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Landskrona kommun
Landskrona fick stadsprivilegier redan år 1413. 
Den nybyggda staden förstördes 1428 av Hansan 
men byggdes upp igen och nu med en mycket stor 
och pampig stadskyrka. Citadellet påbörjades 1549 
endast två år efter att Ängeholms invånare uppma-
nats att slå sig ner i Landskrona och stadens tillväxt 
skjöt fart och nådde 800 invånare i slutet på seklet. 
När Sverige erövrade Skåne 1658 fanns planer på att 
göra Landskrona till huvudstad i den nya provin-
sen. men så blev det inte och Landskrona minskade 
i betydelse fram till början 1700-talet då befolk-
ningen åter var upp i 800 invånare. På 1770-talet 
bodde det 2000 invånare i staden och med indu-
strialiseringen växte staden snabbt och hade 3827 
invånare år 1800. Med järnvägens etablering på 
1860- och 1870-talen växte staden snabbt och 
blev en utpräglad industristad. På 1970-talet hade 
staden  över 30 000 invånare men drabbades hårt av 
varvsnedläggning och andra industrinedläggningar 
och det dröjde till 2000-talet innan invånarantalet 
var uppe på 30 000 igen. 

Idag är Landskrona stad 1295 hektar stort och har 
33308 invånare (2019) vilket ger 25,72 invånare per 
hektar. Detta är relativt högt och visar på en ganska 
tät central del av staden med urban karaktär. 

Rådhusgatan med Rådhuset till höger leder ner till stadens handelscentrum.

Gamla kyrkogatan med Rådhustorget och Rådhuset i fonden.
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49 Rådhustorget
Torget skapades på 1890-talet i samband med att 
rådhuset byggdes. Även de övriga husen runt torget 
är från slutet av 1800-talet och början av 1900-ta-
let med pampiga fasader. På västra sidan ligger 
Adolf Fredriks kasern som är äldre. På torgets mitt 
finns en fontän med en skulptur ”Västanvinden” 
av Alders Olsson från 1929. Runt torget växer en 
rad lindar som har klippts raka och bildar en grön 
vägg under sommarhalvåret och skymmer fasader-
na runt torget. Torget ligger centralt i staden med 
genomfartsgatan Storgatan i väster och gågatan och 
handelsgatan Rådhusgatan i öster. Detta är stadens 
mest täta delar med slutna kvarter i 3-4 våningar. 
Serviceutbudet är stort åt sydöst med bredd i ut-
budet. Stadens många målpunkter finns i närheten 
och det sker torgmarknad på torget regelbundet. 
Antalet sittplatser är begränsat men kompletteras 
med uteserveringar på Rådhustgatan och torgets 
norra sida. Bottenvåningarna är aktiva på två sidor 
i norr och öster med detaljrika bottenvåningar på 
alla sidor det kringbyggda torget. Torget är bilfritt 
förutom Storgatan i väster och storleken bra för sitt 
ändamål. Totalt blir det 70 poäng vilket är högt för 
de skånska städerna.

Förslag på förbättringar
Fler sittplatser och bättre möjligheter för cykelpar-
kering skulle kunna öka attraktiviteten. Större delen  
av torget är representativt med rådhuset i fonden 
och den stora fontänen och anpassat för stora sam-
mankomster av människor vilket gör det svårt att 
förändra till ett mer rekreativt torg. Ytorna norr och 
öster om lindraden fungerar som den rekreativa 
delen av torget medan den västra är den kommuni-
kativa med busshållplats.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   4
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   66
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   66

Rådhustorget från Rådhustrappan. Fontänen ”Västanvind” med rådhuset i bakgrunden.

Torget från nordvästra hörnet. Storgatan i västra kanten av torget med busshållplats.
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50 Stationstorget
Den nya järnvägen mellan Kävlinge och Helsing-
borg öppnades 2001 och därmed fick Landskrona 
en ny station i utkanten av staden. Tidigare låg 
stationen i södra delen av centrum och var en 
säckstation. Framför den nya stationen byggdes 
en torgplats med en låg byggnad mitt på och två 
butiksbyggnader på var sida. Den västra sidan av 
torget är angöring för bussar och trådbussar. För 
ovanlighetens skulla har arkitekturen hållits sam-
man med rött tegel på alla byggnader och även 
stationen. Med stora parkeringsytor framför livs-
medelsbutikerna blir det naturligt en mycket låg 
täthet men stationen gör att mycket människor rör 
sig över platsen varje dag. Närheten till livsmedels-
butikerna är också strategiskt i denna plats. Dock 
kunde platsens potential utnyttjats mer med fler 
butiker och service runt en mer sluten plats. Servi-
ceutbudet är smalt, upplevelserna och sittplatserna 
få, bottenvåningarna relativt slutna och platsen är 
inte kringbyggd mer än vid entrén till stationsom-
rådet. Det totala betyget blir relativt låga 37.

Förslag till förbättring
En högre täthet på verksamheter och handel skulle 
kunna bidra till ett mer varierat stadsliv på platsen. 
Här saknas bland annat restauranger och uteserve-
ringar. Antalet sittplatser kunde också vara fler samt 
mer omsorgsfullt utformade gröna miljöer. Vägtra-
fiken får ta allt för stort utrymme i närområdet och 
skulle behöva ersättas med parkeringshus för att 
kunna utnyttjas för mer kontor och bostäder. Stadslivsindex

Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   32
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Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   32
149

Den norra delen av torget. Vy från stationen mot det inre av torget.

Den södra delen av torget. Stationen i öster.
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Lomma kommun
Lomma kommun ligger vid Öresundskusten strax 
norr om Malmö med Lund som granne i väster och 
är en utpräglad pendlingskommun med arbetstill-
fällen i de större tätorterna. Kommunen har totalt 
24 839 invånare (30 juni 2020) som fördelar sig på 
13 654 i Lomma (2019) och 9944 (2019) Bjärred. 
Tätheten är dock ganska hög eftersom det inte finns 
så mycket verksamhetsområden och Lomma med 
593 hektar ger  23,03 invånare per hektar och 
Bjärred med 510 hektar ger 19,50 invånare per 
hektar.

Lomma ligger strategiskt vid Höjeåns utlopp och 
var etablerad som handelsplats och bosättning 
redan år 1085 då platsen även fick stadsrättigheter. 
Denna drogs tillbaka senare under medeltiden till 
förmån för Malmö och samhället blev en mindre 
by. Med industrialiseringen på 1800-talet skedde en 
ny tillväxtperiod med omfattande tegelproduktion. 
år 1900 bodde knappt 3000 personer i Lomma för 
att växa succesivt och speciellt under 1960- och 
1970-talet då omfattande villaområden byggdes. En 
omfattande nybyggnation har skett under 2000-ta-
let genom förtätning och omvandling av centrum 
och industrimiljöerna i hamnområdet.

Bjärred växt fram som en badort till Lund under 
slutet av 1800-talet och fick även järnvägsförbindel-
se. Den stora utbyggnaden skedde under 1960- och 
1970-talen då orten växte från 800 invånare till 
8500! Bjärred domineras helt av villabebyggelse 
med en centrumbyggnad som vänder sig inåt mot 
en inbygd gata på tidstypisk maner.
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En av många villor från 1960- och 1970-talen i Lomma 
och Bjärred.

Till vänster Strandvägen i Lomma med bebyggelse från 
1800-talet.



51 Stora torg Lomma
Lomma centrum har genomgått en stor omvandling 
på 2000-talet från ett klassiskt 60-talscentrum med 
stora slutna livsmedelslådor och omfattande bilpar-
kering till ett stadsmässigt torg omslutet av slutna 
kvarter med bostäder i 3-4 våningar och öppna 
bottenvåningar med resturanger och butiker. Detta 
är ett av de mest lyckade centrumprojekten i Skåne. 
Genom förtätningen med bostäder kring är det nu 
många som har promenadavstånd till handel och 
service. Torget ligger nära huvudstråken men är 
helt fritt från biltrafik. Serviceutbudet har förbätt-
rats avsevärt och med tre restauranger vid torget 
med utserveringar blir det mycket liv och rörelse 
även på kvällar under sommarhalvåret. Här sker 
viss torgförsäljning och torget är väl gestaltat med 
sittgrupper, blomsterarrangeamng, fontän, skulp-
turer och belysning. Bottenvåningarna på tre sidor 
är aktiva och särskilt trevligt är det att livsmedels-
butiken har öppna fönster så att kontakt skapas 
mellan butik och torg vilket tyvärr är sällsynt idag. 
Det finns gott om sittplatser och det skyddade läget 
ger bra mikroklimat. Offentliga toaletter har byggts 
in i ena sidan av torget och är inte en fristående 
byggnad. Parkeringsplatser finns utanför och under 
kvarteren runt torget. Storleken är precis lagom för 
en tätort som Lomma. Det blir höga 70 poäng.

Förslag till förbättringar
Det är inte mycket som kan göras bätttre med Lom-
ma torg. Vad som saknas är en central finpark som 
komplement, förslagsvis vid busstationen norr om 
torget genom att bilparkeringarna ersätts. Annars är 
det nära till hamnen och Höje å med höga rekreati-
va kvaliteter. 

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   66
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   66
153

Torget från sydöst. Offentliga toaletter i kvarteret söder om torget.

Livsmedelsbutiken i väster har öppna fönster som ger kontakt med torget. Runt torget finns inte träd men väl ställningar för klätterväxter.



52 Hamntorget Lomma
Väster om kommunhuset i Lomma har det skapats 
en öppen plats som sträcker sig över Höjeå och 
bildar två torgytor. Delar av ytorna används som 
parkering särskilt sommartid. Mitt på ytan ligger 
biblioteket med restaurang och kiosk. Trafikerade 
gator omgärdar platsen på alla sidor. Torgytorna är 
trevliga främst tack vare närheten till vattnet med 
trappor ner till stränderna där man kan sitta och 
titta ut över ån. Bibioteket är en viktig målpunkt i 
samhället och de viktigaste stråken passerar platsen. 
Plasen är omsluten på tre sidor i väster, norr och 
öster men mer öppen i söder. Tätheten är förhål-
landevis låg och det är få bottenvåningar som är 
öppna. Större delen är bilfri men trafiken finns funt 
om. Sammanfattningsvis får platsen 40 poäng.

Förslag till förbättring
Platsen är lite väl utsträckt i öster och odefinierade i 
söder och skulle troligen må bra av kompletterande 
byggnader med mer utåtriktad verksamhet i östra 
delen och söder om. Behovet av bilparkering är 
ene utmaning i Lomma sommartid och ett centralt 
parkeringshus skulle kunna frigöra markparkering-
ar på torgen.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   4
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   38
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Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   38
155

Biblioteket i Lomma. Elstation som klätts med växtlighet.

Trapporna ner mot ån är attraktiva att slå sig ned i. Den västra sidan av platsen som kommer att bli helt sluten med ytterligare ett 
kvarter.



53 Bjärreds centrum
Centrumbyggnaaden i Bjärred är ett typexempel 
på modernismens planeringsideal, en shopping-
gata inomhus med slutna fasader och omfattande 
parkering runt anläggningen. Tydlig funktionsupp-
delning och ingen koppling mellan centrum och 
omkringliggande bebyggelse. En skyddad miljö 
vintertid att shoppa i men få andra kvaliteter. Ett 
centrum som är utformat efter bilen. Försök har 
gjorts att upprusta den östra sidan ut mot buss-
hållplatsen för att skapa en mer inbjudande miljö. 
Platsen ligger strategiskt vid huvudgatan i tätorten 
och här finns hållplats och ett visst serviceutbud. 
Kostverk och planteringar har gjorts på torget men 
i övrigt finns få kvaliteter. Totalt blir det 18 poäng 
som innebär stemdött.

Förslag till förbättringar
Här finns möjlighet att göra som i Lomma centrum 
och helt bygga om anläggningen för att skapa ett 
klassiskt urbant torg med utåtriktade verksamhe-
ter i bottenvåningarna och en hög täthet med nya 
lägenheter i kvarter ovanpå handel och service. 
Bjärret saknar lägenheter och har stor behov av 
mindre bostäder nära service för äldre.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  2
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   16
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Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   16
157

Norra sidan av centrumanläggningen. Södra sidan av centrumanläggningen.

Entrétorget från nordöst. Entrétorget från sydöst.
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Lunds kommun
Lund är Skånes äldsta stad och grundades redan år 
990. Stortorget etablerades vid denna tid i vägkors-
ningarna som möttes här. Stadens medeltida gatu-
nät präglar fortfarande den centrala staden även om 
huvuddelen av bebyggelsen är yngre. Staden fick 
ett andra uppsving under industrialiseringen och 
växte från 3000 invånare år 1800 till 25 000 invåna-
re år 1930. Därefter har staden vuxit kontinuerligt 
och mycket tack vare universitetet och näringslivet 
är det en av de starkaste tillväxtområdena i Skåne. 
Idag är Lund Skånes näst största stad efter Malmö 
och Helsingborg med drygt 90 000 invånare. Totalt 
i kommunen bor 125 000 invånare och andra vik-
tiga tätorter är Dalby, Södra Sandby, Veberöd och 
Genarp. Lund ligger mitt i ett bördigt jordbruksom-
råde och har alltid tvingats hushålla med marken. 
Den totala ytan för stadeen är 2652 hektar och med 
93577 invånare (2018) ger detta 35,29 invånare per 
hektar, vilket är mycket högt och dubbelt så tätt 
som t ex Kristianstad som är nästa stad i storleks-
ordning. Lunds stad har många torgplatser av hög 
kvalitet men samtidigt också ett externt handelsom-
råde väster om staden i Nova Lund.
Den näst största tätorten är Dalby med 414 hektar 
och 6732 invånare (2019) vilket ger 16,26 invånare 
per hektar. Dalby är ett utpräglat villasamhälle och 
saknar i stort flerfamiljshus men har inte heller sto-
ra verksamhetsområden som tar upp plats.
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Lunds äldsta gågata och centrala shoppinggata är Lilla 
fiskaregatan

Plats framför stationen med Clemenstorget i bakgrun-
den till höger.



54 Stortorget
Redan i mitten av 1000-talet finns belägg för 
att Stortorget användes som ett handelstorg. På 
1100-talet lades träplank på torget och redan på 
1200-talet började ytan troligen att stensättas. Det 
var inte bara en handelsplats utan även en represen-
tativ plats för politik och kyrka. Handeln skedde i 
bodar som stod längs Stora södergatan. Nuvarande 
stadshus år uppfört år 1830. I början av 1900-talet 
byggdes tre bankpalats vid torget som fick en mer 
representativ funktion. Fram till 1950-talet var 
detta stadens centrum och staden var inte större än 
att alla kunde gå för att komma hit. Med trafikens 
utveckling blev Stortorget också nav för buss och 
biltrafik. Det fanns till och med planer på att riva 
stora delar av centrala staden för att kunna dra fram 
en stor trafikled in i centrum. Planerna skrinlades 
och trafiken flyttades succesivt undan för att i slutet 
på 1900-talet helt stoppa genomfartstrafik.
De tidigare formella byggnaderna har öppnats upp 
och idag finns utåtriktade verksamheter runt hela 
torget med affärer, restauranger och kulturverk-
samhet. Det är stadens tätetscentrum och navet i 
huvudstråken. Torget har utformats med många 
sittplatser, skulpturer och många arrangemang. Det 
är lagom stort, kringbyggt, soligt och bilfritt. Sam-
mantaget blir det höga 79 poäng.

Förslag på förbättring
Säsongsvis sker torghandel och den skulle kunna 
bli mer permanent. Någon ytterligare uteservering 
skulle också berika torglivet. Stadslivsindex

Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  4
Servicebredd  6

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   4
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  8

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   80
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   80
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Torget från söder. Torget från norr.

Torget från väster. Södra delen av torget.



55 Mårtenstorget
Mårtenstorget skapades år 1842 som ett marknads-
torg och användes bland annat för kreatursmarkna-
den. Torget är relativt stort och omges av byggnader 
från alla tidsepoker från medeltiden till moderna 
inslag. Höjder och stilar varierar runt torget som är 
stensatt med gatsten. Biltrafiken är begränsad till 
Mårtensgatan i söder och Botulfsgatan i väster. På 
förmiddagarna används torget för torghandel men 
på eftermiddagar och kvällar blir det bilparkering. I 
väster ligger saluhallen med en sluten fasad medan 
övriga tre sidor omges av öppna bottenvåningar 
med butiker och restauranger. Främst på norra 
sidan har många restauranger med uteserveringar 
etablerats. Konsthallen ligger på norra sidan. Om-
givningarna har hög täthet och torget ligger vid vik-
tiga huvudstråk. Serviceutbudet är stort och brett 
och här finns flera viktiga målpunkter. Strax väster 
om torget ligger stadens stora biograf. Torgmarkna-
den är omfattande och här finns specialupplevelser 
som konstverk och fontän. Antalet sittplatser ökar 
med uteserveringarna men är i övrigt begränsade. 
Totalt blir det mycket höga 83 poäng och aktivt 
stadsliv.

Förslag på förbättringar
Bilparkering eftermiddagar och kvällar dämpar 
stadslivet på torget och det finns förslag på att flytta 
dessa till ett parkeringshus i kvarteret Galten söder 
om torget. Antalet sittplatser skulle kunna öka och 
om bilparkeringarna försvinner skulle det kunna 
vara möjligt med fler matvagnar eller restaurangpa-
viljong på torget. Mer specialupplevelser som 
lekvänliga konstverk skulle också berika samt mer 
grön i form av träd på södra och västra sidan.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   6
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   4
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  8

Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   80
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Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   80
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Torget från konsthallen i nordväst. Torget från Mårtensgatan i söder.

Torget från söder. Torgets östra del från söder.



56 Botulfsplatsen
Detta är stadens nod för stadsbussarna och många 
människor rör sig på platsen. Samtidigt är alla sidor 
öppna bottenvåningar med butiker och restaurang-
er med saluhallen på östra sidan. Uteserveringar 
finns på både östra och västra sidan. Platsen ligger 
också mycket central mellan Stortorget och Mår-
tenstorget och mycket människor rör sig över plat-
sen. Bussarna tar upp större delen av platsen men 
går långsamt så folk passerar över gatorna obehind-
rat. Tätheten är hög och serviceutbudet stort och 
brett. Här finns målpunkter som saluhall, biograf, 
stadshall och konsthall nära. Platsen är kringbygd, 
solig och lagom stor. Totalt blir det 64 poäng.

Förslag till förbättring
Det är svårt att kombinera busshållplatsen med 
rekreativa kvaliteter men fler sittplatser skulle inte 
skada på platsen. Busstrafiken bidrar till att berika 
platsen som komletterar närliggande stortorget och 
Mårtenstorget.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  4
Servicebredd  6

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   64
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Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   64

165

Botulfsplatsen från sydöst. Botulfsplatsen från sydväst.

Södra sidan av Botulfsplatsen. Botulfsplatsen från sydväst.



57 Bantorget
Torget anlades några år efter att järnvägen byggdes 
1856. Torget delades tidigare av Lilla fiskaregatan 
som fortsatte rakt fram till Trollebergsvägen. Mel-
lan Klostergatan, Trollebergsvägen och Lilla fiskare-
gatan låg det gröna bantorget framför det pampiga 
Grand hotell. Torget har alltid haft en parkkaraktär 
och varit en lugn plats för resenärer att slå sig ner 
på. 1985 gjordes torget om och de både delarna 
slogs ihop till en sammanhängande plats. Ytterli-
gare en större omvandling skedde 2019 då platsen 
fick sitt nuvarande utseende. Staden har hög täthet 
och platsen ligger mycket strategiskt vid huvudstråk 
med stationen i nordväst, Klostergatan och Lilla 
fiskaregatan som viktiga handelsgator. Runt torget 
finns flera restauranger och butiker på tre sidor 
med järnvägen på den fjärde. Serviceutbudet är 
relativt stort och brett. Upplevelserna på torget är 
stora med de många träden, buskarna och blomste-
rarrangemangen och skulpturer. Bottenvåningarna 
är huvudsakligen aktiva och detaljrika. Biltrafiken 
påverkar platsen negativt men efter ombyggnaden 
har gående mer plats. Det är en solig oas att slå sig 
ner i.

Förslag till förbättringar
Det är svårt att göra mer för den fysiska miljön. 
Möjligen skulle fler sittplatser bidra och att uteser-
veringar får mer plats.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  4
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   58
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Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   58

167

Bantorget från sydväst med Grand hotell i fonden. Bantorget från öster med Grand hotell till höger.

Bantorget från söder. Den sydöstra delen med plats för uteserveringar och ny cykelparkering.



58 Clemenstorget
Torget anlades på 1890-talet som ett markandstorg 
strax norr om stationen. Runt torget planerades 
kvartersstad och pampiga hus uppfördes på östra 
och norra sidan. Väster om torget ligger tullmagasi-
net som idag är aktionskammare. Efter en arkitekt-
tävling på 1940-talet byggdes torget om till en mer 
rekreativ miljö med platander och lindar planterade 
i rader och en bassäng med fontän i mitten. Den 
sydöstra delen bevarades öppen för torghandel. 
Bilparkering etablerades på västra och norra sidan 
av torget. I slutet av 1990-talet gjordes en ny omge-
staltning då bilparkeringarna togs bort och ersattes 
av cykelparkering. Senaste omgestaltning skedde 
2019 inför spårvagnens öppnande som får stations-
läge mitt på torget där fontänen tidigare låg. Torget 
ligger centralt i staden med många som passerar till 
och från stationen och livsmedelsbutiken i södra 
kanten. Östra sidan har öppna bottenvåningar och 
uteserveringar har etablerats på de nya breda trotto-
arerna och på torget. Norra sidan har slutna fasa-
der och bostadshus. Torget har blivit mycket mer 
inbjudande med fler sittplatser och hårdgjorda ytor 
på hela torget. De skuggande träden är en stor kva-
litet. Torget är lagom stort men trafiken kringgärdar 
fortfarande torget. Totalt blir bedömningen hög 
med 75 poäng.

Förslag till förbättring
Mer uteserveringar och fler sittplatser på torget 
skulle kunna skapa att fler människor stannar upp 
på torget. Utveckling av bilparkeringen i nordväst 
med parkeringshus, kontor och verksamheter i 
bottenplan skulle också bidra till mer verksamheter 
runt hela torget.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  2
Servicebredd  6

Målpunkter   6
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   72
168



Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   72
169

Den södra delen av Clemenstorget. Cykelparkeringen på den västra delen av torget.

Torgets nordöstra hörn med spårvägen.Vy från stationsområdet mot Clemenstorget.



59 Kung knut den stores torg
Detta lilla torg mitt emot stationen i Lund skapades 
på 1950-talet som en passage mellan Bangatan och 
Bytaregatan. Torget omges av modernistiska och 
storskaliga byggnader i fyra och fem våningar som 
skapar en intim och ganska skuggig plats. I väster 
mot Bangatan har en låg paviljong byggts med 
källarvåning där det idag är kafé med uteservering. 
Närmast fastaderna har det skapats arkader som 
ger skydd vid regn. I början av 1990-talet tillkom 
de bänkar intill granithällar som står i västra de-
len där solen når fram på eftermiddagarna. Trots 
detta är platsen främst en passage där få slår sig ner. 
Bottenvåningarna är öppna och har verksamheter i 
flertalet lokaler. Tyvärr har det varit ganska tomt på 
den norra sidan av torget med bäst solinstrålning. 
Mitt på torget står en stor platan som ger grönska 
åt miljön. Serviceutbudet är ganska brett och torget 
bilfritt. Totalt blir det 68 poäng vilket kanske är 
något i överkant då det inte direkt känns som en 
levande plats.

Förslag till förbättring
Fler sittplatser på norra sidan av torget skulle kunna 
berika miljön liksom fler uteserveringar. I övrigt är 
det svårt att påverka den fysiska miljön.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    0
Lagom stort   4

Summa   62
170



Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    0
Lagom stort   4

Summa   62
171

Torget från stationen. Torget från öster.

Torget från söder. Torget från sydväst.



60 Fäladstorget
Stadsdelen Norra fäladen byggdes i slutet av 
1960-talet och i samband med detta byggdes också 
en centrumanläggning kring ett torg. Här place-
rades en ny kyrka i öster med församlingshem i 
sydöst, en restaurang i nordöst och två livsmedels-
butiker i nordväst. På västra sidan skapades möj-
ligheter för mindre butiker och verksamheter. Det 
var ett försök att skapa ett inbjudande torg med god 
service och handel. Tyvärr följer det tidens funk-
tionsuppdelning med låga byggnader och parkmark 
runt omkring vilket ger låg täthet närmast torget. 
Trafiksepareringen gör det lätt att gå eller cykla hit 
från alla delar av stadsdelen även om det kan bli 
lite otryggt när det är mörkt. Under 2000-talet har 
området förtätats med flera punkthus intill anlägg-
ningen som ger högre täthet och fler får närhet till 
servicen. De båda livsmedelsbutikerna har slagits 
samman till en och passagen norrut har fått glastak. 
Serviceutbudet är relativt gott även om flera små-
lokaler står tomma. Viss torgmarknad förekommer 
och torget är lagom stort och bilfritt.

Förslag till förbättringar
Ytterligare förtätning på och kring centrumbyggna-
derna skulle skapa mer stadsliv på platsen. Ytterli-
gare någon restaurang eller kafé skulle kunna bidra 
till mer liv genom uteservering. Livsmedelsbutiken 
skulle kunna öppna upp mot söder och öster för 
att motsverka de tråkiga och slutna fasaderna. mer 
sittplatser skulle också göra gott.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   2
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   34
172



Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   34
173

Fäladstorget från sydväst.

Torget från sydväst mot Sankt Hans kyrka.

Runt torgets västra del löper arkader med glastak.

Passage in på torget från sydväst.



61 Dalby centrum
I samband med att Dalby växte kraftigt med villa-
bebyggelse på 1960-talet byggdes en ny centruman-
läggning strax öster om det gamla centrum i byn 
vid trekanten. Anläggningen blev en typisk mo-
dernisktisk envånings kringbyggd husgrupp men 
inte överglasad som i många fall utan med mysiga 
öppna torg. Bilparkering lades utanför anläggning-
en med passager in från väster, söder och norr som 
delar upp anläggningen i fem byggnadskroppar. 
Längst i öster ligger livsmedelsbutik och de övriga 
byggnaderna har systembolag, apotek, kafé med ba-
geri, restaurang samt butiker och kontor. Busstorget 
ligger bara 50 meter västerut. Tätheten i Dalby är 
dock låg och för många är det relativt långt till cen-
trum vilket gör att bilen ofta används. Torget ligger 
också en liten bit från huvudstråken och inte direkt 
i flödet av människor. Antalet sittplatser är begrän-
sade med storleken på platserna bra. Gångvägarna 
på torget har glasade arkader för att skydda vid 
regn. Nivåskillnader har byggts upp med trappsteg 
som utgör sittmöjligheter och skärmar av planter-
ringar som dock främst består av grus och sten.

Förslag till förbättringar
Centrum borde förtätas med bostadshus på befint-
liga byggnader och intilliggande parkeringsytor för 
att ge mer liv på platsen. Torget skulle också kunna 
bli mer grönt med blomsterarrangemang för att bli 
mer inbjudande.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   4
Hållplats   8
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   50
174



Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   50
175

Torget från väster. Torgets mittpassage från norr.

Torgets östra del. Torgets östra del.



62 Klostergården
Stadsdelen Klostergården uppfördes under åren 
1962-1968 enligt modernismens stadsideal. Om-
rådet består av 10 kringbyggda gårdar med två 
åttavåningshus i öster och norr samt två eller 
trevåningshus i väster och söder. Området innehöll 
2000 bostäder med 5000 invånare, mestadels unga 
barnfamiljer. Efterhand minskade antalet invånare 
till 4000 då barnen flyttade ut och en fortlöpande 
förtätning har sedan skett runt det ursprungliga 
området. En typisk centrumanläggning placerades 
mitt i områdets park i låga enplansbyggnader. I 
södra delen fins en passage under tag i nord-sydlig 
riktning med en liten innergård i mitten. Norr om 
denna byggnad finns ett större torg med kyrka, för-
samlingshem och skola på de tre resterande sidor-
na. Torgen har låg täthet i sitt närområde och ligger 
trafikseparerat utanför huvudstråken men med 
goda gång- och cykelanslutningar i parkmark. idag 
finns två livsmedelsbutiker och ett antal mindre bu-
tiker och restauranger men totalt sett en begränsad 
bredd på servicen. Det är inte en speciellt inbjudan-
de miljö för att slå sig ned och bottenvåningarna 
mot livsmedelsbutikerna är slutna. Totalt ger detta 
beskedliga 33 poäng.

Förslag till förbättring
Centrum skulle må bra av förtätning med bostäder 
som att fler har nära till handel och service. De två 
torgrummen skulle kunna bli mer inbjudande med 
fler sittplatser och mer grönt. Passagen genom den 
södra anläggningen är mörk och skulle behöva tas 
bort och ersättas med glastak eller vara helt öppen. 
Livsmedelsbutikerna behöver öppnas upp för att 
skapa mer liv i området och gärna kompletteras 
med mindre butiker och verksamheter mot torgen.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   28
176



Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   28
177

Kyrkotorget från söder. Kyrkotorget från väster.

Centrumanläggningen från söder. Det lilla torget i centrumanläggningen.



63 Nova Lund
Fram till millenieskiftet lyckades Lunds kommun 
hålla emot externhandelns önskan om etablering 
i staden. En detaljplan för detaljhandel väster om 
staden öppnade dock upp för ett köpcentra som 
fick bygglov 2001 och stod färdigt 2002. Fyra 
år senare utökades området och fick totalt 1500 
parkeringsplatser. Därefter har fler företag etable-
rat sig väster om köpcentrat och det har blivit ett 
stort handelsområde men ingen livsmedelshandel. 
Dessa ligger strax nordöst i ett liknande område av 
industrikaraktär. Köpcentrat har bytt ägare minst 
fyra gånger under åren. Här finns nu ett 80-tal 
butiker och en handel som klart konkurrerar med 
centrumhandeln. Över halva ytan upptas av vägar 
och parkeringsplatser och planeringen har skett 
utifrån bilens behov. Kollektivtrafik ansluter men 
gång- och cykelvägar är sekundära och hänger inte 
ihop. Det mest slående är att de allmänna platserna 
nästan helt saknar kvaliteter och främst är buffert-
zoner kring vägarna. Väldigt få invånare bor inom 
gångavstånd och tätheten är därmed låg. Servi-
ceutbudet är högt och relativt brett med förekomst 
av restauranger, sällanköpsvaror och klädbutiker. 
Sammantaget får ett av de mest besökta platserna i 
staden 11 poäng i stadslivsindex vilket är pinsamt.

Förslag på förbättring
I princip allt kan bli bättre och det är främst Mo-
bilia i Malmö och till viss del C4 shopping i Kris-
tianstad som skulle kunna vara inspiration när det 
gäller möjligheten att skapa kvalitativa platser. I 
konkurrens med e-handeln får troligen köpcentrat 
problem i framtiden.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   14
178



Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   14
179

Köpcentrat från väster. Sällanköpshandel i den sydvästra delen av området.

Stora parkeringsytor i områdets mitt. Vy mot köpcentrat från mitten av området.



64 Linero centrum
Linero centrum är ett stadsdelscentrum i östra 
delen av Lund och jämgammalt med Norra fäladen 
och Klostergården. Här byggdes många bostads-
längor i två och tre våningar på sluttningen norr 
om Dalbyvägen utspridda i parkmiljö. Mitt i detta 
byggdes en livsmedelsbutik i envånings lådformad 
byggnad och stor parkeringsplats och skola. Efter 
en lång tid med minskad attraktivitet skedde en 
upprustning 2017 av torget. parkeringsdäck och 
garage koncentrerade parkeringen samtidigt som 
mer torgytor kunde göras inbjudande. Fortfarande 
upptar parkeringen en stor del av platsen. Ovanför 
detta torg finns en passage upp till ett mindre torg 
utan biltrafik med bibiotek, skola, träffpunkt för 
seniorer etc. Samtidigt med upprustningen byggdes 
flera höga punkthus intill centret som gett högre 
täthet och fler som har nära till service och handel. 
Busslinje passerar direkt intill centret men i övrigt 
finns få kvaliteter i stadslivssynpunkt. Summan blir 
20 poäng vilket är mycket lågt.

Förslag till förbättring
Det är svårt att vidta ytterligare åtgärder utifrån 
rådande stadsstruktur annat än att öka tätheten och 
placera bilarna på någon annan plats än på torget. 
Varför inte lägga parkeringar öster om centret där 
det redan finns mycket parkeringar och göra det 
nedre torget mer inbjudande?

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   4
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   4
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   24
180



Kringbyggt   4
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   24
181

Det övre torget från norr. Det övre torget från söder.

Kyrkan på det övre torget. Murar till parkeringen på det nedre torget.
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Malmö kommun
Malmö stad är Skånes största och landets tredje 
med 312 845 invånare (2019). Med en yta på 
770500 hektar blir tätheten 41,77 invånare per hek-
tar vilket är högst i Skåne. Framför allt berör detta 
på en ganska stor central del med tät bebyggelse i 
många våningar. Staden har många stadsdelar med 
stadsdelscentrum och även många torg och offentli-
ga platser i den centrala staden.

Malmö grundades i mitten av 1200-talet och blev 
snabbt en viktig handelsplats i Östersjöområdet. 
Väster om staden uppfördes en borg till stadens för-
svar och förvaltning. En andra blomstringsperiod 
inträffade under 1500-talet då både stora och lilla 
torg uppfördes. Tidigare skedde handeln i bodar på 
Adelgatan som går längs den dåvarande stranden. 
Stora torg fick rådhuset i östra kanten och kantades 
av representativa byggnader. De stora Petrikyrkan 
låg ett kvarter österut. Nästa utbyggnadsperiod 
kom med industrialiseringen och på 1860-talet blev 
Malmö Sveriges tredje största stad. År 1900 bodde 
drygt 70 000 invånare som hade växt till 227 000 år 
1960. På 1970- och 1980-talet skedde en tillbaka-
gång då många flyttade ut till kranskommunerna 
och förorterna och staden avfolkades. 1990 fanns 
123 000 invånare från rekordet 264 000 år 1970. 
Sedan dess har staden vänt utvecklingen och blivit 
nästan 100 000 fler invånare på 40 år. Detta har 
skett samtidigt som industristaden omvandlats till 
kunskapsstad med universitet och omvandlat stora 
industriområden till stadslandskap i bland annat 
Västra hamnen.

Södergatan i Malmö

183

Oxie är en förort sydöst om Malmö som växte fram 
på 1970-talet som fyra villabyar med ett centrum i 
mitten. Ytan är 560 hektar och med 13302 invånare 
(2019) ger detta 23,75 invånare per hektar vilket är 
ganska högt. Tätorten har förtätats under senare år, 
främst i anslutning till stationen.

Västra hamnen har vuxit fram som en ny stadsdel nära 
havet på 2000-talet.



65 Södertull
Denna centrala plats i Malmö ligger intill kanalen 
ett kvarter söder om Gustav Adolfs torg. Den vik-
tiga gågatan går rakt igenom området och binder 
ihop platsen med andra viktiga offentliga platser 
i staden. Kvarteren i norr uppfördes på 1960-talet 
i modernistisk stil med fyra höga byggnader och 
två mellanliggande gårdar två våningar upp. Da-
gens utseende skapades år 2002 då trapporna ner 
till vattnet byggdes med vattenrännor som ger liv 
och ljus till platsen. Det fina söderläget ger ett bra 
mikroklimat och lockar många besökare året om 
vid bättre väderlek. Här är mycket hög täthet på 
arbetsplatser och boende runt platsen som ligger 
vid flera viktiga huvudstråk i staden. Busshållplatser 
finns ett kvarter norrut och serviceutbudet är stort 
kring platsen. Ett flertal restuaranger har etablerats 
i kvarteren i norr med uteserveringar på platsen. 
Hela ytan är bilfri och inbjudande. Totalt blir det 
höga 78 poäng.

Förslag till förbättringar
Det är inte mycket mer som kan göras med plat-
sen annat än att locka fler målpunkter och viktiga 
besöksmål till området.

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  4
Servicebredd  6

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   6
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   74
184



Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   74
185

Södertull från öster. Gågatan som passerar över platsen är ett av stadens huvudstråk för gående.

Uteserveringar vid Södertull. Raul Wallenbergs park direkt öster om Södertull.



66 Gustav Adolfs torg
Malmös största och mest varierade torg är Gus-
tav Adolfs torg som skapades i samband med att 
befästningsvallarna togs bort i början av 1800-talet. 
Bebyggelsen runt torget är främst från 1800-talet 
med undantag moderna kvarter i sydöstra hörnet. 
Västra sidan gränsar till gamla kyrkogården. Torget 
har flera olika delar där västra delen är en av sta-
dens viktigaste busshållplatser, den mellersta delen 
har mer parkkaraktär och den östra är en öppen 
mer flexibel torgyta. Längst i öster har fem fontä-
ner placerats som ger vattenljud till den intensiva 
stadsmiljön. En viktig passage från Södergatan till 
Södertupp går över torget. I den norra delen lig-
ger en paviljong med restaurang och kiosk. På den 
nordöstra delen sker torgförsäljning regelbundet 
och vid flera tillfällen om året används hela torget 
för olika arrangemang. Tätheten är hög med vik-
tiga huvudstråk och omfattande service. Miljön är 
omsorgsfullt gestaltad med spår från olika epoker. 
Tre sidor är slutna och har aktiva bottenvåningar. 
Biltrafik sker på norra, västra och södra sidan men i 
begränsad utsträckning. Sammantaget får torget 79 
poäng.

Förslag på förbättringar
Torget saknar starka målpunkter som lockar besö-
kare förutom handel och restauranger. Det finns 
också plats för fler sittplatser.

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  4
Servicebredd  6

Målpunkter   0
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   4
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   80
186



Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   80
187

Torget från nordöst. Torget från sydöst.

Den östra delen från söder. Raden med fontäner från norr.



67 Stortorget
Stadens äldsta torg från 1500-talet är idag främst 
ett representativt torg med en hel del bilparkering. 
Många av de pampiga byggnaderna runt torget 
är relativt slutna även om det finns en del öppna 
bottenvåningar på södra och västra sidan. I nord-
väst ligger Kramer hotell, i nordöst Länsresidenset 
och Rådhuset. Mitt på torget står en stor ryttarstaty 
av Karl den X Gustav som errövrade Skåne från 
Danmark. En lindrad avskiljer statyplatsen från 
parkeringsytorna i väster. I nordöstra delen finns 
en fontän med skulpturer som minner om stadens 
historia. En mindre restaurangbyggnad finns i den 
sydöstra delen. Rörelsestråken för gående korsar 
främst torget mellan Hamngatan och Södergatan 
med en del som går ner till Lilla torg i sydväst. 
Tätheten är hög i området med både arbetsplatser 
och bostäder. Viktiga huvudstråk passerar torget 
som dock har ett begränsat serviceutbud i närom-
rådet. Här saknas tydliga målpunkter och antalet 
sittplatser är begränsade. Bottenvåningarna är 
endast delvis aktiva men torget är kringbyggt och 
till stor del bilfritt. Storleken är i största laget för att 
ge en mysig stämning som på Lilla torg. Summa 61 
poäng.

Förslag till förbättring
Staden behöver en stor flexibel torgyta som i den 
östra delen för konserter och stora evenemang. Den 
västra delen med bilparkering kunde med fördel 
omvandlas till torgyta med restaurangpaviljonger. 
kanske är det möjligt att gräva ner parkeringsgarage 
under mark som på Sundstorget i Helsingborg. An-
talet sittplatser bör ökas och varför inte möjliggöra 
torghandel även här.

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   0
Serviceutbud  4
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   56
188



Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   56
189

Fontänen i nordöstra delen. Rådhuset i nordöstra hörnet av torget.

Torget från söder med ryttarstatyn mitt på torget. Den södra delen av torget mot bilparkeringen och toalettbyggnaden.



68 Lilla torg
Detta är Malmös mest omtyckta torg och har stora 
kvaliteter genom sin storlek, gamla byggnader och 
livfulla uteserveringar. Torget är från 1500-talet och 
jämngammalt med Stortorget. Byggnaderna i söder 
och väster är gamla med korsvirke i två våningar 
medan kvarteren i norr och öster är högre med tre 
och fyra våningar från sekelskiftet 1800-1900-tal. 
Alla fastigheter i väster, norr och öster har blivit 
restauranger med uteserveringar som helt givit ka-
raktär åt torget. På södra sidan finns ett välbevarat 
handelskvarter från 1700- och 1800-talen som idag 
rymmer Form Design Center och hantverksabuti-
ker. Tidigare låg saluhallen i nordvästra hörnet men 
denna har stängts och ersatts med hotell. Domi-
nansen av restauranger gör att servicen inte blir så 
bred som den var förr och därmed lockar främst 
restaurangbesökare. Antalet sittplatser utanför ute-
serveringarna är begränsade. Storleken är optimal, 
helt utan biltrafik och i soligt läge med kringbyggda 
kvarter. Här finns aktiva bottenvåningar och en 
målpunkt i Form Design Center. Kollektivtrafik-
lägen ligger ganska långt bort. Totalt ger detta 77 
poäng och högst i Malmö.

Förslag till förbättring
Fler sittplatser för besökare som inte är på restau-
rangerna. Torghandel som lockar andra besökare än 
till restaurangerna.

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   0
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   6
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  8

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   78
190



Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   78
191

Lilla torg från nordöst. Lilla torg från öster.

Lilla torg från sydöst.



69 Drottningtorget
Torget skapades på 1810-talet när befästningsvallar-
na togs bort och staden kunde expandera. Tidigare 
låg österport här. Namnet fick torget efter dåvaran-
de drottning Fredrika. Byggnaden i norr uppfördes 
som ridhus för husarregementet 1818 och blev 
saluhall när husarerna flyttade till Kronprinsen år 
1900. Norra och södra sidan kantas av byggnader 
i jugendstil från sekelskiftet 1800-1900 tal och på 
södra sidan finns en modernistisk byggnad från 
1960-talet. Torget kantas av lindar på tre sidor och 
har biltrafik på södra och västra sidan. Bilparkering 
finns på norra sidan mot kanalen. Idag finns en del 
restauranger på östra sidan av torget och även i det 
gamla ridhuset och saluhallen som ett tag även var 
vagnsmuseum. Tätheten är hög och viktiga huvud-
stråk passerar torget. Serviceutbudet är begränsat 
och det finns få målpunkter i närheten. Torgmark-
nad förekommer regelbundet men bottenvåningar-
na är inte speciellt aktiva på flera sidor men detalj-
rika på jugendbyggnaderna. Storleken är lagom 
med större delen bilfri och i soligt läge. Totalt ger 
detta 51 poäng. 

Förslag till förbättring
Den fysisk miljön är svår att förändra med ganska 
passiva hus i söder och väster och slutna fasader 
i norr. Med mer utåtriktad verksamhet i södra 
kvarteret mer torghandel och uteserveringar skulle 
stadslivet kunna berikas.

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   2
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   58
192



Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   58
193

Torget från nordväst.

Torget från söder.

Torget från söder.

Den östra gatan med flera restauranger och glassbar.



70 Värnhemstorget
Namnet kommer från en gård som låg på platsen 
på 1800-talet. Torget började ta form i slutet på 
1800-talet men fick sin nuvarande avgränsning år 
1923. Redan tidigt blev Värnhemstorget en nod i 
kollektivtrafiken med hästdragen spårvagn, sena-
re spårvagn och busstrafik. Den sista spårvagnen 
rullade 1964. 1998 byggdes torget om och delar av 
busstrafiken togs bort samt en ny byggnad uppför-
des. Torget ligger intill viktiga huvudstråk i staden 
med Föreningsgatan i öster och Östra Förstadsga-
tan i norr. I sydväst ansluter kungsgatans trädplan-
terade aveny som ett grönt stråk in mot centrum. 
De breda gatorna i öster och norr utgör barriärer 
då det främst är på dessa sidor som aktiva botten-
våningar finns med butiker och restauranger. På 
södra sidan finns bostadshus med viss verksamhet 
i bottenvåningen. Affärslivet och nöjeslivet har dra-
gits norrut genom etableringen av Entré som dock 
har haft svårt att locka butiker. Staden är tät runt 
omkring och kollektivtrafiken medför många som 
rör sig vid torget. Trots detta är stadslivet inte så 
livfullt på torget och få stannar upp här annat än för 
att vänta på bussen. Torget ligger rätt men har svag 
service och är inte tillräckligt inbjudande för ett rikt 
stadsliv. Totalt blir det 54 poäng.

Förslag till förbättring
Att få in restaurangpaviljong med uteservering på 
torget. Skapa mer aktiviteter på torget och speci-
alupplevelser, Kanske införa torghandel och skapa 
fler sittplatser. Stadslivsindex

Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   52
194



Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   52
195

Torget från öster. Torget från sydöst.

Torget från sydöst. Torget möter Kungsgatan i väster.



71 Triangeln
Torget har vuxit fram i en vägkorsning som finns 
på kartor från 1600-talet men är troligen äldre än 
så. Platsens namn dyker upp 1917 men blir offici-
ellt först på 1960-talet. ursprunget till namnet är 
troligen den trekantiga refug där spårvägen utgick 
tidigare. Byggnaderna runt torget är främst från 
modernismen med början på 1940-talet. Det höga 
hotellet i söder stod färdigt 1989 och komplet-
terades med ett köpcentra söderut och Triangel 
fick starkare koppling söderut från att tidigare ha 
varit södra ändan på gågatorna. Med citytunnelns 
öppnande 2010 blev stråket ännu starkare söde-
rut. Fortfarande upptar trafiken en ganska stor del 
av platsens södra del medan den norra delen har 
utvecklats till ett torg med torghandel, sittplat-
ser, kostverk, kiosk, trädplanteringar och levande 
bottenvåningar. Tätheten är hög och huvudstråken 
tydliga. Flera busshållplatser ligger nära och sta-
tionen Triangeln 200 meter bort. Serviceutbudet 
är stort och brett med köpcentralt direkt söderut. 
Platsens attraktivitet för att slå sig ner är begränsad 
genom trafiken, annars är storlek och lokalklimat 
inbjudande.

Förslag till förbättring
Östra Rönneholmsvägen borde smalnas av så att 
den blir en mindre barriär för gående i nord-sydlig 
riktning. Någon form av uteservering skulle berika 
platsen.

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   2
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   66
196



Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   66
197

Torget från Stora södergatan i norr. Torget från sydöst.

Torget från öster.Torget från norr.



72 Johannesplatsen
Sankt Johannes kyrka och platsen runt denna tog 
form i början av 1900-talet och var länge en ganska 
lugn plats med bostadskvarter runt om tills den 
nya stationen på citytunneln öppnade 2010. Torget 
har nu fått liv med en lång rad uteserveringar på 
norr sidan och mycket folk i rörelse på västra och 
norra sidan. Den sydöstra delen med kyrkan har 
mer parkkarakär och lockar inte så många besöka-
re. Tätheten är hög med viktiga huvudstråk intill 
samt stort och brett serviceutbud. Stationen är en 
viktig målpunkt och är en upplevelse i sig. Antalet 
sittplatser är begränsade förutom uteserveringarna. 
Aktiva bottenvåningar finns främst på norra sidan. 
Storleken är något för stor för innehållet.

Förslag på förbättringar
Den stora torgytan skulle troligen behöver fler pa-
viljonter för att brytas ner och få fler funktioner och 
målpunkter med stadsliv som komplement till de 
ganska slutna fasaderna i söder, väster och öster.

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   4
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   64
198



Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   64
199

Norra sidan med uteserveringar. Nedgången till tågstationen.

Nordvästra hörnet av torget.Nordvästra hörnet av torget.



72 Möllevångstorget
Möllevångstorget och byggnaderna runt detta 
uppfördes i början av 1900-talet i en rutnätsstad. 
Torgytan är ganska ren med en mindre restau-
rangpaviljon i norra delen och den stora statyn ”Ar-
betets ära” i väster. Stadsdelen har utvecklats till en 
kulturellt blandad miljö med många internationella 
butiker och restauranger. Torget har en mycket 
livlig torghandel och är en samlingsplats för de-
monstrationer och evenemang. Bottenvåningarna 
är aktiva runt torget med intensiv biltrafik på västra 
sidans huvudstråk i Bergsgatan och mer sparsam 
på södra i Möllevångsgatan. Här finns inte några 
tydliga målpunkter och förutom uteserveringarna 
på norra sidan få sittplatser. Två trädrader i södre 
och norr är det enda gröna på torget som i övrigt 
har gatsten. Det breda och stora serviceutbudet är 
viktigt för stadslivet på och kring torget och bidrar 
till det höga poängen 76.

Förslag till förbättring
Det är svårt att påverka den fysiska miljön men fler 
sittplatser och mer inbjudande miljöer på torget 
skulle göra att fler vistades längre tid här.

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  4
Servicebredd  6

Målpunkter   0
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   4
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  8

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   82
200



Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   82
201

Torget från väster.

Från torget mot nordväst.Torgets södra del.

Torget från sydöst.



74 Södervärn
Södervärn har sitt ursprung i den tågstation som 
anledes här 1886 vid järnvägen Malmö-Ystad och 
även mot Trelleborg och Falsterbo. Kvarteren norr-
ut kring Möllevångstorget etablerades vid sekelskif-
tet och först på 1930-talet växte kvarteren söder om 
Södervärn fram i modernistisk stil. Det sista tåget 
gick till Falsterbo-Skanör 1971 och spårvägen lades 
ned strax därefter. Södervärn blev forsatt en viktig 
nod för busstrafiken både stadstrafik och region-
trafik. Det gamla stationsområdet kan fortfarande 
skönjas i den långsmala platsen som har vänthall 
och kontor i väster och bussangöringarna längs 
platsen åt sydöst. I början av 2000-talet förnyades 
hållplatsens södra del med lindplanteringar på båda 
sidor och inbjudande sittplatser med fontäner och 
blomsterarrangemang och skulpturer. Detta är idag 
en av de mest inbjudande platserna att vänta på 
bussen i Skåne. I övrigt finns lite handel och service 
i området som nästan helt är en kommunikations-
plats.

Förslag på förbättringar
Mer service i form av handel och restauranger skul-
le stärka platsens stadsliv.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   32
202



Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   32
203

Den sydöstra delen mot nordväst.

Den södra delen mot sydöst.Byggnaderna i nordväst.

Från nordväst mot sydöst.



75 Nobeltorget
Torget tillkom år 1932 efter en stadsplan av Erik 
Bülow-Hübe. Bebyggelsen runt torget är främst 
från 1940-talet i slutna kvarter och bostadshus med 
få aktiva bottenvåningar. Trafiken är intensiv på 
Nobelvägen i nordväst, Amiralsgatan i nordöst och 
Lantmannagatan i sydöst. På den sydöstra sidan 
ligger folkets hus och platsen framför har döpts till 
Olof Palmes plats. Torget ligger strategiskt vid hu-
vudstråk och med hög täthet kring platsen. Tyvärr 
är serviceutbudet dåligt med få aktiva bottenvå-
ningar som gör att stadslivet är svagt. En omfat-
tande omvandling ägde rum 2015-16 men har inte 
bidragit nämnvärt till stadslivet då platsen ligger 
fel och har för lite handel och service för att locka 
besökare.

Förslag till förbättring
Det är svårt att förändra bebyggelsen runt torget. 
En möjlighet är att förtäta med fler byggnader på 
torget för att skärma av trafiken och ge möjlighet 
för aktiva bottenvåningar med handel och restau-
ranger. Bäst placeras dessa i nordväst eller/och 
sydöst för att skapa ett mindre torg mellan dessa.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   36
204



Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   36
205

Torget från söder. Folkets hus på sydöstra sidan torget.

Torget från sydöst. Bostadshus på den sydvästra sidan av torget.



76 Hyllie stationstorg
Hyllie stationstorg skapades inför invigningen av 
citytunneln år 2010 och hade då få byggnader runt 
torget. Först ut var arenan i norr och sedan kom 
bebyggelsen i öster innan det stora köpcentralt Em-
poria invigdes i nordväst år 2012. Anläggningen har 
ritats av Gert Wingårdh och rymmer 230 butiker 
samt har en stor takträdgård. Torget skapades efter 
en tävlig år 2006 som vanns av Torbjörn Anders-
son. Gestaltningen präglas av bokar som pladcerats 
ut som en gles skog på norra delen av torget. Torget 
är 10 000 kvadratmeter och därmed lika stort som 
Gustav Adolfs torg i centrum. Här passerar 10 000 
resenärer via stationen varje dag och vid arrenge-
mang i arenan kan det vara 15 000 besökare som 
skall samsas på torget. Markbeläggningen är svensk 
granit och norsk skiffer. På södra delen ligger 
stationen med sitt runda tak. Trafiken är koncen-
trerad till den västra sidan och i övrigt är torget 
bilfritt. Tyvärr är tätheten ganska låg på boende och 
arbetande direkt intill torget och serviceutbudet är 
begränsat. Här finns begränsat med sittplatser och 
bottenvåningarna är inte aktiva. Torget är nästan 
kringbyggt på tre sidor och lite i största laget för att 
kännas inbjudande. Det blir beskedliga 45 poäng 
för Malmös prestigetorg på 2000ätalet.

Förslag till förbättring
Den fysiska miljön är svår att påverka.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   68
206



Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   68
207

Stationsstaket mitt på torget.Torgets västra del mot arenan.

Torgets västra del mot Emporias entré. Bokhäckar och bokträd på torget.



77 Lindeborgs torg
Stadsdelen Lindeborg byggdes under 1970-talet och 
höghusen var några av de sista som uppfördes inom 
miljonprogrammet i Malmö. Planen liknar Kloster-
gården i Lund och har också samma upphovsman. 
I centrum har Sankt Mikaels kyrka, skola, förskola, 
livsmedelsbutik och restaurang placerats kring ett 
torg. Både markbeläggning och fasader domineras 
av rött tegel. Byggnaderna runt torget är främst 
envånings hus med platta tak. Ett punkthus har 
uppförts på 2000-talet i nordöstra delen av cen-
trum. Det är intressant att grundskolan placerats 
intill torget och eleverna bidrar till platsens liv. På 
torget finns en nedsänkt grusyta med trappsteg ner. 
Platsen omges av klippta bokhäckar och hagtorn-
sträd med sittplatser i skyddade lägen. Tätheten på 
bostäder och arbetsplatser är mycket låg som på de 
flesta av modernismens centrumanläggningar. Inga 
huvudstråk ligger i närheten och servicceutbudet är 
begränsat. Det saknas aktiva bottenvåningar men 
platsen är bilfri, kringbygd, lagom stor med soligt 
läge. Totalt ges 29 poäng.

Förslag på förbättring
I grunden ett mycket trevligt torg som dock inte 
ligger vid något huvudstråk och har mycket låg tät-
het. Stråken är svåra att påverka men tätheten går 
att komplettera med inspiration från bland annat 
Lomma och Bara. Framför allt är det bostäder och 
kontor som skulle kunna byggas i kompletterande 
hus och på befintliga låga byggnader.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   30
208



Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   30
209

Kyrkan väster om torget. Torgets södra del

Torget från sydöst. Torget från punkthuset mot väster.



78 Lindängen centrum
Lindängen byggdes på 1970-talet som angräns-
ande Lindeborg med för tiden typiska modernis-
tiska höghus och bostadslängor i tre våningar. En 
centrumanläggning uppfördes i typisk envånings 
byggnader med platta tak kring en liten torgplats 
och omgiven av stora parkeringsytor och parkmark. 
Gång och cykelvägar när flertalet bostadshus utan 
att korsa biltrafik. Torget är en förvånansvärt livfull 
plats med flera små butiker och affärsverksamheter 
förutom livsmedelsbutik och apotek. Även bibliotek 
och kommunal service finns i området. Tätheten är 
dock låg och huvudstråken går en bit bort. Ser-
viceutbidet är begränsat och tyvärr är stora delar 
av bottenvåningarna slutna tegelväggar. Antalet 
sittplatser är begränsade men torget behändigt till 
storleken och ger ett gynnsamt lokalklimat.

Förslag till förbättring
Som så många andra av modernismens torg är 
det tätheten, avstånd till huvudstråk och de slutna 
bottenvåningarna som är utmaningen. Inspiration 
borde hämtas från Lomma och Bara för att bygga 
om de olika husen i etapper och skapa bostäder på 
och runt anläggningen samt öppna upp bottenvå-
ningarna för koppling till torget. Mobilia i Malmö 
kan också vara en inspiriation.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   30
210



Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   30
211

Södra entrén till torget.

Torgets östra del.

Södra passagen till torget.

Torgets västra del.



79 Mobilia centrum
På platsen uppfördes en textilfabrik 1899 och utvid-
gades succesivt till ett stort fabriksområde. År 1968 
öppnade möbelvaruhuset Mobilia som vände sig 
till den bilburna kundkretsen. Året efter utökades 
anläggningen med nordens största livsmedelsbutik 
och andra butiker i Mobilia center. Anläggning-
en utökades 1973 norrut. En större ombyggnad 
gjordes 2013 och åren därefter då köpcentrat 
kompletterades med bostadshus och nya offentliga 
torg. Resultatet har blivit mycket lyckat med in-
bjudande miljöer och en mer varierad befolkning 
över dygnet. De gamla industribyggnaderna är 
delvis bevarade och ger karaktär och förankring åt 
platsen. Tätheten har ökat och området ligger vid 
huvudstråk med bra kollektivtrafik. Här finns också 
ganska mycket bostäder i omgivningen som gör 
att många kan gå eller cykla till köpcentrat. Servi-
ceutbudet är stort med över 100 butiker. Mycket 
av folklivet sker på stråk inne i köpcentrat men de 
nya torgrummen binds samman med ett cykelstråk 
som korsar kvarteret och binder samman med an-
gränsande kvarter. Skalan är bra och utformningen 
inbjudande på torgen. Gröna väggar bidrar till en 
lummig miljö.

Förslag till förbättring
mer förtätning i angränsande kvarter så att fler får 
närhet till handel och service.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   60
212



Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   60
213

Det södra torgets norra del. Det södra torgets norra del.

Passagen upp till södra torget. Södra torgets södra del.



80 Dalaplan
Dalaplan är en gammal och viktig knutpunkt för 
trafiken i Malmö med flera stora huvudstråk som 
strålar samman. Namnet kommer från en fastighet 
nummer 9 Dahl som låg intill. Bebyggelsen uppför-
des på 1930- och 1940-talen i tät kvartersstad. Med 
trafikens framväxt har Dalaplan främst utvecklats 
till en trafikplats. Under Ystadvägen går Malmös 
längsta gångtunnel som byggdes 1963 och är 33 
meter lång. Den har utsetts till Sveriges värsta gång-
tunnel och har renoverats på 2010-talet. Platsen har 
inga andra kvaliteter än att den ligger centralt. Tra-
fiken dominerar och endast en del av norra fasaden 
har aktiva bottenvåningar. 

Förslag till förbättringar
Det är svårt att göra något om inte trafiken får 
mindre plats. En bra torgyta kräver att byggnader 
skärmar av trafiken och ger levande bottenvåningar.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   18
214



Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   18
215

Nedgången till gångtunneln. Dalaplan.

Gatan i västra norra delen av Dalaplan. Trafiken på Dalaplan.



81 Kirsebergs torg
Stadsdelen Kirseberg i norra delen av Malmö är 
mer kuperad än övriga delar av staden och ut-
vecklades som en arbetarstadsdel på 1800-talet. 
Rivningsvågen gick inte så hårt fram här i mitten 
av 1900-talet och området har behållit en äldre 
varierad prägel med gatuhus, bostadskvarter, indu-
strimiljöer och radhus. Mitt i området ligger Kirse-
bergs torg som idag mer liknar en park. Halva ytan 
används som bilparkering och hela torget är inra-
mat med träd och buskage. Kvarteren runt torget 
är relativt slutna och består av bostäder och kontor. 
Huvudstråket i norr binder samman stadsdelen och 
har busshållplats. Tätheten är låg och serviceutbu-
det lågt med få anledningar att besöka torget. Själva 
miljön är inbjudande med ett kringbyggt, solig, 
lagom stort och bilfritt torg. Det blir bara 26 poäng.

Förslag till förbättring
Enda möjligheten till mer stadsliv på torget är att 
skapa anledning att åka hit genom handel, service 
och restauranger. Befintliga byggnader passar dåligt 
för detta och antingen behöver de byggas om, ersät-
tas eller kompletteras med byggnader på torget som 
då blir mindre men kanske bättre fungerande.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   30
216



Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   30
217

Torgets nordöstra hörn. Torgets östra sida.

Torgets östra fasad.Torgets västra del.



82 Fridhemstorget
Fridhem är ett delområde i Västra innerstaden som 
började bebyggas i slutet av 1800-talet med stora 
villor och sedan succesivt byggdes ut under början 
av 1900-talet med en stor del flerfamiljshus under 
1930- och 1940-talen. Själva Fridhemstorget ligger i 
österläge med ett sexvåningshus i väster och ett tre-
våningshus i söder med öppen  passage i undra vå-
ningen. Torget öppnar sig åt Tessins väg i öster och 
avslutas i norr av St Andreas kyrka. Bottenvåning-
arna är öppna men verkar inte ha någon utåtriktad 
verksamhet förutom en restaurang i norra delen. 
Några träd står i södra kanten och en fontän i den 
norra. Platsen är relativt oanvänd har får låga poäng 
trots att den ligger vid huvudstråk och i en stadsdel 
med relativt hög täthet. Själva torget är bilfritt och 
lagom stort men öppet mot öster.

Förslag till förbättring
Det viktigaste är att försöka få liv i bottenvåningar-
na med utåtriktade verksamheter.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   34
218



Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   34
219

Torgets södra del, Torget mot norr.

Norra delen av torget mot kyrkan.Passagen under huset i söder.



83 Limhamns torg
Torget i Limhamn skapades i början av 1900-ta-
let och omges av tät småhusbebyggelse i norr och 
väster samt större villor i söder och radhus i öster. 
Torget kantas av dubbla trädrader i väster, norr 
och öster som omger en hårdgjord torgyta med en 
gräsklädd oval i mitten med en trädrad med kärs-
bär i kanten. Platsen ger ett lummigt intryck med 
de många träden och känns mer som en park än ett 
torg. En fontän står i nordöstra hörnet och en scen 
finns i sydöst. Den nordvästra delen har en lekplats 
med bland annat ledskulpturen tufsen. Torget ligger 
intill ett huvudstråk i stadsdelen men har låg täthet 
med mycket småhus i omgivningen. Här finns 
mycket lite service och handel men en trevlig ro-
givande miljö utan bilar, lagom stort och med god 
solintrålning. Totalt blir det 38 poäng.

Förslag till förbättring
Platsen fungerar bra som park för stadsdelen.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   38
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   38

221

Torget från nordöst. Torget mot sydöst.

Torgets norra sida från öster. Gräsovalen i mitten av torget.



84 Västra hamnen
Den nya strandpromenaden och torget söder om 
Daniaparken intill bostadsmässan BO01 i Västra 
hamnen har blivit ett mycket populärt besöksmål 
sommartid. Flera restauranger har etablerats läng 
stråket och torget. Dock är platsen främst en rekre-
ativ plats sommartid och saknar handel och service 
som lockar året om samt ligger inte intill viktiga 
huvudstråk i staden eller har tillräckligtäthet för att 
skapa ett rikt stadsliv. Platsen får poäng främst för 
de rekreativa värdena och sin placering vid havet.

Förslag till förbättringar
Platsen och stråket fungerar bra som det är.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   4
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   6
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   38
222



Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   38
223

Strandpromenaden mot norr.

Strandpromenaden mot norr.

Småbåtshamnen i sydväst.

Strandpromenaden i sydväst.



85 Dockplatsen
I den östra delen av Östra hamnen växte ett nytt 
bostad- och arbetsplatsområde fram i slutet av 
1990-talet och början av 2000-talet. Fortfarande be-
byggs lucktomter som finns kvar i området. Vid den 
gamla dockan i öster gjordes en småbåtshamn med 
exlusiva lägenheter intill. I inre delen av hamnen 
anlades en plats med kontorshus i tre väderstreck, 
väster, söder och öster. Bottenvåningarna är öppna 
med främst restauranger. Den västra delen är en 
stor parkering medan den östra är en torgyta med 
tät trädplantnering i väster och en häck och gräsy-
ta i öster. Platsen ligger strategiskt med hög täthet 
runt omkring men har få kvaliteter och anledningar 
för besök. Det är märkligt att stadsdelen inte lyckats 
samla viktiga funktioner kring ett kvalitativt torg. 
Detta torg får mycket låga 14 poäng.

Förslag till förbättringar
Det måste skapas någon anledning att besöka tor-
get, en uteservering, lekplats, motionsanläggning, 
skulptur eller vad som helst som tillför platsen 
något mer. parkeringsytan påverkar platsen negativt 
och biltrafiken mellan kvarteret och torget utgör 
en barriär. Det hade varit bättre att låte trafiken gå 
längs kajen och ge plats för uteserveringar för de 
restauranger som ligger söder om torget.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   20
224



Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   20
225

Dockplatsen från öster.

Dockplatsen från norr. Dockplatsen mot väster.

Dockplatsen mot öster.



86 Oxie centrum
Oxie är en gammal by med medeltida kyrka som 
växte snabbt under 1960- och 1970-talen med 
villabebyggelse. Ett centrum byggdes i den centrala 
delen med ett klassiskt kringbyggt torg och för en 
gångs skulle bostäder i våningen ovanför affärer 
och service. Tre större gångvägar leder in till torget 
och några mindre passager från bland annat bil-
parkeringen som ligger norr om livsmedelsaffären. 
Bebyggelsen är uppfört i gult tegel och har täta 
bostadsområden med tvåvånings radhus i väster, 
söder och östser. Norr om centret fanns under flera 
decennier en öppen yta till järnvägsstationen som 
låg ensligt mitt i byn. Under 2010-talet har detta 
område förtätats med flerfamiljshus i tre och fyra 
våningar som har ett mycket strategiskt läge nära 
centrum och stationen. Torget har en relativ täthet i 
bostäder runt sig men ligger inte vid ett huvudstråk 
annat än till kollektivtrafiken. Serviceutbudet är 
relativt omfattande men inte brett. Här finns biblio-
tek, apotek, blomsteraffär, frisör, restaurang, vård-
central med mera. Torget har en del sittplatser och 
relativt mycket med aktiva bottenvåningar. Miljön 
är bilfri och lagom stor med god solintrålning. En 
skultur står på torget i form av en bronsko samt 
flera blomsterurnor och träd. Totalt 39 poäng.

Förslag till förbättringar
Mer förtätning behövs för att ge förutsättningar för 
ett livfullt stadsliv. Passagen upp till stationen borde 
fått mer utrymme för utåtriktade verksamheter 
men består främst av slutna bostadshus. Stadslivsindex

Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   4
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   34
226



Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   34
227

Torget från nordväst. Torget från väster.

Passagen norrut från torget. Passagens norra ända mot stationen och de nya bostadskvarteren.



87 Davidhallstorg
Namnet Davidhall kommer av ägaren till ett värds-
hus som hette David Lenander och som bedrev 
verksamhet 1862-86. Stadsplanen för området 
gjordes 1924 och byggnaderna uppfördes i 20-tals 
klassesism under åren 1928-34. Torget är långsmalt 
i nord-sydlig riktning och helt kringbyggt. I norr 
ligger en stor byggnad som tidigare var polishus. 
Området var ganska nedgånget på slutet av 1900-ta-
let och hela torget användes som parkeringsplats. 
På 2000-talet har torget rustats upp och många av 
fastigheterna har gjorts om till bostadsrätter med 
höga insatser. En rad mer populära restauranger 
har öppnat runt torget som fått ett mer livfullt liv. 
De mång parkeringsplatserna förhindrar dock mer 
stadsliv. Den norra delen är idag en torgyta med 
sittplatser och blomsterarrangemang. Här bedrivs 
en del torghandel. Tätheten är hög i området med 
visst serviceutbud. Det finns planer från kommu-
nen att gräva ner ett parkeringshus för att frigöra 
hela torgytan för stadsliv.

Förslag till förbättringar
Ett nergrävt parkeringsgarage eller att göra ett 
parkeringshus ovan mark i den södra delen vore 
välgörande. Torget behöver inte hela ytan för att 
skapa mer stadsliv. Samtidgt borde delar av gatorna 
i väster och öster införlivas med torget så att uteser-
veringarna kunde breda ut sig på torget. En lekplats 
för barn vore också välgörande.

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   42
228



Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   42
229

Torget från nordöst. Torgets norr del mot norr.

Torget från nordöst. Torgets södra del med parkering.



88 Masttorget
Ett av Malmös nyaste torg är Masttorget i Västra 
hamnen som stod färdigt 2018 med bebyggelse på 
tre sidor. Den fjärde södra sidan planeras att börja 
byggas år 2022. Torget har en smalare norra sida 
och bredare södra sida och lutar svagt åt söder. 
Runt torget finns relativt höga byggnader i 4-9 
våningar med levande bottenvåningar. Områdets 
största livsmedelsbutik ligger i västra kvarteret som 
även har ett mycket stort parkeringhus, systembo-
lag, postterminal, flera restauranger. Även på östra 
och norra sidan finns restauranger. Torget är fortfa-
rande ganska avskalat med några cykelparkeringar 
och sittplatser samt ett fåtal träd. Viss torghandel 
förekommer. Torget ligger inte direkt intill huvud-
stråken i området. Tätheten lär öka då alla kvarter 
är färdigbyggda i området.

Förslag till förbättringar
Platsen har förutsättningar att utvecklas till ett trev-
ligt torg men behöver mer händelser för att få ett 
mer aktivt stadsliv. Bland annat behövs fler sittplat-
ser, specialupplevelser och målpunkter. 
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Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   42
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   42
Torget från söder.

Torget från söder. Torget från norr.

Torget från nordväst.
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Osby kommun
Osby kommun ligger i nordöstra skånes skogs-
bygd och har totalt 13 227 invånare (31 juni 2020). 
Knappt hälften av invånarna, 7743 personer (2019), 
bor i centralorten Osby som är 939 hektar vilket ger 
låga 8,25 invånare per hektar. Flertalet hus ligger 
fristående på stora tomter även relativt centralt i 
tätorten. Längs Västra storgatan är bebyggelsen mer 
tät och ger en urban känsla. Tätorten växte fram 
kring järnvägsstationen vid stambanan som öppna-
des 1862 mellan Höör och Älmhult.

I kommunen finns en stark tradition av småföreta-
gande. De mest kända företagen är BRIO och Swan-
son travel. Redan 1970 bodde det 13 792 invånare i 
kommunen så befolkningen har minskat något på 
50 år.

Hotell Borgen norr om Torget i Osby.

Västra Storgatan i Osby med torget på vänster sida.
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89 Osby centrum
Torget i Osby ligger i korsningen Västra storgatan 
och Klockaregatan ett kvarter väster om järnvägs-
stationen. Lämgs Västra Storgatan ligger huvudde-
len av tätortens handel, restauranger och service. 
Den centrala placeringen gör att många människor 
passerar torget. Torget är dock ganska stort och inte 
tydligt avgränsat. De västra 2/3 av torget är bilpar-
kering och 1/3 i öster är torgyta närmast Västra 
Storgatan. En nivåskillnad på ett par meter skiljer 
de båda delarna. Torgget är inte helt kringbyggt 
utan öppnar upp sig i sydöst och nordväst. Handeln 
finns främst i öster vid Västra Storgatan med hotell 
och restaurang på norra sidan samt bostäder i söder 
och väster. Ett gatukök ligger på torgets sydöstra 
hörn. Torgytan hara en fontän med skulpturer men 
är i övrigt sparsamt möblerat med en stor stenyta 
och träd i kanterna. Sittplatserna är få. Levande 
bottenvåningar finns bara på östra sidan. Samman-
fattningsvis blir det ett ganska lågt betyg med 41 
poäng. 

Förslag till förbättring
Det bästa vore att förtäta områdena kring torget för 
att skapa högre täthet med en kringbyggd plats och 
många verksamheter i närområdet. En byggnads-
kropp i väster och en i söder med levande bottenvå-
ningar och gärna restauranger. Torget blir då också 
lagon stort för en tätort som Osby. Fler sittplatser 
vore också önskvärt.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   40
234



Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   40

Torget från söder. Torget från sydost.

Västra delens bilparkering med bostadshus bakom. Torget från nordväst.
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Perstorps kommun
Perstorps kommun ligger i norra Skånes skogs-
bygd och är en av Skånes minsta kommuner med 
endast 7461 invånare (31 juni 2020). En stor del av 
dessa invånare, 6107 personer (2019), bor i hu-
vudorten Perstorp som är 576 hektar stort vilket 
ger förhållandevis låga 10,60 invånare per hektar. 
Många av invånarna är sysselsatta vid kommunens 
stora arbetsgivare Perstorp AB. Perstorps munici-
palsamhälle bildades 1935 och ombildades 1947 
till Perstorps köping. Redan 1970 fanns det 7900 
invånare i kommunen som därmed har minskat i 
invånarantal på 50 år.

Trots att tätorten Perstorp ligger i skogsbygden 
med tradition av gles fristående bebyggelse har den 
centrala delen en urban karaktär med flera slutna 
kvarter, ett stort torg och koncentrerad handel och 
service. 

Stora torg från nordväst mot sydöst.

Trevliga sittplatser framför livsmedelsbutiken.
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90 Perstorp centrum
Torget i Perstorp ligger mycket centralt och omges 
av en tät bebyggelse med huvuddelen av tätortens 
service och handel. Platsen ger en förvånansvärt 
urban känsla i en i övrigt gles bebyggelse med 
mycket grönt. Norr om torget finns ett centrum-
kvarter från 1960-talet med kommunhus, apotek, 
restauranger och butiker i två våningar. Även öster 
och söder om torget finns täta och slutna kvarter i 
två eller tre våningar med affärer, restauranger och 
service. Den västra sidan är mer glest bebyggd men 
relativt sluten ut mot torget. Torget ligger nära eller 
direkt intill huvudstråken i staden vilket ger förhål-
landevis mycket folk som passerar. Stationen och 
busshållplatsen ligger bara ett kvarter söderut. Ser-
viceutbudet är relativt brett och ligger samlat vilket 
bidrar till centrumlivet. Vissa dagar i veckan sker 
torgförsäljning och torget är väl gestaltat med träd 
runt om, buskar och blomsterarranegang, konst-
verk, fontän och öppna stenklädda ytor. Gatorna på 
norra och östra sidan av torget är gågator. Botten-
våningarna är öppna runt torget och hela torget är 
kringbyggt. Bilar parkerar på gatan i väster men tar 
upp en relativt liten del av torget. Här är soligt och 
torget är lagom stort för sitt ändamål. Sammanfatt-
ningsvis blir det ett relativt högt betyg för torget 
med 61 poäng. Den stora livsmedelshallen ligger 
ett kvarter norrut och har trevliga sittplastser med 
gröna häckar framför entrén och en liknande plats 
söderut mot torget. 

Förslag till förbättring
Mer liv på torget skulle kunna skapas genom att 
förlägga uteserveringar här. Restaurangerna ligger 
idag på gatan söder om torget. Vidare skulle fler 
sittplatser berika miljön.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   0
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   6
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   62
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   62

Torgets norra sida med kommunhuset och apotek. Torgets norra del mot öster.

Torgets sydöstra hörn. Torgets sydöstra hörn mot nordväst.
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