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STADSDELEN CENTRUM

Här ligger Norra Sorgenfri

40000 invånare

Stor inflyttning av förstagångsboende och äldre

72% hyresrätter, övriga bostadsrätter

Lägre medelinkomst än övriga Malmö

54% har eftergymnasial utbildning

STADSDELEN SÖDRA INNERSTADEN

32000 invånare

1/3 mellan 20 och 30 år

Majoritet av små lägenheter

60% hyresrätter, 40% bostadsrätter

Stor andel av invånarna har utländsk bakgrund

STADSDELEN ROSENGÅRD

21000 invånare

Majoriteten har utländsk bakgrund

Kommunalt ägda hyresrätter är vanligaste 

upplåtelseformen

Majoriteteten av invånarna har utländsk bakgrund

Norra delen gränsar mot Norra Sorgenfri och är 

framtida planområde

STADSDELEN KIRSEBERG

14000 invånare

En av Malmös äldsta arbetarförstäder

Lägre andel invånare med utländsk bakgrund

Majoriteten av bostäder är bostadsrätter

20% är småhus

Området Håkanstorp ligger närmast Norra Sorgenfri och 

består av flerfamiljsfastigheter

OMRÅDETS HISTORIA

Norra Sorgenfris historia börjar som delvis uppodlad betesmark där det låg både större och mindre 

gårdar fram till slutet av 1800-talet. Strax nordost om området, runt koloniträdgården Zenit, låg på denna 

tiden även en av Malmös galgbackar.

Rutnätsstrukturen har sitt ursprung i de äldre odlingskvarteren och tidiga landsvägar. Under 1800-talet 

tillkom parallellvägar som delade in marken i de stora, rektangulära kvarter som ännu avspeglas i 

stadsplanen. 

Större delen av Norra Sorgenfri var så kallade stadsägor och ägdes av staden. Detta resulterade i att 

flera allmänna institutioner etablerades i området. Bland annat byggdes stadens gasverk här i slutet av 

1890-talet och i början av 1900-talet anlades spårvägsstationen i kvarteret Spårvägen. I området låg även 

stadens materialgård. I kvarteren omkring Norra Sorgenfri växte det kring sekelskiftet, 1800-1900-talet, 

fram nya verksamheter och det byggdes i stor utsträckning tät kvartersstad för bostadsändamål.

S:t Pauli mellersta kyrkogård anlades och S:t Pauli södra kyrkogård anlades några år in på 1900-talet. I 

öster drogs 1898 Kontinentalbanan, som var av stor betydelse när industrier senare etablerades i Norra 

Sorgenfri. Under 1910-talet tog industrietableringarna fart på allvar och Norra Sorgenfri utvecklades och 

bebyggdes därefter relativt snabbt. Under mitten av 1930-talet var de östligaste kvarteren i området 

fortfarande nästintill obyggda. Det dröjde till slutet av 1940-talet innan nästan hela området hade tagits i 

anspråk och då också utgjorde arbetsplats för en stor del av Malmös invånare.

1990 blev området i stort sett fullbebyggt. Efter det har det gjorts flera större rivningar vilket skapat 

tomma ytor utan funktion och användning. 

NORRA SORGENFRIS FRAMTID

Det framtida Norra Sorgenfri kallas idag Sorgenfri Industriområde och är, som namnet antyder, ett 

verksamhetsområde med 2100 arbetsplatser. Området omfattar ca 45 ha fördelat på 9 kvarter och 

38 fastigheter. Området är beläget mellan centrala Malmö och stadens östra delar. Det är tänkt att 

binda samman innerstaden och de östra förorterna. Anledningar till att besöka Norra Sorgenfri idag 

är huvudsakligen för besök på kyrkogården eller köpcentrumet, att man har sin skola, arbetsplats eller 

kursverksamhet i området eller att man passerar området på väg någon annanstans.

I planprogrammet från 2008 föreslås 2500 nya bostäder för ca 5000 boende och 2000 nya arbetsplatser. 

Bostäder och andra nya funktioner kommer successivt att byggas i området i takt med att pågående 

verksamheter avvecklas alternativt med beaktande av påverkan från de verksamheter som finns i området.

Det nya området är uppdelat i de nio storkvarter som redan existerar. Nya gator och genomfarter 

planeras följa fastighetsgränserna. 

Det finns en del barriärer kring Norra Sorgenfri. Sydväst om området ligger S:t Pauli kyrkogårdar. I öster 

passerar Kontinentalbanan. Kyrkogårdarna är av lummig parkkaraktär och kan ses som en tillgång för 

området. Nya kopplingar mot Norra Sorgenfri måste utvecklas. Den enda passagen under Kontinentalbanan 

är vid Industrigatan. Troligen kommer en ny tunnel att grävas i Sorgenfrigatans östra ände. Den kommer 

bli en viktig koppling till den nya stationen i Rosengård, som ligger på mindre än en kilometers gångavstånd. 

Stationen kommer ligga mellan centralstationen och stationen i Hyllie. Mellan stationen i Rosengård och 

Norra Sorgefri ligger Emilstorp industriområde, som på sikt kommer att omvandlas när staden utvecklas.
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Malmö är Sveriges tredje största tätort. 

Malmö kommun har ca 300 000 invånare, med flertalet boende i tätorten. 

Staden är segregerad och uppdelad i en östlig och västlig del med de välbärgade stadsdelarna belägna i 

den västra delen. Till skillnad från andra svenska storstäder finns det dock i Malmö en geografisk 

närhet mellan de olika stadsdelarna. 

Staden har i stort sett inga avlägsna förorter, utan även de mindre välbärgade områdena 

ligger på promenadavstånd från centrum. 

Ett antal busslinjer passerar idag genom området, bland annat ringlinje 3 samt bussar 

som går från Rosengård och övriga östra förorter till centrum.

Industrigatan är Norra Sorgenfris ryggrad och kommer att vara den viktigaste 

förbindelsen mellan Malmö innerstad och de östra delarna. Östra Farmvägen blir en 

viktig länk i nord-sydlig riktning och förbinder Sofielunds industriområde med Norra 

Grängesbergsgatan i söder.

I området kommer ett nätverk av mindre torg och platser flätas samman.

Växthuset kommer, tillsammans med ett antal mindre parker i området, vara del av 

ett grönt nätverk som går från Rörsjöparken i väster till Sallerupsparken i nordöst.

Centrum

Norra 
Sorgenfri

Emilstorps
industriomr.

Rosengård

En viktig fråga för Malmö är hur man ska länka samman stadens västra och östra 

delar. Norra Sorgenfri gränsar både till stadens centrala delar samt Emilstorps 

industriområde i Rosengård. Industriområdet ett av Malmös framtida planområden 

och både Norra Sorgenfri och Emilstorp kan komma att spela en viktig roll i hur 

Centrum och Rosengård flätas samman. 

SITUATIONSPLAN 1:2000

NORRA SORGENFRI IDAG

Växthuset får en central plats i området, längs Östra Farmvägen och med närhet till Industrigatan och 

Nobelvägen. 

I anslutning till byggnaden ligger studentbostäder, äldre- och gruppboenden, skolor, köpcentrum, 

arbetsplatser och bostäder. Tanken är att dessa ska kunna nyttja byggnaden samtidigt som att den ska 

attrahera besökare från andra delar av Malmö. Vinterträdgården kan vara ett stopp i en promenad in till 

de centrala delarna i staden, en utflykt i sig eller en del av vardagen.

Kanske kan växthuset hjälpa till att ge Norra Sorgenfri en egen karaktär och få Malmös invånare att 

upptäcka området innan planprojektet är slutfört. 


