
Fantasifull

Logiken kan bara ta dig från 
punkt A till punkt B. Fantasin 
kan ta dig vart som helst.

Full av lek

En stad där barnen längtar 
efter en regnig dag för då 
startar båtracet i rännstenen. 

Tillåtande
En tillåtande stadsdel 
där barnen gärna får rita 
på gatan eller använda 
trottoaren till en loppis en 
lördagsförmiddag. 

Omtänksam
En stadsdel där lykt- 
stolparna har paraplyer, 
busskuren har dagsljus-
lampa för mörka vinter-
dagar och bokbytarhyllor 
finns i ute på alla torgen.

Modig
Förskolor och skolor som 
stadsdelens  märkesbygg-
nader och den självklara 
noden i varje grannskap.

NyckelordNära
Spänger mellan husen och 
kvarteren skapar genvägar 
till kompisar - genvägar 
som ibland tar lite längre tid! 
Moderna sträden i staden.

Trevlig 
Husen bjuder alltid in 
med en mjuk kantzon 
och unika dörrar som 
säger välkommen hit! 

Trygg
En stadsdel där barnen 
går eller cyklar själva till 
skolan och grannskap 
som ger tillhörighet. En 
stadsdel som utgår från 
barnets perspektiv i en tät 
och urban stadsmiljö. 

Platsskapande 

...
LIV
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M
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Platsskapande

Plats för 
Rekoring från 

och med 
idag!

Leksaks-
loppis

Riv upp 
asfalten för 

ett kommande 
kvarter och börja 

stadsodling 
direkt!

Minecraft-
byggande 

med skolklasser 
- stadsbyggnad i 

skolan

Parkerings-
ytor inrymmer 

storskaliga pop-
up evenmang

Barnbok: 
“Så bygger 

vi den snälla 
staden”

Hatt-
paraden 

blir HATT-
FESTIVAL

Lära 
sig cykla 

- uppmålade 
stad på 

parkeringen

Jakten 
på högsta 

betyget “Bäst i 
klassen”
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Identitet

STARK IDENTITET
- aktivt samhälle
- attraktivt

SPECIFIK KARAKTÄR
- jordbruksområde
- galopbane
- respektering av historien

BARNSPERSPEKTIV
- säker
- korta sträckor
- involverar barn; medkreativ
- inbjudande utomhusutrymmen
- aktiva
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Barnsperspektiv

Målgrupperna

Vi menar att de utpekade målgrupperna alla finner sig väl tillrätta i 
den snälla barnstaden. Balanserade skapare och Stabila beskyddare 
har kanske både barn och barnbarn själva och lockas av inriktning 
mot barnstaden med en inbyggd smidighet i att umgås över ge-
nerationsgränser. Båda grupperna ser den direkta kopplingen mot 
naturen som en mycket stor fördel. För föreningsliv, hobbys och 
egna initiativ finns allaktivitetshusen i förskolor, plats för stadso-
dling på gårdar och tak samt det mer kulturinriktade innehållet i 
Garkalerna som finns utspridda i stadsdelen. 

Målgruppen Spontana upptäckare tilltalas av de mer urbana de-
larna av Jägersro med en något högre täthet där även restauranger 
och caféer till största del ligger lokaliserade. Mötet med odlings-
landskapet och möjligheten att köpa närodlat direkt av bonden i 
Rekoringen vid östra mobilitetshuset. Möjlighet till föreningsliv i 
allaktivitetshusen kretsar kring olika kvällskurser. Det kulturella 
utbudet som skapas i Garkalerna är det som Spontana upptäckare 
gillar speciellt mycket.

Stad som är snäll 
mot barn är snäll mot alla

När Jägersro är färdigbyggt kommer den nya stadsde-
len utvecklas till en stark och naturlig nod i Malmö och 
förskjuta tyngdpunkten i de östra delarna av staden. En 
sådan här stor tillkommande bebyggelse med många bo-
städer, arbetsplatser, skolor mm kommer även påverka 
utvecklingen av omgivande stadsdelar på ett positivt sätt.   

Hela processen kommer pågå under många år och ett 
av våra huvudbudskap i det parallella uppdraget är att 
det är av yttersta vikt att tidigt arbeta med en tydlig egen 
identitet och karaktär på den nya stadsdelen. En berät-
telse som följer all kommunikation och guidar till både 
vägval och inriktningsbeslut för att nå största framgång. 
Tillblivelsen kommer behöva starta redan nu här idag - 
långt innan det är dags för de första detaljplanerna och 
byggstarter. 

Idag finns inte denna del av Jägersro i många Mal-
möbors medvetande som en av stadens attraktiva och 
intressanta platser. Ett tydligt och medvetet platsska-
pande behöver starta redan idag och sedan utvecklas 
tillsammans med utbyggnaden. Även det platsska-
pandet tar sin utgångspunkt i Den snälla barnstaden. 
Redan idag innan området börjar bebyggas föreslår vi 
några omedelbara projekt. Till exempel: Parkeringen 
kan upplåtas till Rekoring med försäljning av egenod-
lat som ett par gånger om året utvecklas till Bondens 
marknad i större format. De kommande stadskvarte-
ren kan märkas upp på dagens asfalt och sedan bryta 
upp den längs med kommande gator och börja odla i 
marken. Hattparaden vid galoppderbyt kan utvecklas 
redan till att bli en festlighet som sträcker sig utan-
för läktaren. I framtiden ett årligt evenemang för hela 
stadsdelen.  

Skolor och förskolor kan engageras under planering-
en av stadsdelen och med programmet Minecraft ska-
pa tävlingar om vad barn önskar att en stadsdel ska 
innehålla och gemensamma workshop kan starta dis-
kussion och engagemang.  Som en del av detta arbete 
tänker vi att projektet kan skapa en process som syftar 
till att ta fram en egen barnbok som tangerar olika sa-
ker att tänka på om man ska bygga en helt ny stad från 
början: ”Så bygger vi den snälla staden!”

Vi tror även på att jobba med prototyper – testa lös-
ningar i dialog och i liten skala – för att sedan växla 
upp och göra permanent. En lärande och innovations-
driven designprocess.

Den snälla barnstaden

Att formulera rätt identitet för den nya stadsdelen är lika 
viktigt som att hitta fram till en gestaltad strukturplan. Den 
strukturplan vi visar idag kommer med all säkerhet föränd-
ras mycket under resans gång beroende på all ny kunskap 
som projektet bygger på sig de kommande åren. Det är så-
ledes grundprinciperna för strukturen som vi anser är det 
viktiga i vår föreslagna plan för Jägersro. 

Det uttalade visionen: ”Öresundsregionens mest hållbara 
stadsdel” tillsammans med utförd målgruppsanalys vill vi 
översätta till målbilden: Den snälla barnstaden. Med den 
målbilden som guide kommer olika vägval och beslut kunna 
ske tydligare och vi är övertygade om att detta är en riktigt 
intressant position för projektet att välja inför allt komman-
de arbete. Konceptet innebär att vi föreslår en stad som i var-
je fråga testar att se barnets perspektiv först och då göra en 
stad bra för alla! 

Mellan land och stad 

Naturen och odlingslandskapet kommer här in och möter 
en ny tät stadsstruktur på ett unik sätt och Jägersro kan ut-
vecklas till en plats som manifesterar och lyfter upp betydel-
sen av själv mötet. Ett ökat intresse för självförsörjning och 
en ny grön våg integrerat i stadslivet möter odlingskulturen 
från omkringliggande landskap.  Det ger även en unik möj-
lighet att skapa bostäder där barn kan växa upp urbant med 
nära och trygga kopplingar till vild natur och otillrättalagda 
lekmiljöer.

Den nya travbanan med tillhörande stall och utökad häst-
verksamhet i direkt anslutning  är också en del av det uni-
ka som bör tas tillvara. Vi vill koppla ihop och göra travba-
neprojektet till en integrerad del av stadsdelen. Vi tror att 
det är viktigt att titta på mötet mellan nya stadsdelen och 
travbaneprojektet och inte riskera att göra samma fel igen 
och bygga en markparkering som distanserar travbanan från 
omgivande stad.

DEN SNÄLLA BARNSTADEN 

Uppbyggnad - Strukturplan  Sammanhängande gröna stråk

Historia och sammanhang

Stadsrum och parker

Vi vill skapa en stadsdel som är snäll mot barnen, miljön, naturen och planeten. Naturliv med tillhörande stadsodling finns 
som en självklar bas för de primära målgrupperna i Jägersro men utöver detta tror vi det behövs en gemensam målbild att 
sikta mot. Konceptet behöver vara så starkt att det klarar av en lång tillblivelseprocess under formandet av en ny stadsdel. 
Den snälla barnstaden som koncept menar vi klara just detta.

Vår plan för Jägersro består av struktur av uppbrutna (halvöppna) 
kvarter i ett sk Shaken-grid system. Gator och huskvarter får en 
slingrande och knyckande karaktär utan långa repetativa siktlinjer. 
Platsbildningar är mer sekventiellt kopplade till varande. Från en 
plats ser man till nästa men inte vidare till platsen därefter – men 
man har en tydlig uppfattning om att man kommer ledas vidare 
i stadens struktur utan återvändsgator. Bebyggelsen skjuter fram 
och bildar visuella målpunkter men en sådan struktur ger även bra 
förutsättningar för ett bra mikroklimat med byggnadsvolymer som 
sticker fram och bromsar vinden. 

Hela den nya stadsdelen är uppbyggd av sex grannskap bestående 
av en grupp kvarter där en förskola eller skola alltid fungerar som 
grannskapets naturliga mittpunkt. Grannskapen blir även stadsde-
lens naturliga utbyggnadsetapper med en början med det nordväs-
tra grannskapet innehållande det inre stadsdelstorget. 

Stadsdelen förbinds av en tydlig huvudstråk – Ryggraden – som 
börjar vid korsningen Jägersrovägen och Agnesfridsvägen och 
sträcker sig upp till stadsdelen norra entré vid den nya travbanan. 
Den består av en stark sekvens av stadsrum och platser, som ger 
stadsdelen identitet och unicitet. Ryggraden blir som en modern by-
gata där flera förskolor och skolor ligger längs med rörelsen genom 
stadsdelen. 

Strukturplanen är anpassad till en utvecklad stad även i omgivande 
delar. Även om det kanske kommer att ta fram till 2070 innan den 
omvandlingen blir av så behöver det vi planerar för idag anpassas för 
en sådan förändring i framtiden. 

Strukturplanen möter upp sin omgivning och kopplar samman be-
fintliga grönblåa stråk. Landskapet i nordöst dras med ner genom 
bäckparken och de olika grönstråken möts i den samlande Järgers-
roparken.  Vi ser dessa parkrum som viktiga öppna mötesplatser 
mellan den nya stadsdelen och existerande bostadsområden. Jägers-
roparken har potential att bli en attraktiv målpunkt för hela Malmö 
och kan fyllas med innehåll och aktivitet allt eftersom stadsdelen 
växer fram. Bäcken blir en kopplande länk och kan utvecklas för att 
leverera en rad ekosystemtjänster på olika nivåer. 

Parker och platser blir även viktiga för att åskådliggöra kultur, his-
toria och identitet. Vi använder spår och rester från Gamla Jägersro 
och ger dem nya lekfulla funktioner. Travbanan återkommer i fle-
ra publika rum såsom läktare i parken, löparbanan i skolan eller 
spår i markbeläggningen. Dammar behålls och nyttjas i dagvatten-
hantering eller parkmiljö. Nya tillägg såsom ”Hästskon” på torget, 
hoppbana i parken eller utveckling av Jägersroalleén som cykel-
stråk, berättar om platsen historia. Strukturplanen svarar mot flera 
viktiga visuella kopplingar och siktlinjer, t ex mot Korsvirkeshuset, 
TV-masten och Ryggradens avslut i Nya Jägersro.  

Vår ambition är att alla stadsrum och parker ska ges flera funktioner 
och skapa värden för alla. Multifunktion blir ett viktigt verktyg i 
ambitionen om hållbarhet. Parker ska vara öppna för aktivitet, re-
kreation, biologisk mångfald och skyfallshantering. Gator, torg och 
platser ska i första hand vara till för människor och leverera funk-
tioner såsom grönska, lek, samvaro eller rening och fördröjning av 
dagvatten.  

Publika parker och platser blir skarpa verktyg för att skapa möten 
mellan människor, både lokalt och regionalt. Genom en medve-
ten programmering med attraktioner mot smala målgrupper kan 
människor mötas kring intressen, hobbies och aktiviteter. Det kan 
vara föreningsliv, odling, hundliv, lek, träning eller skate. Genom 
att strategiskt lokalisera dessa sida vid sida kan möten mellan mål-
grupper uppmuntras. Skolorna blir viktiga stödfunktioner och kan 
nyttjas öppet under kvällar och helger. Lika vikigt blir det att skapa 
ett rikt utbud av olika öppna attraktiva rum och platser som kan 
ligga oprogrammerade för att fyllas av spontana aktiviteter. En ro-
bust och flexibel struktur som kan fyllas med parkliv beroende på 
människors lust och drivkraft. 
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      EKONOMISK HÅLLBARHET 

Möllevångstorget
22 min

Stortorget
31 min

Hyllie
21 min

Persborg
10 min

Kastruo
41 min

Universitetssjukhuset Lund
45 min

Möllevångstorget
15 min

Stortorget
22 min

Hyllie
23 min

Persborg
7 min

Projekt Jägersro | SMT Malmö | 2021.05.28

2

Öresundregionens mest hållbara stadsdel

I arbetet med stadsdel Jägersro sker ett genomgripande hållbarhetsarbete där processen är vägen mot målet ge-
nom att involvera beställare, kommun, intressenter och kringboende. Arbetet genomförs som ett lösningsstyrt 
hållbarhetsarbete som innefattar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. En viktig framgångsfaktor är 
att skapa delaktighet och samverkan mellan olika parter och att ha fokus på målkonflikter och genomförbarhet i 
kommande skeden. 
 
Ett hållbarhetsprogram som kan certifieras i Citylab tas fram där nuläge, vision, strategi, planering och proces-
styrningen beskrivs. Tydliga mål och vad som krävs avseende övergripande åtgärder identifieras och beskrivs. 
Regelbundna uppföljningar sker så att målkonflikter och synergier hanteras. 
 
I hållbarhetsprogrammet inarbetas beskrivningar från pro-
gramhandlingarna tillsammans med Citylabs övergripan-
de hållbarhetsmål och preciseringar för de olika foku-
sområdena som är aktuella för stadsdelen.
 
Arbetet inleds med workshops för identi- 
fiering av målkonflikter och synergier 
samt för att samla in ideér, förslag och 
precisera mål. För utvärdering av 
måluppfyllnad används Rambolls 
processverktyg Sustainability Tool 
med värderos, dels som verk-
tyg vid workshop och dels 
som redovisning av resul-
tatet av hållbarhetsarbetet. 
Verktyget ger stöd och bredd 
i diskussioner avseende hållbar-
hetsfrågorna. Under processen 
görs regelbundna avstämningar 
och uppföljningar samt förank-
ring så delaktighet och samver-
kan skapas. 
 
”Värderosen” demonstrerar att 
möjligheten för högsta nivån i alla 
formulerade indikatorer har inarbe-
tats i förslaget. Målen har formulerats 
utgående från definierade målgrupper 
och programmet samt det som identifierats 
under framtagandet av gruppens förslag.  
 
Tidigt i planeringen är det viktigt att säkerställa alla möjlig-
heter för bred och god hållbarhet. I nästa fas behöver förslagen gås ige-
nom och uppdateras efter projektets möjligheter och definierade mål. 
 
Värderosens utfall behöver sedan bevakas under projektets alla faser för att säkerställa att beslut som fattas, som kan 
påverka de olika hållbarhetsparametrarna, är förankrade i projektet. Målkonflikter kan innebära att det inte är rimligt 
eller ens möjligt att klara alla fält i värderosen och detta behöver i så fall motiveras så att kostnad och genomförbarhet 
tydligt kan vägas mot nytta. På detta sätt styr projektet hållbarhetsarbetet mot bästa möjliga lösning.

Hållbarhetsprocessen

GatuhierarkiGrannskap + skolor/förskolor 

Historisk kopplingFunktioner Dagvatten

Förskolor och skolor, stadsdelens signaturbyggnader, blir noden och det naturliga hjärtat i varje grannskap samt 
en samlingspunkt på veckodagar, kvällar och helger. Grannskapsindelningen förmedlar även om tydliga utbygg-
nadsetapper.

Strukturbildande superstråk innefattar cykling för alla i sitt eget tempo med separerad cykelbana. Uppsamlan-
de huvudstråk är utrustade med separerade cykelbanor och cykelgator. Lokala stråk skapar tillgänglighet till 
alla målpunkter där cykling sker i blandtrafik, på fotgängares villkor.

Stadsdelen höjdsätts för att kunna nyttja självfall och hantera flöden vid skyfall. 25 000 kvm kan fördröja 
i systemet genom skålade parkytor, långlinjer i gata och dammar. Vid normala flöden bedöms rening och 
infiltration kunna lösa i kvarter, stadsrum och parker. Bäckparken blir en naturlig recipient.

Kvarter som blandar både radhus och lägeheter i bostadstorn främjar en social blandning och blandning av ge-
nerationer. Skolor och förskolor fungerar som allaktivitetshus efter skoldagen. Mobilitetshusen utvecklar parke-
ringshusen till naturliga noder i de boendes vardag. 

Gaturummens utformning blir viktig i helheten och ger stadsdelen sin unika karaktär. Här sätts viktiga för-
utsättningar för stadsliv, flöden, trafikföring och funktion. I Jägersro finns unika gatuprofiler som Ryggraden, 
Jägersroallén och lekgatorna där stadsliv, lek och samvaro prioriteras.

Genom mobilitetshusens placering minimeras biltrafiken inom området så att gatorna är trygga för lek, sam-
varo och förflyttning till fots eller med cykel. Kollektivtrafiken får en gen sträckning genom området så att den 
blir mer attraktiv än bilen och sträckningen mot nya travbanan och ridskolan bidrar till att både fler barn och 
vuxna kan resa dit med hållbara färdsätt.

Strukturplanen möter upp sin omgivning och kopplar samman befintliga grönblåa stråk. Landskapet i nordöst dras 
med ner genom bäckparken och de olika grönstråken möts i den samlande Järgersroparken. Vi ser dessa parkrum 
som viktiga öppna mötesplatser mellan den nya stadsdelen och existerande bostadsområden

Strukturplanen rymmer spår och element som berättar om Gamla Jägersro och odlingslandskapet. Segment av trav-
banan dyker upp i parker och skolgårdar och får nya användningsområden. Flera kulturbärare kan upplevas från 
Ryggraden, t ex korsvirkeshuset, Jägersroallén, TV-masten, Amfi-travbanan och avslutande siktlinje mot läktar-
byggnaden i Nya Jägersro.

Grön-Blå strukturTrafik: kollektiv + bil 

Mobilitet - analys

Jägersro ligger i utkanten av staden men ändå centralt. På 30 minuter nås 
nästan hela Malmö på cykel och på 45 minuter når man även Lund med 
kollektivtrafik. Jägersros läge nära de stora biltrafiklederna innebär dock att 
bilen nästan alltid är mer konkurrenskraftig än både cykeln och kollektivtra-
fiken. 

Restid med cykel Restid med kollektivtrafik

Genom att analysera gångavstånd till sex olika typer av utvalda målpunkter (skolor, förskolor, parker, lek-
platser, livsmedelsbutiker och idrottsanläggningar) kan vi se att stora delar av Malmö vad gäller tillgäng-
lighet till dessa målpunkter idag är en ”10-minutersstad”. Det går att nå dessa målpunkter till fots på tio 
minuter. I nuläget är Jägersro inte där men med utbyggnaden av nya Jägersro med två grundskolor, sex 
förskolor och närheten till Jägersro center skulle det kunna utvecklas till en 5-minutersstad. 

Vårdcentral
5 min

Jägersro center
1 min

Förskola

Grundskola

Park
Närlivs

Busshållplats
1 min

Ögårdsparken
2 min

Ridskola
5 min

Gym

Fotboll
5 minBusshållplats

1 min

Odlingslotter
4 min

Arbetsplatser

Mobilitet i den snälla barnstaden idag och 2070

I den snälla barnstaden kan barn röra sig självständigt från en tidig 
ålder utan att deras föräldrar behöver oroa sig för säkerheten. Trafi-
kytorna i staden är utformade för barn som rör sig till fots eller på cy-
kel och erbjuder möjlighet att cykla och gå många tillsammans utan 
att det blir trångt eller otryggt. För både barnen och deras föräldrar 
finns de flesta målpunkter, till exempel skola, förskola, livsmedelsbu-
tik, arbetsplatser och fritidsakiviteter inom fem minuter på cykel. För 
målpunkter längre bort finns effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Då 
behöver ingen lägga onödig tid på transporter utan istället får man 
mer tid till lek och umgänge. Allt detta uppnås genom en prioritering 
på fokusområdena, i ordning: Nära tillgänglighet, Trygg cykelstad, 
Nära integrerad kollektivtrafik, Flexibla mobilitetstjänster och Fram-
tidens biltrafik. 

Även 2070 kommer gång att vara det viktigaste och mest hälso-
samma sättet att förflytta sig i staden, precis som det varit så länge 
människor har funnits. Att skapa nära tillgänglighet från början är 
ett sätt att framtidssäkra staden genom minskat transportbehov även 
om den motoriserade trafiken förändras. Gator med mycket biltrafik 
kommer att vara barriärer för barn oavsett om bilarna är självkörande 
eller inte.  För att säkerställa barnens rörelsefrihet är det därför viktigt 
minimera biltrafiken och att hålla biltrafiken i utkanten av området, 
både i närtid och i framtiden. 

Mobilitetstjänster i den snälla barnstaden

Samla Sprid ut -  
nära användarna

Bemannad 
paketlutlämning

Bemannad cykel-
service

Bilparkering

Biluthyrning

Pick-up själv- 
körande fordon

Bilpool

Busshållplats Hyrcykel Leveransboxar

Obemannad 
cykelservice

Cykelpool

Friflytande 
mikromobilitet

Cykelparkering

Landskapspark

Jägersroparken

Bäckpark

Skolgård

Gård

Gata med träd

Gata med 
regnträdgårdar

Vattenmagasin

Regnträdgård

Dagvattentank

Vattenled

Sammanhållet 
grannskap

Grannskapshjärta: 
skola/förskola/
allaktivitetshus

Bostäder

LSS boende

Mobilitetshus

Kontor

Förskola/
Allaktivitetshus

Grundskola/
Allaktivitetshus

Utomhusytor 
vid skola/förskola 

Multifunktionshus/
kulturhus

Aktiva
bottenvåningar

Lekgata

Entrétorg

Stadsgata

Jägersrotorget

Ryggraden

Jägersroparken

Jägersroallén

Bäcktorget

Innerstadsgata

Mikropark

Symbolisk 
koppling

Fysiskt arv

Tryggt cykelnät för alla - 
prioritering framför bilen 

Stort utbud av service och 
målpunkter i området Möjligheter för barn att gå 

och cykla självständigt

Minimerad biltrafik
Omvandling av Jägersrovägen och 
Agnesfridsvägen till stadsgator

Generös cykelinfrastruktur:
barn och vuxna cyklar tillsammans

Välplanerat cykelnät med kopplingar 
till omgivande stad - supercykelstråk

Välplanerade trygga cykelparkeringar

Dra nytta av kapacitetsstark 
kollektivtrafik: tät exploatering runt 

knutpunkt Jägersro

Attraktiv lokal kollektivtrafik genom 
området och vidare mot travbanan

Trygga hållplatser i anslutning 
till andra målpunkter

Elektrifiering - laddinfrastrukturFlexibla parkeringslösningar

Mobilitetstjänster - utspridda  och samlade

Hyrcykel, el-scooter, kollektivtrafik, bilpool

Flexibelt förhållande till nya fordon

NÄRA TILLGÄNGLIGHET  
5-MINUTERSSTADEN

TRYGG CYKELSTAD

NÄRA, INTEGRERAD 
KOLLEKTIVTRAFIK 

FLEXIBLA
MOBILITETS-

TJÄNSTER

FRAMTIDENS 
BIL-

TRAFIK

Snälla gaturum 

Om Jägersro ska vara Öresundsregionens mest hållbara stads-del vad gäller 
mobilitet bör strategin därför i första hand vara att satsa på att minska beho-
vet av transporter, att skapa nära tillgänglighet, och först i andra hand satsa 
på öka cykelns och kollektivtrafikens konkurrenskraft för längre resor.  

Mobilitetshusen inom området kan fungera som samlingspunkter 
även för drop-off/pick-up för självkörande bilar och för andra typer 
av mobilitetstjänster. Tjänsterna i mobilitetshusen kompletteras med 
andra tjänster som bör vara närmare användarna såsom cykelpooler 
och leveransboxar.

Självkörande bilar minskar troligen efterfrågan av bilparkeringsplat-
ser i framtiden. En hållbar parkeringslösning är alltså en lösning som 
är flexibel och som går att omvandla till andra funktioner, till exempel 
lägenheter eller verksamheter.

Mobilitetslösningar för den snälla barnstaden innebär också lösningar 
som samtidigt stöttar ett mer jämställt och hållbart samhälle; ekolo-
giskt, socialt såväl som ekonomiskt.

Mobilitetshus



Kvartersmark-Allmän platsmark

A B C D E

Primärt område Sekundärt område

kvartersmark
-bostad/kontor/övrigt
-skolgård
-förskolegård

allmän platsmark
-gator och torg
-park

Totalt

kvartersmark
-bostad/kontor/övrigt
-skolgård
-förskolegård

allmän platsmark
-gator och torg
-park

Totalt

264460
196860

30600
37000

143540
85470
58070

408000

43500
36300

-
7200

12200
7800
4400

55700

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Primärt område (A-E)

Sekundärt område (F)

612 400 m2TOTALT 

Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

401 400
24 700
16 700
14 000
12 000
50 200

519 000

80 000
2 000

-
-

2 400
9 000

93 400

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

80 000
15 500
10 000

-
-

16 400

121 900

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

27 000
8 000
6 500
7 000
2 400

19 800

70 700

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

140 100
500
200

-
4 800

14 000

159 600

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

112 000
500

-
7 000
2 400

-

121 900

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

42 300
200

-
-

2 400
-

44 900

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

A

B

C
E

F

D

Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

BTA-sammanställning

Markanvändning
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Strukturskiss A    skala 1:2000
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Strukturskiss A
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Strukturplanen  ligger kvar och all förtätning sker på kvartermark
Fler bostadstorn (ca 15 st) spritt över hela stadsdelen
Radhus har bytts ut mot flerbostadshus i vissa kvarter 
En ytterligare förskola planeras i en innergård till ett stadskvarter i grannskap 
A. Tillsammans med en fullstor förskola i det sekundära området (grannskap 
F) bedöms det vara tillräckligt för stadsdelen som helhet. 
Ökade behov av parkering löses genom antingen mer yteffektiva parkeringar 
(automatiska parkeringar) eller ett ytterligare parkeringshus i samarbete med 
nya travbanan. Stadsdelen bör inte få – eller i framtida behöva -  mer än fyra 
parkeringshus totalt sett. 

Konsekvens av den högre expoateringsnivån

Strukturskiss B

Primärt område (A-E)

Sekundärt område (F)

718 500 m2TOTALT 

Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

501 500
25 000
16 700
17 000
14 600
50 200

625 000

80 000
2 000

-
-

2 500
9 000

93 500

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

A B C D E
Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

87 300
15 500
10 000

-
1 600

16 400

130 800

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

36 700
8 000
6 500
8 500
2 500

19 800

82 000

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

173 600
500
200

-
5 000

14 000

193 300

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

144 000
500

-
8 500
3 000

-

156 000

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bostäder
Handel
Kontor/övrigt
Grundskola
Förskolor
Mobilitetshus

Totalt

59 900
500

-
-

2 500
-

62 900

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Kvartersmark-Allmän platsmark

BTA-sammanställning

Markanvändning
Primärt område Sekundärt område

kvartersmark
-bostad/kontor/övrigt
-skolgård
-förskolegård

allmän platsmark
-gator och torg
-park

Totalt

kvartersmark
-bostad/kontor/övrigt
-skolgård
-förskolegård

allmän platsmark
-gator och torg
-park

Totalt

264460
192860

30600
41000

143540
85470
58070

408000

43500
36300

-
7200

12200
7800
4400

55700

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

A

B

C
E

F

D
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Bebyggelse KlimatanalyserMjuka kantzoner

I dessa VDV analyser kan vi avläsa potentiella rums-
djupet för två olika uppglasningsandelar. Generellt 
ser dagsljustillgången god ut.

VDV, Vertical Daylight Visualizer, är Kanozi arkitekters egna 
dagsljus-beräknande skissverktyg. VDV, som namnet antyder, 
är en förlängning av den klassiska VSC analysen. Här drar vi 
analysen ännu lite längre, för att vi ska kunna arbeta aktivt 
med dagsljus i tidiga skeden. 

De grå interiöra fält ovan indikerar riktlinjer för rum med 
dagsljuskrav. De två olika grå nyanserna visar mängden 
uppglasning - vid 20% uppglasning (ljusgrå) kan man inte 
ha lika djupa rum som vid 30% uppglasning (mörkgrå). 
VDV gör det möjligt för oss att anpassa byggnadskroppar, 
planlösning och uppglasning efter dagsljuskrav. Med VDV 
vill vi säkerställa att våra förslag kan uppfylla dagsljuskrav 
med en lagom mängd glas. 

VDV i Barnstaden

Dagsljus - Vad är VDV?

20% uppglasning, DF-median förväntas < 1%

Riktlinjer för  rumsdjup (VDV)

DF-median förväntas ≥ 1%

30% uppglasning, DF-median förväntas < 1%

Breda upphöjda uteplatser med trappor ner till 
omgivande markytor.

kvartersmark >

kvartersmark >

kvartersmark >

kvartersmark >

En bred förgårdsmark med trappor som främjar 
umgänge och kontakt.

Plats för trappor, cykelparkering, växlighet och 
parkeringarna för rörelsehindrade.

Garkalerna i bottenvåningen aktiverar stadsrummet.

Med hjälp av vår soltimme-analys kan vi avgöra 
vilka funktioner vi placerar vart i vår ute-

miljö. Vi kan även identifiera vilka 
områden där soltimme-till-

gången är låg och 
anpassa våra 

formgivande 
beslut för att 

öka den. Princi-
piellt innebär vårt 

förslag många ljusa 
innergårdar och ga-

turum, med ett fåtal fall 
som kan kräva ytterligare 

åtgärder.

Soltimmar över ett år

0 till 6 
m/s

6 till 12 
m/s

Soltimmar

Vindhastighet

Utomhusytor 
och grönska

Vatten

Temperatur och 
mikroklimat

Ekonomi

440h (10%)
Acceptabel tillgång

Låg tillgång

1760h  (40%)

Mycket god tillgång

1100h (25%)

 God tillgång

Max. 4400 h

0 h

fig. 3 Vindros, Malmö hela året.

Vertical Sky Component analysen är gjord med ”CIE Overcast Sky” för att visa 
på en realistisk ljusfördelning från himlavalvet. Vid VSC under 20% bör man 
undvika skuggande burspråk och kan förvänta högre glasningsandelar än 
konventionellt. Generellt ligger potentialen för dagsljus i kvarteren på goda 
och arbetsbara nivåer.
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Utmanande

VSC-analys

Vindanalys

20 - 40%
Goda 

förutsättningar

Komfortkategorier

fig. 1 Upplevd temperatur i Malmö, med vind. fig. 2 Upplevd temperatur i Malmö, utan vind.

för kallt

för varmt

neutralt upplevd 
temp (UTCI). 9-26 ˚C

Kanozi ämnar arbeta aktivt med de många parametrar som bidrar till ett gott 
(neuralt upplevd) utomhusklimat i Jägersro. 

Rambolls Green Scenario är et verktyg för utvärdering 
och optimering av klimatanpassade designlösningar.

Utomhusklimat

Green Scenario
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Malmö är en av de blåsigaste städer-
na i Sverige, här behöver vi arbeta ak-
tivt med att minska den starka vinden 
från väst (fig. 2). Om vi exkluderar 
vindens kylande effekt (fig. 2) så ökar 
de neutrala dagarna med 22%, alltså 
80 stycken dagar!

I fig. 1 och 2 kan man avläsa hur vår 
upplevelse av utomhusklimatet på-
verkas av temperaturen, mängden 
och sortens solljus, infraröd strål-
ning från omgivande ytor, luftfuk-
tigheten, vår klädsel, aktivitet och 
vindstyrka. 

Förskolor och skolor
Förskolorna och skolorna kommer bli de tydligaste 
signaturbygganderna i Jägersro och ska gestaltas med 
omsorg och var och en med ett unikt och spännande 
uttryck. De blir det naturliga hjärtat i varje grannskap och 
en samlingspunkt både på veckodagar, kvällar och helger. 
De ligger samtidigt strategiskt utplacerade lägen med 
huvudstråken och är lätt tillgängliga med cykel. Jägersro 
ska vara en stadsdel där barnen kan ta sig själva till skolan 
gående eller med cykel. Både förskolor och skolor planeras 
efter en flexibel dubbelanvändning där de även fungerar 
som allaktivitetshus efter skoldagen. Här finns plats för 
föreningsliv, musikstudios, körövning, scouter, kvällskurser, 
medborgardialoger osv. Varje förskola planeras därmed med 
två entréerzoner. En ut mot huvudstråket som blir mer av 
en mötespunkt för allaktivitetsfunktionen samt en entré över 
förskolegården för föräldrar och barn skoltid. 

De kommande detaljplanerna behöver därmed hitta en 
flexibilitet när det gäller tex husdjup,trapphuslängd och 
våningshöjd. Framtidens arbetsliv kommer säkert innehålla 
ett större inslag av distansarbete och bostadsnära kontor 
för coworking kommer flera av kvarteren bereda plats för. 

Stadsodling kommer vara ett stort inslag Jägersro och vi 
vill bereda plats för det både inne på gårdar, på balkonger 
och uppe på taken. I kvarteren finns gemensamma växthus 
med trädgårdsredskap, jordkompost osv som underlättar 
odling i staden. Byte av sticklingar mellan grannar blir till 
ett sätt att lära känna sina grannar. 

Livet mellan husen vill vi lyfta fram och främja med en 
mjuk kantzon mellan bostäderna och den allmänna gatan. 
Här väller det privata livet ut med en bred förgårdsmark 
skapas det plats för trappor, och privata terrasser men 
även för cykelparkering, eventuella UWS, regnbäddar, 
vegetation mm  tillhörande kvartersmarken. Här vill vi 
också skapa plats för umgänge och fest som ett komplement 
till takterrasser som blir med privata till sin karaktär. I 
denna förstorade förgårdsmarken kommer vi även bereda 
plats för parkeringarna för rörelsehindrade. Garkalerna i 
bottenvåningen är också en del av den mjuka kantzonen 
och aktiverar stadsrummet på ett unikt sätt. 

I Den snälla barnstaden ser vi att bostadshusen bjuder in 
till ett spring mellan gårdarna!  Spänger och broar kan 
koppla ihop och ge spännande genvägar – som ibland tar 
lite längre tid men stället bjuder på en liten upptäcktsfärd! 
Grannskapen hjälper till att skapa en hemvist för barn 
och ungdomar i den större skalan. I den mindre skalan 
så kan vi arbeta med välkomnande entréer – tänk om alla 
entrédörrar i hela stadsdelen Jägerso har någon detalj som 
gör varje dörr helt unik!

Ett medvetet och utvecklat cirkulärt tänkande kommer 
vara ett självklart krav från de utpekade målgrupperna. 
Miljörummet kommer innehålla fler fraktioner än vi har 
idag. Fraktioner för kläder och matolja/fett kommer redan 
nu idag men tittar vi än längre fram finns det behov av 
än fler för att klara återvinningen fullt ut. Återbruk i form 
av byteshyllor kommer vara en självklarhet på samma sätt 
som möjlighet till kompostering. Gemensamma lösningar 
med möbelpool kan vara ett bra sätt att undvika inköp av 
extra stolar bara för ett större kalas. En liten enkel sak som 
en bokbytarhylla i entréhallen bidrar lätt till en pratstund 
över generationsgränserna med sina grannar. 
Kreativa miljöer, lokaler och stödfunktioner kopplas 
till samtliga bostäder. Detta ska ge lägenhetsägaren en 
motsvarighet till villaägarens garage eller hobbyrum. Detta 
tillmötesgår människans behov av kreativitet, lek och 
lustfyllt lärande. Samma tänk ska sippra ut och färga av sig 
i gårdsliv, parker och stadsrum.

Multifunktionshus/Kulturhus
I områdets södra del, med front ut mot Jägersrovägen som byggs om till stadsgata, vill vi föreslå en placering för ett 
Multifunktionshus/ Kulturhus. En placering på detta läge skulle tydliggöra den nya stadsgatan och stärka  kopplingen 
över gatan till befintligt köpcentrum. Ett köpcentrum som vi ser kommer omvandlas till stadskvarter. Även om det kommer 
ta lång tid innan det blir genomfört så tror vi att det är det vi ska planera för. Multifunktionshuset kan innehålla plats för 
bibliotek, utställningar, sporthall, samlingssal mm. och även hitta sin funktion tillsammans med den intilliggande skolan. 

Garkaler 
Vi vill att nya Jägersro ska utvecklas till just en ny stadsdel – och inte ett bostadsområde. En utmaning ligger då i att få in 
blandade funktioner i det nybyggda. Framtidens bostadskvarter kommer säkert erbjuda plats för coworking ytor för de som 
önskar arbeta på distans men nödvändigtvis inte i den egna bostaden. Bokaler tror vi kommer finnas som en naturlig del 
i nya Jägersro och då gärna lokaliserade längs med bygatan/ryggraden och de andra huvudstråken för gående och cykel.  
Utöver det så vill vi föreslå en nytt koncept med Garkaler.  En Garkal tänker vi är en kombination av garage och lokal 
och blir en enklare ateljé/studio/verkstad som går att hyra billigare då de saknar eget wc och därmed ska de inte ses som 
arbetsplatser. En hyrs ut till keramikateljé, en till någon som vill ha snickeriverkstad och en annan till en textilkonstnär 
tex. Vi tänker att detta är funktioner som berikar levande bottenvåningar och karaktären är öppen och inbjudande. Under 
påskveckan så blir det flera stopp här i Jägersro i framtiden! Kvällar och helger tro vi detta även kan bli mötespunkter 
mellan generationerna där nyfikna barn lätt kan cykla förbi och kika in för att se vad som pågår.  

Mobilitetshus
Genom mobilitetshuskoncept kan parkeringshusen utvecklas till naturliga noder i de boendes vardag. Här ser vi en 
mix av parkering, laddfunktioner och varuutlämningsställen. Även utrymmen för återvinning och återbruk, verkstäder 
för cyklar, barnvagnar och elskotrar samt plats för UWS-system kan finna sin självklara plats här. I bottenvåningen får 
dessutom gärna plats för både handel och Garkaler finnas. Taken på mobilitetshusen vill vi utnyttja till sport och fritid 
eller bostadsbebyggelse.

Bostäder 
Bostadskvarteren vill vi ska anpassas för att både vara flexibla över tid, anpassningsbara och stödja en mix av 
olika bostadstypologier. I både alternativ A och B föreslår vi inslag av bostadstorn över hela stadsdelen och därmed 
inte koncentrerade i endast en tätare och högre del av stadsdelen. Kvarter som blandar både radhus och lägenheter i 
bostadstorn tror vi främjar en social blandning och blandning av generationer. När barnen kommer hem från skolan 
en tidig eftermiddag så finns det andra hemma i det egna bostadskvarteret. Kvarteren ska vara flexibla och stödja olika 
bostadsvarianter; bostadstorn, loftgångshus (med både yttre och inre loftgång), inglasade innergårdar för konceptboende 
för seniorer osv. 
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Landskapsparken
Landskapsparken ges fria former och vild karaktär. Den är en unik 
tillgång för de boende i Jägersro och kopplas direkt till Ryggraden. 
Bäcken omvandlas till en serie dammar och vattenspeglar som ger 
fördröjning, rening och ekologiska värden. 

50m

Jägersrotorget. Skala 1:750

25100

50m

Jägersroparken. Skala 1:750

25100

Stads- och parkrum

Jägersroparken

Naturen som förebild

Bäckparken
Bäckparken är en utveckling av det befintliga linjära diket. Med 
väl inpassade bryggor, dammen, och spänger kan det smala strå-
ket upphöjas till en attraktiv och innehållsrik parksekvens med hög 
biologisk mångfald.

Jägersroparken blir en attraktion för 
hela Malmö. Den ligger som ett öppet 
grönt vardagsrum och kopplar sam-
man existerande och nya grönstråk. 
Programmering och innehåll ska göras 
i dialog allt eftersom stadsdelen växer 
fram. 

Centralmotiv i parken blir amfiteaterns 
som är en rest av den gamla travbanan. 
Detta blir  en multifunktionell möbel 
för häng, parkliv, events eller lek. Par-
ken kan fyllas med öppna friytor, ut-
flyktslekplats, ponnyridning, odling, 
agilitybana osv.

Om vi planerar i linje med naturens processer och i cirkulära 
system spar vi resurser och minskar vårt klimatavtryck. Med 
en gedigen ekosystemtjänstanalys som grund kan vi förstå vil-
ka relevanta ekosystemtjänster vi kan integrera i stadsdelen 
och skapa så mycket värden som möjligt per investerad krona. 
Lika viktigt blir att vi tänker drift och underhåll och skapar 
återbrukbarhet i alla lösningar och materialval. 

Jägersrotorget

Torget blir en av Ryggradens viktigaste platser. En central nod för 
stadsdelen dit alla stråk kopplas. En väldefinierad plats med skydda-
de hörn och mycket stadsliv. Ett samlande långbänk med vattenspe-
gel blir centralmotiv. 

Platsen samlar även viktiga visuella samband såsom Korsvirkes-
huset med trädgården, TV Tornet och Jägersroallén. Kringliggan-
de byggnader har levande bottenvåningar med bra flera bra lägen 
för uteserveringar

Växtgestaltning och trädval görs efter platsens för-
utsättningar, vilket minimerar skötsel och drift. Vi 
skapar plats och förutsättningar för stora stadsträd 
som kan bli gamla och generera höga värden un-
der hundratals år. Öppna gröna ytor görs lågintensi-
va i drift, med artrika ängar som kan förändras och 
nyttjas för t ex odling, lek, sport efter behov. Robust, 
flexibelt och framtidssäkrat.

Vatten som en tillgång
Vår ambition är att planera in vattnen och regn som en tillgång och 
nyttja det från att droppen faller på taket tills den hamnar i bäcken. 
På kvartersnivå skall dagvattnet användas i fastigheten för spolning, 
bevattning eller ledas öppet ut på gård för lek, odling, parkvärden eller 
biologisk mångfald. På samma sätt ska allmän plats och gaturum pla-
neras med väl tilltagna trädgropar, regnträdgårdar och öppna lekfulla 
lösningar. 

Vidare höjdsätts stadsdelen för att kunna nyttja 
självfall och hantera flöden vid skyfall. Fördröjning 
bedöms kunna lösa i stadsrum och parker. Bäckpar-
ken blir en naturlig recepient


