktivt 
integrera den offentliga konsten i gestaltningen av allmän platsmark, kan staden genom sin 
ambitionsnivå medverka till att skapa värden och fungera som föregångare och 
inspirationskälla för övriga byggherrar och exploatörer kring hur man kan arbeta med 
offentlig konst i utvecklingen av området.  

3. Uppdrag 

Uppdraget med gestaltningsprogrammen är att föreslå lämplig gestaltning och utformning för 
torgen och parkerna i kv Spårvägen, i nära samarbete med landskapsarkitekterna. 
Programmen ska sedan ligga till grund för detaljprojektering av platserna. Uppdraget syftar 
till att uppmuntra utvecklandet av nya samarbetsformer mellan gestaltande yrkesgrupper 
som arkitekter och konstnärer. Malmö stad önskar att konstnärer tidigt kommer in i 
byggprocessen för att kunna arbeta i nära dialog med beställare, arkitekter, industridesigners 
och ljusdesigners utifrån platsens förutsättningar och de framtida brukarnas behov. Detta 
öppnar upp möjligheterna för fler intressanta gestaltningslösningar och en högre konstnärlig 
identitet i kvarterets parker och torg. 
 
Gestaltningen ska förhålla sig till användbarhet och genomförbarhet på platserna. 
 
Det är konstnärens uppgift att ingå i ett team med landskapsarkitekter, som tillsammans ska 
ta fram det gestaltningsprogram som beskrivs i denna uppdragsbeskrivning.  
Huvudansvaret för att ta fram gestaltningsprogrammet har landskapsarkitekterna, dvs dessa 
ska ansvara för att producera de dokument som uppdragsbeskrivningen specificerar. 
Konstnärens huvuduppgift består i att ta fram förslag på offentlig konst på platserna. 
Förslagen ska bearbetas i samverkan med beställare och övriga teamet, och kommer även 
att processas i en workshop med deltagare från stadens förvaltningar, byggherrar i området 
och elever vid Zenithskolan. 
Ansvaret för att ta fram erforderliga dokument – skisser, beskrivningar, ritningar, modeller – 
för att beskriva den konstnärliga gestaltningen ligger på konstnären, men det är 
landskapsarkitekterna som ställer samman allt material i ett samlat program. 

4. Historik mm 

Fram till 1800-talet var Norra Sorgenfri en del av stadens betesmarker, därefter var marken 
uppodlad och det låg flera gårdar i området. I samband med att kontinentalbanan drogs 
genom Norra Sorgenfri 1898 kom området allt mer att bli ett industriområde med viktiga 
fabriker som t ex räknemaskinstillverkaren ADDO. Då staden ägde stora delar av marken 
etablerades vid sidan av gasverk och spårvägshallar även att antal offentliga institutioner, 



 

Malmö stad  

Gatukontoret 
 

 5 

men området kom aldrig att präglas av bostadsbebyggelse.1 Detta har gjort att Norra 
Sorgenfris historia, trots sitt centrala läge, också är tätt sammankopplad med områdets roll 
som Malmös baksida – en identitet med både för- och nackdelar. 
 
I den förestående omvandlingen av Norra Sorgenfri från industriområde till tät kvartersstad är 
det intressant att koppla an till områdets historia, men det är lika viktigt att koppla an till 
områdets nya identitet som också ska vara förankrad i samtiden.  

5. Befintliga förhållanden 

Kvarteret Spårvägen begränsas av Industrigatan i söder, Zenitgatan i väster, Celsiusgatan i 
norr samt Nobelvägen i öster. Se kartbild nedan. 

Området utgörs av den tidigare uppställningsplatsen för stadens bussar (”bussgaraget”). 
Stora delar av bussgaraget har rivits, men de äldsta byggnaderna (kallade hall 1-4, 
båghallarna) kommer att bevaras och just nu pågår renovering. 

Området är idag terrasserat och sanerat, och utgörs i det närmaste av en grusplan. Hösten 
2015 påbörjades entreprenaden för gatustrukturen i området. I första etappen genomförs 
byggator, som sedan successivt kommer att färdigställas i takt med att bostadskvarteren 
kommer på plats. Byggatuentreprenaden beräknas vara avslutad i maj 2016. 

Ett tjugotal olika byggherrar har fått markanvisning i området. Hittills har ett av 
bostadsprojekten påbörjats – ett bostadsprojekt i MKB:s regi. Under hösten 2016 och våren 
2017 kommer minst 5 ytterligare bostadsprojekt att vara igång. 

6. Detaljplaneförslaget: Dp 5102 

Kv Spårvägen är den första detaljplanen att förverkliga nyetableringen av bostäder, 
verksamheter, parker och torg i lite större skala i Norra Sorgenfri. Fullt utbyggt kommer Kv 
Spårvägen att innehålla nio nya kvarter med bostäder och verksamheter, stadsradhus, 
förskola, två torg och två parker. I det före detta bussgaraget kommer en mötesplats med 
fokus på kultur att skapas. 

STRUKTUR OCH SKALA 
Bebyggelsestrukturen i kvarteret består av en sluten kvartersstruktur i fyra till sex våningar. 
Kvarteren är indelade i mindre fastigheter med olika byggherrar, vilket ger en varierad 
arkitektur och en mängd olika typer av bostäder. I kvartersstrukturen skapas också bra 
gårdsmiljöer samt en tydlighet mellan privat och offentligt. I väster ligger den befintliga 
Zenithskolan, som kompletteras med en ny förskola. Skolan och förskolan får en gemensam, 
grön gård, dit också de boende i kvarteret har tillträde utanför skoltid. Publika verksamheter 
ska finnas i Bussgaraget, och mindre lokaler för affärs- och caféverksamhet finns vid 
platsbildningarna och i hörnen ut mot de större gatorna. 
 

                                                 
1 Informationen är hämtad från Malmö stads hemsida där ett sammandrag av Olga Schlyters byggnadsantikvariska utredning 

finns att tillgå. 
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Kvartersstrukturen är tät. Torgen och parkerna är ur ett Malmöperspektiv relativt små. En 
förståelse för skalan är avgörande för att ta fram en väl fungerande gestaltning av platserna.  
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7. Förutsättningar 

Gestaltningsprogrammet för den allmänna platsmarken i Norra Sorgenfri (PM Stadsrum, se 
11. Underlagsmaterial) är utformat med utgångspunkt i de kärnvärden för områdets 
utveckling som planprogrammet tagit fram:  
 

– småskalighet  
– mångfald 
– variation 

 

Även arbetet med gestaltningen ska förhålla sig till kärnvärdena från planprogrammet. I 
Intresseanmälan ska ett kort resonemang ingå om hur konstnären vill förhålla sig till dessa 
begrepp. 
 
 
PLATSERNA 
PM Stadsrum har definierat kvaliteter och referenser till de olika torgen och parkerna, 
baserat på en värdeskala som tagits fram för att skapa en mångfald av platser. Nedan följer 
en kort sammanfattning av framtagna resonemang om platsernas karaktär: 
 
SPÅRVÄGSTORGET + GARAGEPLAN 
 
SPÅRVÄGSTORGET: 
Spårvägstorget är centralt beläget i kvarteret. Det är av stor betydelse att torget blir en 
naturlig mötesplats i vardagen och behöver gestaltas och programmeras med hänsyn till det.  
Exempel på angreppssätt kan vara tre olika zoner – Vardagsrummet, Lunden och Festen: 

1. Vardagsrummet har en tydlig funktion som stödjer vardagslivet på torget. 

2. Lunden är en grön zon närmst gatan och/ eller vid övergången till Bussparken. 

3. Festen är generell i sitt utförande och en flexibel del av torget som ska fungera för 

tillfälliga aktiviteter  

I torget nordvästra del finns en lågpunkt som bör utnyttjas för öppen dagvattenhantering – 
exempel regnträdgård.   
 
GARAGEPLAN: 
Garageplan är en liten park som ramas in av gatuhusbebyggelse, LSS-bostäder, 
Bussgaraget och Celsiusgatan med koloniområdet Zenith.  Parkens gestaltning och innehåll 
bör vara småskalig med stor betoning på de gröna kvaliteterna. Detta anspelar till närheten 
till koloniområdet och för att skapar en konstrast mot Bussgaraget och den planerade 
bebyggelsen. Formspråket får gärna vara organiskt och mötet mellan parken och 
gaturummet ska vara tydligt definierad. Parkens utformning ska även stödja de funktioner 
som finns i Bussgaraget med bland annat en utställningshall. 
 
 
SPIGGANS PLATS + BUSSLUNDEN 
 
SPIGGANS PLATS: 
Kvarteret Spårvägen har genom torget Spiggans plats en viktig entréfunktion för hela Norra 
Sorgenfri. Färdas man från S:t Knuts torg på S:t Knuts väg mot Norra Sorgenfri är det 
Spiggans plats och den gröna trekanten på vänster hand som man först kommer till. En del 
av Industrigatan kommer här att omvandlas till en körbar torgyta som kopplar ihop torget 
med den gröna ytan längs med S:t Pauli Norra Kyrkogård. 
Innan spårvagnar och bussar intog kvarteret, så låg här en gård. För att få fram områdets 
olika historiska lager får torgets gestaltning gärna knyta an till dess historia . Olika element 
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från jordbrukslandskapet – allé, märgelgrav, vårdträd, fält, dike, jord med mera, kan 
översättas till en stiliserad form i en urban kontext. Landsvägen finns redan i form av 
Industrigatan och dess historiska sträckning. 
 
BUSSLUNDEN: 
Det som är Busslunden var tidigare en del av bussgaraget innan det revs. Parken har en 
tydlig rumslig avgränsning med byggrätter på tvåsidor men där innehållet i nuläget är 
osäkert. Mot väster är det tänkt någon form av kulturverksamhet och där byggnaden ska 
anspela till bussgaragets tidigare byggnadsvolym. Byggrätten mot Nobelvägen, i öster, har 
sin bostadsgård vänd mot parken en våning upp och bottenplanet är avsett endast för 
verksamheter. Mot Celsiusgatan är hela Bussgaragets gamla fasad bevarad och ska 
integreras i utformningen av parken. Dessa förutsättningar och att parken vänder sig mot 
söder ger ett unikt mikroklimat som bör utnyttjas vid valet av växtmaterial.   
 
Den bevarade tegelfasaden mot Celsiusgatan blir ett viktigt element i parken. Hur den 
öppnas och stagas upp av någon form av konstruktion har stor betydelse för parkens 
rumslighet och funktion. Parken ska, utöver en tydlig grön karaktär, innehålla en 
områdeslekplats. Parkens övergång till kvarterets största torg, Spårvägstorget, behöver 
studeras noggrant.  

8. Programkrav 

Uppdraget omfattar framtagande av lämplig och harmoniserande gestaltningsprogram för 
antingen Spiggans plats + Busslunden, eller Spårvägstorget + Garageplan. Gestaltningen 
ska presenteras enligt krav som redogörs under programpunkt 9. Redovisning.  
 
Förslaget ska utgå från resonemang om KÄRNVÄRDENA och beakta programkraven nedan: 

 Tydligt gestaltningsgrepp med hög konstnärlig identitet/integrerad offentlig konst 

 Tankar om grönska och grön, öppen dagvattenrening 

 Tankar om material till golv samt möblering/utrustning 

 Tankar om ljussättning/belysningskoncept för platsen 

 Tankar om hur trygghet/säkerhet/tillgänglighet kan främjas 

9. Redovisning 

Förslagen ska redovisas i A3- format.  
Komplett digitalt underlag ska skickas via internet eller lämnas in på USB-minne. 
Förslagen ska redovisas enligt följande: 

 Förklarande text ska redovisas på ritningarna, med analys av ställningstaganden och 
beskrivning av förslagets intentioner och idéer. Texten ska vara på svenska. 

 1 situationsplan skala 1:1000 i A3-format 

 ritningar i A3-format i erforderlig omfattning för att illustrera förslaget 

 Minimum 2 st perspektiv eller liknande över platsen 

10. Tidplan 

STARTMÖTE 
De två teamen är inbjudna till ett startmöte fredagen den 8 april 2016 kl. 13:00-15:00   
Besöksadress: Gatukontoret, Malmö stad, August Palms plats 1, Rum: S4214 

AVSTÄMNINGSMÖTEN OCH WORKSHOP 

Två avstämningsmöten och en workshop ingår i uppdraget. 
Avstämningsmöte 1: Presentation av analys, koncept och referensbilder för de båda 
platserna.  
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Datum: Tisdagen den 26 april kl. 13-16 Upplägg: 30 minuter presentation + 45 minuter 
diskussion. Team 1: kl. 13 - 14:15 Team 2: 14:30-15:45 Gemensam fika 14:15 
Besöksadress: Gatukontoret, Malmö stad, August Palms plats 1, Lokal: Kungsparken 
Workshop: Medverkande: de båda teamen, medarbetare Malmö stad, elever från 
Zenithskolan, byggherrar, VA syd   
Datum: Tisdagen den 3 maj kl. 9-12 Upplägg: Workshopledare håller i arbetet. Idéer och 
brainstorming utifrån framtagna analyser och koncept. 
Lokal: Preliminärt Norra Sorgenfri. 
Avstämningsmöte 2: Presentation av det preliminära förslaget, med tankar och idéer från 
worskhopen inarbetade.  
Datum: Måndagen den 23 maj kl. 13-16 Upplägg: 30 minuter presentation + 45 minuter 
diskussion. Team 1: kl. 13 - 14:15 Team 2: 14:30-11:45 Gemensam fika 14:15 
Besöksadress: Gatukontoret, Malmö stad, August Palms plats 1, Lokal: Kungsparken 

SLUTPRESENTATION 

De två teamen ska hålla en gemensam slutpresentation av sina förslag. Slutleveransen 

genomförs som en muntlig presentation, då också slutliga dokument enligt 

uppdragsbeskrivningen lämnas in. 

Datum:  fredagen den 3 juni 2016, kl 13 – 16. 
Besöksadress: Gatukontoret, Malmö stad, August Palms plats 1, Lokal: Kungsparken 

11. Underlagsmaterial 

 Digital primärkarta, dwg- filer eller pdf-filer, även utskrifter 

 Flygfoto 

 Sketchupmodell 

 PM Stadsrum 

 Pp 6020 Norra Sorgenfri (finns att ladda ner på Malmö stads hemsida) 

 Dp 5102 (finns att ladda ner på Malmö stads hemsida) 

 Gatuprojektering Spårvägen  

 Projektering Industrigatan 

12. Gestalningsprogrammets slutgiltiga bedömning 

Gestaltningsförslagen kommer att utvärderas utifrån helhetslösningen och efter de olika 
kriterier och önskemål som angivits i uppdragsbeskrivningen. Även förslagens 
genomförbarhet, ur såväl ekonomisk hänsyn som till platsens tekniska och lägesspecifika 
förutsättningar, kommer att ligga till grund för utvärderingen. Gestaltningsprogrammen 
kommer att vara en förutsättning för senare detaljprojektering. Medverkande konstnär i 
gestaltningsprogrammet kommer att beredas möjlighet att delta i detaljprojekteringen för att 
säkerställa att de konstnärliga intentionerna bibehålls. Uppdraget är inte en tävling utan 
utvärdering sker vid avstämningsmöten i samarbete med Malmö stads representanter. 
 
 
Malmö 2016-03-08 
 
Karin Sjölin 
Orrit Stahlénius 
Tobias Starck 
Pernilla Theselius 


