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Norra Sorgenfri Ruderatpark
I en central del av Malmö ligger norra sorgenfri. Området präglas av ödetomter, ruderatmark 
och både äldre och nyare industribyggnader. Runt området !nns "erbostadshus, skolor, 
industrier, kontor, järnväg, kolonilotter och en stor kyrkogård. Malmö kommun har i ett 
planprogram från 2008 beslutat att området ska genomgå en förändring, vilken kommer att 
innebära att det bebyggs med nya bostadskvarter, vilka ska integreras med service, handel, och 
rekreationsytor. Som en del i detta ska det gamla bussgaraget från sekelski#et 1900 byggas om 
och enligt olika förslag innehålla allt från saluhall till sportanläggningar. Sy#et med detta arbete 
är uppmuntra till användning av en del av byggnaden på annat sätt.

Många ser idag på ruderatmark och industritomter som outnyttjade ytor. De inehåller dock en 
stor biologisk mångfald och fungerar som hem åt många sällsynta växter och insekter. Vi tycker 
att det !nns ett värde i detta, men även i ödetomtens visuella uttryck.

Runt bussgaraget !nns en stor artrikedom, med en platsspeci!k blandning av pionjärväxter och 
odlade växter som vandrat in från det närbelägna koloniområdet. Vi vill låta detta leva vidare. 
Både artrikedom och formspråk i detta förslag är hämtade från den närmsta omgivningen. 
Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för det vilda i en miljö som historiskt sett varit 
organiserad, kontrollerad och sober. Vi har valt att tolka tävlingsbidraget into the wild som the 
wild into the city. Förslaget ska ses som ett sätt att utnyttja gamla industritomter. Konceptet går 
att tillämpa på vilken industritomt som helst.

Ruderatparken växer fram över tid. Modi!eringar i byggnaden suddar ut gränsen mellan ute 
och inne. Förslaget förhåller sig till byggnadens huvudstruktur, och endast icke-bärande 
element tas bort. Grundstrukturen står kvar som ett skelett, men tillåts över tiden att åldras, 
genom slitage från användare och vegetation, utan att förlora sin funktion. För att hjälpa 
naturen att vandra in bryts mindre hål upp i asfalten och frön från den lokala "oran sprids ut. 
I fallet norra sorgenfri innebär detta att i en första fas så in vårtbjörk, Betula pendula, vilka 
sedan gradvis bryter upp marken med sina rötter och skapar utrymme för "er växter. 
Allte#ersom de nedfallna löven bildar ett tunt jordlager tillåts sedan "er och "er växter etablera 
sig.

För att behålla den "ora som !nns på platsen tas jorden som bildas under vissa vintrar bort, 
vare#er växtligheten får börja om igen följande vår. Vissa väl rotade träd lämnas kvar.

Parken växer fram
Acer pseudoplatanus - tysklönn
Achillea millefolium - röllika
Artemisia dracunculus - dragon
Artemisia vulgaris - gråbo
Betula pendula - vårtbjörk
Bromopsis inermis - foderlosta
Campanula rotundifolia - blåklocka
Carpinus betulus - avenbok
Chamerion angustifolium - rallarros
Chenopodium album - svinmålla
Chenopodium suecicum - svenskmålla
Circium vulgare - vägtistel
Crepis capillaris - grön!bbla
Daucus carota - vildmorot
Descurania sophia - stillfrö
Echium vulgare - blåeld
Fraxinus exelsior - ask
Geranium pusillum - sparvnäva
Laburnum x watererii - gullregn
Lactuca virosa - gi#sallad

Växtinventering
Lepidium ruderale - gatkrassing
Matricaria recutita - kamomill
Matricaria suaveolens - gatkamomill
Medicago lupulina - humlelusern
Pastinaca sativa - palsternacka
Plantago major - gårdsgroblad
Poa trivialis - kärrgröe
Polygonum aviculare ssp. microspermum - bägartrampört
Polygonum aviculare ssp. neglectum - smal trampört
Pyracantha coccinea - eldtorn
Rumex longifolius - gårdsskräppa
Rumex tyrsi"orus - stor ängssyra
Salix caprea - sälg
Senecio vulgaris - korsört
Solanum dulcamara - besksöta
Taraxacum vulgare - maskros
Tussilago farfara - hästhov
Ulmus glabra - alm
Verbascum thapsus - kungsljus
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