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forord

Kunskapsstaden Malmö är ett projekt som framhäver
humanistiska värden och hållbar utveckling som centrala för
stadsplaneringen.
Denna rapport beskriver tankegångar och metoder för
en värdebaserad stadsutveckling. I rapporten identifieras
”det 4:e stadsrummet”, som ett centralt element för kunskapsstaden. Medan den monofunktionella staden och byggandet var karakteristiskt för industristaden är den multifunktionella stadsmiljön och stadsrummet typiska för kunskapsstaden. ”Det 4:e stadsrummet” är ett nytt, innovativt
och expansivt stadsrum.
Denna rapport är en uppföljning av en tidigare rapport Plattform för kunskapsstaden från maj 2008. Bägge rapporterna är resultat av samarbete mellan Malmö stad och
Malmö Högskola med målet att skapa insikter, metoder och
konkreta projekt som kan främja en utveckling av Malmö
– och Universitetsholmen – som attraktiva och innovativa
kunskapsmiljöer. Förstudien fokuserar på universitetet som
motor för kunskapsstadens utveckling.
Rapporten användes vid två workshops (juni og november 2008) där en rad olika intressenter och aktörer med
anknytning till Universitetsholmen deltog. Detta arbete
ledde till att tre konkreta initiativ föreslogs för Universitetsholmen: ”Nordenskjöldsgatan som vardagsrum”, ”K3 och
kajområdena”och ”Orkanen som det 4:e stadsrummet”.

Rapporten innehåller fyra analyser:
•
•

•
•

En kartläggning av verksamheter och institutioner på
Universitetsholmen (med omgivning), som visar en omfattande, expansiv, och innovativ verksamhetsmiljö.
Intervjuer med utvalda, innovativa verksamheter och
institutioner, som tydligt dokumenterar den avgörande
betydelsen av urbana värden, kvalitéer och komplexitet
för verksamheternas drift.
Värdeanalyser av en rad olika stadsrum på Universitetsholmen (med omgivning) där en ny arbetsmetod utvecklas: värdeanalysen.
Workshops med intressenter och aktörer med anknytning till Universitetsholmen, som pekar på konkreta
stadsprojekt och ett behov av att etablera ett partnerskap på Universitetsholmen.

Rapporten är utarbetad på uppdrag av Malmö stad och
MalmöHögskola av Per Riisom och Hanne Beier Sörensen
från Köpenhamn. Rapporten skall betraktas som ett arbetsoch idédokument.
Pilotprojekt i Nordic City Network

För strategigruppen, okt. 2009
Christer Larsson			
Stadsbyggnadsdirektör
Malmö stad			
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1. Intro marts 2010

Det 4.stadsrum – det dynamiske mellemrum
Siden denne rapport udkom i en foreløbig udgave
midt i 2009 er der foregået en videreudvikling af tankegangen om det 4. stadsrum. Det er derfor fundet rigtigt at skrive en ny introduktion i forbindelse med den
endelige udgave af rapporten i form af denne prolog.
Malmø 1990 – 2010: Fra industrisamfund til
kundskabssamfund og til kundskabsstad
Malmø har siden begyndelsen af 1990’erne og frem
til i dag gennemgået en omfattende forvandling – en
metamorfose – af såvel lokalsamfundet som af staden i sig selv. Fra at være et meget velfungerende og
entreprenant industrisamfund til nu at være et internationalt anerkendt kundskabssamfund.
Samtidig er der foregået en betydelig omdannelse og fornyelse af Malmø som en moderne, kulturelt præget stad. Urbane kvaliteter på et højt niveau,
en urban midtstad, et dynamisk stadsliv, en levende
studenterstad og en lang række nye urbane tilbud til
borgerne og erhvervslivet.
Der er i denne periode foregået en interessant og
omfattende fornyelse af det erhvervsmæssige grundlag i form af mange og nye kundskabsbaserede og
innovative virksomheder. Der er etableret et nyt urbant universitet midt i det tidligere værftsområde, et

markant flagskib og symbol på Malmøs nye udvikling
som kundskabsstad.
De nye kundskabsbaserede virksomheder – herunder universitet og andre uddannelsessteder - søger
i deres lokalisering i stigende grad mod stadsområder med en høj grad af urbane kvaliteter og attraktivt
stadsliv. Denne radikale omlokalisering og integrering af virksomheder og institutioner i stadsområder
med et markant urbant præg er helt ny og er temaet
for denne rapport og undersøgelse.
Stadskvalitet og økonomisk vækst – frem
mod 2020
Malmøs udvikling som kundskabsstad er ikke fuldbyrdet!
Den nævnte urbane lokalisering af nye innovative virksomheder er en af de stærkeste drivkræfter i
Malmøs udvikling som kundskabsstad.
Denne drivkraft er forbundet med samfundets
og virksomhedernes behov for at være innovative og
produktive. Den er grundlag for økonomisk vækst,
beskæftigelse, velstand og er dermed et også et solidt grundlag for fortsat velfærd.
Denne udvikling vil i øvrigt være fundamentet for
en god samfundsudvikling, sammenhængskraft og et
velfungerende menneskeligt fællesskab.
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Undersøgelsen viser, at høj stadskvalitet - i ordets
brede betydning - er et væsentligt bidrag til og helt
afgørende for denne udvikling.
Stadskvalitet som grundlag for en positiv samfundsudvikling og økonomisk vækst – for det økonomiske livsgrundlag i et moderne kundskabssamfund.
Dermed omskabes også selve staden, stadsstrukturen
og stadsrummet og etableres øvrige stadskvaliteter,
som der er behov for.
Denne rapport søger at forstå og operationalisere de nævnte drivkræfter og det særlige samspil
mellem stadsudvikling og erhvervsmæssig økonomisk vækst, som grundlag for en systematisk udvikling af Kundskabsstaden Malmø i det kommende årti
– 2010’erne!
Platform for Kundskabsstaden Malmø/
2008
Analysen: ’Platform for Kundskabsstaden Malmø’ fra
2008, indeholder et forsøg på at tolke udviklingen fra
1990 til 2008 i Malmø, som et udtryk for kundskabssamfundets – og kundskabsstadens – gennembrud i
Malmø.
Denne tolkning er blevet fortsat – og uddybet i nærværende rapport: ’Det 4. stadsrum’ gennem et
nærmere studium af det nye urbane lokaliserings-
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mønster hos de kundskabsbaserede og innovative
virksomheder og institutioner i Malmø.
Der vil fortsat være et stort behov for dels at uddybe sådanne studier af samspillet mellem innovativ erhvervsudvikling og stadskvalitet, dels at afprøve
dette samspil i praksis i velegnede stadsområder i
Malmø, som feks. på Universitetsholmen.
Analysen i ’Det 4 stadsrum’ viser som nævnt, at
der er sket en meget omfattende og betydningsfuld omlokalisering i arbejdspladsernes lokalisering i
stadsstrukturen. Og man må tro, at såfremt stadsudviklingen i fremtiden styrker sådanne urbane lokaliseringsmuligheder, vil dette nye mønster blive endnu
mere dominerende.
Omkring 1990 var ca. 75% af alle arbejdspladser lokaliseret i traditionelle industri- og håndværksområder og lignende. I 2005 var det omvendte tilfældet: ca. 75% af alle arbejdspladser er nu placeret
stadsmidten eller i tilsvarende stadsområder med
betydelige urbane kvaliteter. Høj stadskvalitet styrker
innovative virksomheders evne til at være innovative
og tjene penge.

Human kapital – mod en ny urban
renæssance
Hvad er denne radikale forandring et udtryk for?
Det er et resultat af, at industrikapitalen – og hele
den industrielle logik og organisationsform – i løbet
af 1980’erne og frem, i stigende grad er blevet afløst
af den såkaldte humane kapital, som den drivende
faktor i erhvervsudvikling og samfundsudvikling.
Denne udvikling sætter mennesket og relationer mellem mennesker – de menneskelige evner og
den enkelte - i centrum for samfundsudviklingen i al
almindelighed. Det ser man overalt, således også i erhvervsudvikling og i udviklingen af vore institutioner.
Men hvad med stadsudviklingen?
Den humane kapitals dominans og dermed mennesket centrale position i samfundet stiller – som i renæssancen - krav om en ny form for stadsudvikling.
Det er den store udfordring i forhold til en stadsudvikling, der fortsat og i næsten overraskende grad
er præget af industrisamfundets hierarkiske tænkning, funktionalismen i stadsudviklingen og modernismen i byggeriet - helt ned i de mindste faglige discipliner og oppe i planlæggernes og arkitekternes
og byggesektorens hoveder.
Og dette er et udtryk for, at menneskets kreativitet igen - men på en ny måde - er udgangspunkt i

samfundets produktion og organisation af den økonomiske værdiskabelse i virksomheder, institutioner,
fællesskaber og städer, som vi skal leve af.
Stadskvalitet, stadsliv, städernes værdier – de urbane ressourcer - er en ny kilde til større samfundsøkonomisk fremgang og vækst i erhvervslivet og til
bedre læring i uddannelsesinstitutionerne.
For et halvt årtusinde siden satte renæssancen
mennesket i centrum for samfundet. Städerne blev
på ny centre for samfundsmæssig udvikling og kultur
og der blev udviklet et nyt menneskeligt ’rum’ som
ramme for det ’genfødte’ menneskelige fællesskab.
Urban kapital
I dag står vi overfor en ny urban renæssance, der – efter industrisamfundets objektgørelse af mennesket
- på ny sætter mennesket i centrum. Den menneskelige skala, , den lille skala, stadens rum, får derved den
store samfundsmæssige betydning.
Urban kapital er betegnelsen for den nye betydning og værdi, som de urbane ressourcer får i samfunds- og erhvervsudviklingen i disse år.
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Det 4.stadsrum – det dynamiske mellemrum
I forbindelse med den urbane renæssance kan man
iagttage dannelsen af en ny urban rumdannelse: det
4. stadsrum. Denne udvikling er et udtryk for mellemrummets betydning i samfundsudviklingen generelt
og for dannelsen af en ny urban innovativ stadsstruktur i kundskabsstaden i særdeleshed.
Nærværende analyse: ’Det 4 stadsrum’ er, som
nævnt ovenfor et forsøg på at forstå og tolke den måde,
hvorpå dannelsen af kundskabssamfundet slår igennem
i stadsudviklingen, blandt andet gennem omdannelse
af stads- og bygningsstrukturerne: det 4. stadsrum.
Den gradvise, stedvise, påbegyndende og fremadskridende dannelse af det 4 stadsrum – et mellemrum
mellem det offentlige og private rum, en ny hybrid rumdannelse i stadsstrukturen – er et udslag af et dybtliggende behov for innovation og fornyelse i virksomheder
og institutioner, fællesskaber og samfund. Fremkomsten
af dette 4 stadsrum er ikke resultatet af en bevidst indsats hos virksomheder og myndigheder og slet ikke hos
stadsplanlæggere eller ejendomsudviklere, arkitekter og
byggefirmaer – tværtimod!
Der er tale om en ny hybrid rumdannelse, der opstår spontant, som en følge af grundlæggende, men
endnu ikke klart erkendte behov, og som sætter sig
igennem så at sige ’bag vores ryg’.
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Det 4.stadsrum – et frirum
Ret beset er det 4-stadsrum en meget betydningsfuld
nydannelse, der dog allerede findes i utallige kimformer i vore städer: cafeen, foyeren, biblioteket, fortorvsresturanten, åbne sturetager osv. Men alle disse
kimformer er foreløbige, uudviklede, specialiserede
eller iscenesatte former for det 4.stadsrum.
I modsætning hertil vil det fuldt udviklede
4.stadsrum være et alment stadsrum, åbent og tilgængeligt for alle, ikke specialiseret eller iscenesat –
ikke besat, men frit – et frirum! (Se boks 1: ’Universitetsholmen og det 4.stadsrum’).
Et totalt paradigmeskifte
Landbrugssamfund/landsby, handelssamfund/købstad, industrisamfund/industristad – kundskabssamfund og – kundskabsstad!
Da industrisamfundet tog over og erstattede det
postindustrielle håndværker- og handelssamfund for
omkring 100 år siden, foregik der efterfølgende et
totalt paradigmeskifte i stadsudviklingen – og i urbaniseringens størrelsesorden. De tidligere købstäder
blev i løbet af få årtier fuldstændigt omskabt og fik et
hidtil uset geografisk omfang og udbredelse.
Der blev ’gjort en dyd ud af nødvendigheden’.
Modernismen slog igennem i byggeriet og arkitektu-

ren, mens funktionalismen helt dominerede stadsplanlægning og – udvikling, understøttet af urbanisering, bilisme og industriel stordriftsskala.
Den nye industristad – en logistisk industrimaskine – var en betydelig løftestand for industrisamfundet, fornyelse af erhvervsudviklingen, den økonomiske vækst, velstand og velfærd – og for demokratiet.
Men omkostningerne var dannelse af en opløst stadsstruktur, autistisk i sin opbygning og objektgørelse af
mennesket. Massesamfundet, massemennesket og
den konforme stad.
2010 – 2020: mod en ny innovativ urban
infrastruktur
Det gamle industrisamfund erstattes i disse årtier af
et nyt samfund, hvor den økonomiske værdiskabelse
– det vi skal leve af – er baseret på human kapital og
ledsages af en kraftig nedbrydning/afvikling af industristadens struktur, bygnings- og arealanvendelse
(blandt andet industri- og havneområder) og funktionalitet.
Spørgsmålet er, hvad denne meget omfattende
afvikling af industristaden skal erstattes af, skal bruges til. Hvad skal feks. tidligere industri- og havnearealer bruges til i fremtiden?
De seneste 20 år har ikke givet klare svar på disse

spørgsmål. Der har tværtimod været tale om en uklar
overgangsperiode præget af stadsudvikling og byggeri, der stritter i alle retninger. Ofte forekommer det
endda som forsøg på at genopfinde den hidtidige
stadsudvikling, blot i moderniserede former.
Den enestående mulighed, der har været, for at
omskabe vore städer til velfungerende kundskabsstäder, er ikke blevet udnyttet særligt godt. Det betyder, at de kommende 10 år må stå i kundskabsstadens tegn. I stedet for traditionel stadsplanlægning
skal der foregå en udvikling og opbygning af de eksisterende og nye urbane ressourcer i et intensivt – og
gerne eksperimenterende – samarbejde med städernes brugere, borgere, erhvervsliv, institutioner med
flere. Der skal opbygges en ny innovativ urban infrastruktur.
Stadsrum og kultur – staden for alle!
Gennem de to omtalte analyser har man i Malmø
søgt at forstå og tolke den ny sammenhæng mellem
kundskabssamfund og – stad, mellem innovativ erhvervsudvikling og bykvalitet.
Nu retter Malmø i en ny analyse opmærksomheden mod mere almene menneskelige og samfundsmæssige spørgsmål for kundskabssamfundet og
– staden. Nemlig ved at fokusere på ’staden og det
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kulturelle’. Det vil sige på forholdet mellem staden
og social og kulturel holdbarhed og mangfoldighed.
Hvilken rolle spiller stadens opbygning, stadsrummets udformning og bygningsmasse samt arkitektur i
denne sammenhæng?
Dette implicerer spørgsmål om samfundets sammenhængskraft, åbenhed og tolerance, fællesskabet
og det repræsentative demokrati samt individets udfoldelsesmuligheder i staden og stadsrummet.
Således som de to første analyser har rettet opmærksomheden mod innovation i en erhvervsmæssig og økonomisk sammenhæng, vil det nye projekt
fokusere på social og kulturel innovation, dvs. på udviklingen af et lokalsamfund med plads til alle – og
brug for alle!
En udvikling af kulturelle og sociale rammer i lokalsamfundet vil bidrage til at inkludere alle i samfundets udvikling. Den er samtidig et udtryk for en mobilisering af de menneskelige ressourcer og kompetencer i lokalsamfundet, der igen vil understøtte den
økonomiske innovation og vækst – til gavn for alle.
Derved hænger de tre analyser sammen, idet de
på hver sin måde bidrager til at fremme en helhedsunderstøttende udvikling. På den ene side fremmer
en bedre økonomisk og erhvervsmæssig innovation
det økonomiske grundlag for samfundet og fælles-
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skabet, hvorved den understøtter den kulturelle og
sociale rummelighed og inklusion af alle i samfundslivet. På den anden side understøtter den sociale og
kulturelle inklusion og innovation også den økonomiske vækst, fordi flere mennesker – og dermed en større human kapital – nyttiggøres i for samfundets og
erhvervslivets innovationskraft. Derved mobiliseres
de sociale og kulturelle kræfter i samfundet til gavn
for den enkelte og for alle.
En principiel og radikal ny
stadsopfattelse
På den ene side kan det 4.stadsrum beskrives som en
naturlig udvikling i stadsrummet, der opstår som en
følge af et stigende behov for innovation, kundskabsdeling, ideudvikling og møder på kryds og tværs.
På den anden side er det 4.stadsrum en principiel
og radikal ny organisationsform i det urbane rum.
Byen har hidtil - som en funktionalistisk og industriel, logistisk maskine – været karakteriseret ved en
rumlig arbejdsdeling mellem uensartede stadsfunktioner, der er holdt adskilt i det urbane rum gennem
zonering i monofunktionelle enheder: en funktionalistiske og autistiske stadsstruktur.
De enkelte stadsdele og funktioner får så at sige deres betydning og indentitet gennem grænsedragningen.

Det 4.stadsrum bygger på det modsatte forhold.
Det drejer sig ikke blot om at overskride, gennemhulle eller åbne grænser i byen, men om at ophæve
dem. Derved gives rum for etablering af relationer på
kryds og tværs i stadsrummet/strukturen.
De enkelte enheder i byen opnår dermed deres
betydning, berettigelse, identitet og nytteværdi gennem deres relationer - og dermed gennem de andre
enheder i byen, som de således er forbundet med.
Det afgørende i det 4.stadsrum er altså ikke den
enkelte ’boks’ hver for sig, men det rumlige, sociale,

kulturelle, økonomiske og uhyre komplekse urbane
fællesskab, hvori de indgår. Den enkelte enhed får
dermed først betydning gennem det komplekse fællesskab og netværk.
Når grænserne ophæves og erstattes af relationsbærende rumdannelser (det 4.stadsrum), får også
realtioner mellem den enkelte bygning og stadsrummet en helt ny radikal karakter: de flyder sammen hvorved der opstår en ny kombineret bygningsstadsrumdannelse..
Christer Larsson og Per Riisom, marts 2010
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Universitetsholmen og det 4.stadsrum
Universitetsholmen er et sted i Malmø med et stort behov
og potentiale for at udvikle det 4. stadsrum. På luftfotoet
over Universitetsholmen er indtegnet en række lokaliteter – eksisterende foyer, indgangspartier, pladser, gaderum
med mere – som rummer et stort potentiale for at udvikle
en række almene og velfungerende 4. stadssrum. Nye rum
hvor mennesker kan mødes og nye ideer til innovation kan
opstå. Og som kan styrke institutionernes læring gennem
den vekselvirkning mellem teori og praksis, der hermed
muliggøres.
Som eksempler kan peges på, at kajområdet langs K3
kan inddrages i uddannelses- og udstillingsaktiviteter.
Det lille torv ved studenterhuset kan gøres til at attraktivt og aktivt mødested og informationsrum for studenter.
Gaderummet og kajområdet for anden af Orkanens store foyer kan inddrages og udformes, således at den støtter
universitets aktiviteter.
Stueetagerne i flere kontorhuse er i dag passive. Ofte
anvendes de kun ekstensivt eller slet ikke. De kan aktiviseres
som mødesteder, informationsrum og idégeneratorer.
Flere parkeringspladser og ikke bebyggede tomter kan
med fordel anvendes til forskellige midlertidig formål, feks.
til studenterboliger i containere, almene kulturelle aktiviteter, idræt og events.
I det hele taget udgør Universitetsholmens stueetager
i kontorhuse og uddannelsesinstitutioner sammen med de
mange gaderum og pladsdannelser et potentielt fælles marked for lokalisering af uddannelses og innovations aktiviteter i institutioner og virksomheder. Et fleksibelt, spændende
og komplekst superrum bestående af overdækkede lokaler
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i bygninger og åbne stadsrum, der kan fungere som et nyt
dynamisk innovativt og læringsrum.
Potentialet kan udløses gennem opbygning af et alle
omfattende netværk mellem myndigheder, forvaltninger, institutioner, virksomheder, spisesteder, informtionslokaliteter,
studerende, lærere og medarbejdere med mere. Et supernetværk, der iflg. forskning i netværk vil medføre et niveauspring i kundskabsdeling, idéudvikling, innovation, læring,
produktivitet, økonomisk indtjening og så videre.
Opbygningen af det 4.stadsrum og et nyt superrum
kan indledes gennem en kampagne, hvor alle, der ønsker
at medvirke, gennemfører en midlertidig og forsøgsmæssig indretning af anvendelige stueetager og stadsrum. En
udvikling der understøttes af kommunens forvaltninger indenfor stadsplanlægning, stadsrumsudvikling, kultur og uddannelse.
Det 4.stadsrum – og det nye superrum – kan dermed
opfattes som en helt ny hybrid urban rumdannelse, der
er sammenflettet i en 4 dimensional struktur af kultur, uddannelse, netværk og fysik (bygninger/stadsrum). Et sammenhængende integreret urbant landskab med betydelig
anvendelsesfleksibilitet i vekslende anvendelsesmønstre,
der bestandigt omdannes og finder nye udtryk gennem de
aktiviteter, som mennesker, institutioner og virksomheder
gennemfører.
Det 4. stadsrum og det nye superrum er kombinationsmedium for relationer og ny kundskab, et samhørende kompleks af human, social og urban kapital.
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2. SAMMENFATNING:
DET 4. STADSRUM OG VÆRDIBASERET STADSUDVIKLING
Dette afsnit sammenfatter forprojektets hovedresultater
og beskriver en række nye begreber som feks. social og
urban kapital, urban forretningsplan, ny urban infrastruktur
og holdbar stadsudvikling i kundskabsstaden og især det
4.stadsrum og værdibaseret stadsudvikling.
Den værdibaserede stadsudvikling udmøntes i en ny
metode: værdianalyser af stadsrum. Denne analysemetode
anvendes i en række stadsrum på Universitetsholmen.
Konklusion er, at metoden er relevant og brugbar og kan
føre til konkrete forslag til projekter og andre initiativer i
stadsrummet.
Det 4.stadsrum beskrives som et nyt multifunktionelt og
ekspanderende stadsrum, der vil få særlig betydning mht.
at fremme kundskabsdeling, innovation, produktudvikling
og økonomisk vækst i virksomheder og institutioner. Men
som også har en bredere betydning i form af bidrag til
bedresammenhængskraft i samfundet, social og kulturel
udvikling og vækst. Det 4.stadsrum adskiller sig principielt,
men ikke nødvendigvis i praksis, fra det 3.stadsrum, som er
det traditionelle stadsrum - torve, gader og pladser - og som
især er medium for de humanitiske værdier. Der er afholdt
to workshops med deltagelse af en bred kreds af interesenter og parter på Universitetsholmen. Konklusioner er, at der
er opbakning til at udvikle Universitetsholmen som kundskabsstadsdel og til at gennemføre en række konkrete i
stadsrummet.
Indhold:
• Indledning
• Malmø Højskole – forbillede for kundskabsstaden
• Værdibaseret stadsudvikling – Platformen
• Urban kapital
• Det 4.stadsrum
• Holdbar stadsudvikling – Den skrumpende stad

2. Sammenfatning : DET 4. STADSRUM OG
VÆRDIBASERET STADSUDVIKLING
2.1 indledning
Dette forprojekt handler om en værdibaseret tilgang
til udvikling af Universitetsholmen som attraktiv og
innovativ stadsdel i Malmø. Det handler om videreudvikling af stadsmiljø, byggeri, virksomheder og institutioner.
Forprojektet er en videreførelse af Platformen
(Malmø, maj 2008) men i et konkret stadsområde:
Universitetsholmen med omgivelser (Se kortet). Hensigten har været at omsætte Platformens teser om
kundskabsstaden og værdibaseret stadsudvikling til
en konkret og praktisk indsats på Universitetsholmen
og med Malmø Højskole som tyngdepunkt.
Forprojektet skal pege på konkrete initiativer,
projekter og andre foranstaltninger, f.eks. organisatoriske, på Universitetsholmen som kan involvere flere
aktører og som kan afstedkomme den ønskede udvikling.
Tankegangen er, at de indhøstede erfaringer på
Universitetsholmen efterfølgende skal anvendes i andre stadsområder, som f.eks. Vestra Hamnan og Möllevångskvarteret eller i forhold til udviklingen af virksomheder og institutioner som f.eks. Malmø Højskole
og Mediaclusteret. Projektets erfaringer kan desuden
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anvendes af såvel offentlige som private parter som
f.eks. Malmø Stad eller Skanska, der er aktører på Universitetsholmen.
Forprojektet har undervejs været benyttet som
grundlag for en del foredrag og oplæg til kommunale udvalg, byggeselskaber i forbindelse med større
stadsudviklingsprojekter, på universitetet osv.
Forprojektet skal teste de teser om kundskabsstaden, der ligger i Platformen og bidrage til at udvikle
praktiske analyse- og arbejdsmetoder, der kan anvendes til at udvikle kundskabsstadsmiljøer. Forprojektet
bygger dermed på en såkaldt søge-læreproces og det
er som sådan blevet ændret flere gange under vejs.
Forprojektet er dermed kommet til at virke som et
laboratorium for eksperimenterende stadsudvikling.
Betydningen af en værdibaseret tilgang til stadsudvikling er bekræftet af forprojektet. Også betydningen af den enkelte bygnings udformningen, anvendelsen og placeringen har vist sig at være helt afgørende
for stadens innovative kraft. Noget tilsvarende gælder
selv sagt for virksomheder og institutioner.
Generelt har forprojektet ført til en bedre og uddybet forståelse af kundskabsstaden og dennes
forskellige aspekter og indre sammenhænge.
Den bedre forståelse gælder således blandt an
det 4. stadsrum det 4. stadsrum det: urban kapital, social kapital, sammenhængen mellem de to kapitalfor-
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mer, værdibaseret stadsudvikling og sammenhænge
mellem kundskabsstadens tre dimensioner: kultur,
attraktivitet og innovativitet.
Forprojektet har i særlig grad bragt klarhed over
det såkaldte 4. stadsrum. Et nyt element i kundskabsstaden som opfattes som et ekspansivt stadsrum, der
får stor betydning for stadsudviklingen i de kommende år.
Endelig har forprojektet i sin nuværende skikkelse
været grundlag for 2 workshops, som også er omtalt i
dette hæfte med deltagelse af en lang række partnere og aktører med tilknytning til Universitetsholmen.
2.2 MALMØ HØJSKOLE – FORBILLEDE FOR
KUNDSKABSSTADEN
Et forbillede
Malmø Højskole har en enestående betydning som
forbillede og motor for Malmø som moderne international kundskabsstad – og også som forbillede for de
mange virksomheder og institutioner, der vil fungere
som innovative og kreative virksomheder – såvel organisatorisk som stadsmæssigt og mht. bygningsanvendelsen.
Det er ikke kun højskolens konkrete betydning
som uddannelses- og forskningsinstitution, der er
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væsentlig. Men det er naturligvis meget afgørende
og her er det af stor betydning, at højskolen har et
progressivt idegrundlag, der lægger vægt på samspillet med det omgivende samfund og alle de mennesker og virksomheder og andre, der findes her.
Der er to andre forhold, der er mindst lige så afgørende!
Relationer
Det ene forhold er de utallige samarbejds- og andre relationer, som højskolen gennem sine aktive år
har etableret i det omgivende samfund. Med mange
vidt forskellige parter: virksomheder, myndigheder,
kundskabsmiljøer, foreninger, borgere osv. Man kan
blive ved og det har stor betydning også på en anden
måde, nemlig som et udtryk for de spontane, stadsudviklende kræfter, der ligger i Malmø Højskole – og
alle andre institutioner og virksomheder – og som er
en form for virksomhedsbestemte livsytringer.
Disse livsytringer, disse autonome urbane kræfter, så at sige, disse omfattende netværksdannelser,
der opstår omkring innovative organisationer, er guld
værd! Og de er naturligvis uhyre værdifulde i forbindelse med stadsudvikling og udvikling af lokalsamfundet og det er helt afgørende, at stadsplanlægning,
stadsrums indretning, byggeri og andre former for

styring forstår at spille sammen med disse autonome
kræfter og ikke lægger hindringer i vejen for deres
opståen og virke.
Her spiller den funktionalistiske planlægning med
sin trang til at ordne, klassificere og oprette funktionelle skel i stadsstrukturen en lidet ønskværdig rolle.
Ofte bidrager denne form for planlægning til i bedste
fald at begrænse udviklingen af de autonome urbane
kræfter, i værste fald til at forhindre dem. Stadsplanlægningen må indrettes på en måde, der anerkender,
fremmer og udnytter disse kræfter i samfundets, erhvervslivets institutionernes og borgernes interesse.
Sammenhæng mellem social og urban kapital
Dette drejer sig om den særlige sammenhæng, der er
mellem social og urban kapital. Social kapital er som
bekendt værdien af netværk mellem mennesker, virksomheder, institutioner osv. Og dette netværk fremmer, især når det omfatter alle aktörer, samfundets,
virksomheders og institutioners samt menneskers
evne til at udnytte deres kreativitet, være innovative
og til skabe økonomiske, sociale og kulturelle værdier.
Netværket bidrager til at danne mentale rum,
der er grundlaget for det fysiske rum (i denne sammenhæng) og dette fysiske rum er på sin side en fy-

sisk ramme for dannelse og virkning af den sociale
kapital. Den sociale og urbane kapital er forskellige
former for kapital, men de understøtter hinanden, er
hinandens forudsætning og må underkastes en bevidst understøttelse og indsats.
Mental værdi
Det andet forhold vedrörende Malmö Højskoles betydning ligger på det mentale plan, og bidrager til
fortællingen om Malmø og som leverer betydningsfulde symboler, som giver en stolthed hos mange og
som virker som et reelt pant på fremtiden og en god
udvikling, der er på vej. ’Troen flytter bjerge’ siger
man, og Malmø Højskole er både en tro og et bjerg,
der flyttes og flytter Malmø ind i fremtiden.
UniverCity of Malmø
Malmø Højskole ligger midt i det hele: ’Riget i
midten!’ Det er derfor helt afgørende, hvordan Malmø
Højskole ’forvalter sine pund’ i de kommende år.
Ikke mindst er formen for den videre fysiske udbygning af højskolen helt afgørende. Vil højskolen
udvikles som et urbant campus eller som en institution, der integrerer sig i stadsrummet og skaber forbindelse 10 det 4. stadsrum det 4. stadsrum 11 til alle
stadens aktører. I den forbindelse kan man måske
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pege på Norrköpings Universitet, der er en form for
”spagetti” universitet, placeret i en lang række ældre
erhvervsbygninger rundt om i stadsmidten.
Universitetet har et naturligt behov for indre ro,
indre dialog og en fornuftig drift og driftøkonomi, så
det handler vel bare om at finde et nyt balancepunkt
mellem de indre og ydre hensyn i det samfundsengagerede og samfundsforandrende Malmø Højskole.
Således som det urbane - de urbane ressourcer
og den urbane kapital - spiller en stor rolle for virksomhederne, er disse urbane forhold også afgørende
for universitetet. Og et nyt balancepunkt mellem den
indre og ydre verden skal netop sikre universitetet så
tilpas andele af den urbane kapitals værdi, at dette
begunstiger universitetet i sine kerneopgaver.
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Urban forretningsplan
På utallige måder er Malmø Højskole som nævnt allerede en foregangsinstitution i forhold til disse spørgsmål og det kunne være perspektivrigt med en nøje
kortlægning heraf. En kortlægning, der kunne danne
grundlag for, at universitetets forretningsplan indeholder en strategi for udnyttelse af de urbane ressourcer, af den urbane kapital. I tilslutning hertil kan
der udarbejdes et regnskab over omfanget af urban
kapital i universitetet med et skøn over den potentielle urbane kapital.

2.3 værdibaseret stadsudvikling –
PLATFORMEN
Den viste illustration beskriver en model af teserne
om kundskabsstaden, således som de er fremstillet i
Platformen fra maj 2008.
Denne model af kundskabsstaden ser ikke bort
fra de kendte og traditionelle stadsmæssige aspekter

og opgaver, som blandt andet omfatter trafikforhold,
placering af bebyggelse, miljøforhold osv., og som
fortsat er væsentlige. Modellen føjer derimod noget
nyt til, nemlig en række humanistiske værdier, tre nye
dimensioner, nye redskaber i stadsudviklingen og begreberne om social og urban kapital.

REDSKABER
urban governance

urbana strategier

utveckling av urbana resurser
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Humanistiske værdier
Hvis man skal fremhæve, hvad der er det centrale i
denne nye tilgang til stadsudvikling i kundskabssamfundet, er det givet vis den centrale betydning, som
de humanistiske værdier må have i stadsudvikling og
–planlægning. Værdier har naturligvis spillet en mere
eller mindre fremtrædende rolle i stadsudvikling fra
tid til anden. Men i kundskabsstaden er det særligt de
humanistiske værdier, der sættes i fokus. De skal danne grundlag for stadsudvikling og byggeri, for det offentlige rum og andre forhold i staden. Men ikke nok
med det. Stadsrummet skal formidle disse værdier
til mennesker, når stadsudviklingen er gennemført,
stadsrum er indrettet eller byggeri er udført.
Er værdibaseret stadsudvikling ikke reaktionær?
Lukker værdier sig ikke om mennesker og indsnævrer
bevægelsesfriheden? Ikke når der er tale om de humanistiske værdier som mangfoldighed, åbenhed, tolerance, social inklusion, respekten for den enkelte, for
fællesskabet, for demokratiet og folkeligheden osv.
De humanistiske værdier opfattes som frigørende
og som motorer for en demokratisk samfundsudvikling, som har præget de velfungerende nordiske samfund. Bestræbelsen er derfor, at de værdier, der er karakteristisk for den nordiske samfundsmodel, også på
en systematisk måde skal lægges til grund for stadsudvikling og udvikling af lokalsamfund.
1

Sætter man sig ind i tidens diskussion af det innovative samfund, den attraktive stad og betydningen
af kultur i forhold til lokalsamfundets udvikling osv.,
vil man opdage, at de humanistiske værdier fremhæves som et fælles grundlag for udviklingen af innovative, velfungerende og menneskevenlige städer og
samfund1. Dette er denne indgangsvinkel, der er lagt
til grund for forprojektet om Universitetsholmen.
Værdianalyser af stadsrum
Når man vil anvende de humanistiske værdier som
et udgangspunkt for stadsudvikling mv., må man udvikle praktiske arbejdsmetoder og afprøve disse gennem praktiske analyser. Det er det, der er gjort i dette
forprojekt, og der beskrives i denne publikation.
Forprojektet afprøver det, man kan kalde værdianalyser af stadsrum. Formålet med disse værdianalyser er at beskrive, i hvilket omfang humanistiske værdier slår igennem i en række stadsrum på Universitetsholmen og at overveje, hvad der kan gøres for at
styrke disse værdier, gennem konkrete stadsprojekter og andre initiativer. Værdianalyserne er beskrevet
i arbejdsnotat C i denne rapport, mens de konkrete
stadsprojekter og andre initiativer, der foreslås, er
gengivet i afsnit 4.0.
To eksempler på værdibaseret stadsudvikling skal
kort fremhæves.

T.ex.: Fransisco Carillo: ‘The Knowledge City’, Richard Florida: ‘ The Rise of the Creative Class’ og Evans Greame: ‘Cultural Planning
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Det første er BO01 i Malmø. På en varm sommerdag vil man opleve et sandt menneskeligt eldorado. Mennesker af alle slags, alle farver, kulturer, aldre
og størrelser mv. samles her for at nyde et attraktivt
stadsrum og det menneskelige fællesskab. Et mødested for alle! Ramblaen og stadsrummet langs kysten er indrettet som et generøst og imødekommende
stadsrum. Det finder blandt andet udtryk i såvel rumlig disponering, arkitektur, møblement og materialeanvendelse.
Det andet eksempel er pladser i Barcelona. Her
har man angiveligt ønsket at fremme demokratiet,
det menneskelige samvær og stadslivet efter årtiers
diktatur og undertrykkelse (blandt andet i stadsrummet). Derfor er mange af stadens pladser lagt ud som
åbne, tomme stadsrum uden spektakulært byggeri
eller tematisk indretning. De skal fyldes af mennesker
og udfyldes af menneskeligt samvær og aktiviteter.
Den store udfordring i forbindelse med fremtidens stadsudvikling er naturligvis, på hvilken måde
de humanistiske værdier konkret kan bringes til at
finde udtryk i stadsstruktur, stadsrum, byggeri, arkitektur osv. Hvordan skal stadsrummet indrettes, bygninger opføres, arkitektur udformes osv?
Det lægger op til en eksperimenterende og afprøvende stadsudvikling i de kommende år.
Et af de steder, hvor humanistiske værdier afgø-

rende skal sætte sit stærke præg, er det såkaldte offentlige rum, det traditionelle stadsrum (det 3. stadsrum, jf. nedenfor).
Tre dimensioner
De humanistiske værdier skal desuden finde udtryk i de tre dimensioner af kundskabsstaden, som
er kulturel atmosfære, attraktivitet og innovativ stimulans. Fremhævelsen af disse tre dimensioner er et
resultat af studier af forskellige ’skoler’ om stadsudvikling og det innovative samfund. Og modellen for
kundskabsstaden bygger dermed på en fusion af disse skoler i en samlet model.
Den kulturelle atmosfære handler om menneskeligt samvær, om samfundslivet og den indbyrdes
adfærd, der bør være præget af respekt, generøsitet,
gensidig anerkendelse, også af ’de andre’ og af social
inkludering, sammenhængskraft i samfundet og demokrati.
Kultur handler dermed ikke så meget om kulturelle institutioner eller organisationer, men mere om det
rent menneskelige, om en stemning, der sætter sig i
gennem i stadsrummet og så fremmer vores indbyrdes relationer og samvær.
Den attraktive stad drejer sig om et generelt godt
menneskeklima og tiltrækkende stadsrum. At man
har lyst til at være i stadsrummet og tilbringe tid sam-
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men med mennesker. Blandt forudsætningerne er
socialt blandede stadsområder, uhøjtidelighed i bygningsudformning, inviterende stadsrum, anvendelige
friområder og en menneskeligt rummelig arkitektur.
Foreløbighed og foranderlighed!
Den innovative stimulans sætter fokus på at fremme kreativ udfoldelse og innovation i alle sammenhænge, såvel erhvervsmæssige (erhvervslivet), som i
kulturelle og sociale sammenhænge. Det handler om
at udvikle et innovativt lokalsamfund og stadsrum,
der understøtter menneskelig selvudfoldelse, innovation og dermed også tilvækst, velstand og velfærd.
Det innovative aspekt kan finde udtryk i det lokale samfund på mindst to måder. For det første i selve
stadsrummet i form af multifunktionelle mødesteder
og stadsrum samt relationsskabende overgangszoner
mellem private og offentlige rumdannelser og områder (det 4. stadsrum, jf. nedenfor) og i netværksdannelse mellem alle aktører, mennesker og interessenter
i en given sammenhæng (jf. social kapital, nedenfor).
Redskaberne – udvikling af urbane ressourcer
Modellen for kundskabsstaden (ovenfor) viser tre sæt
af redskaber, der har betydning i kundskabsstaden.
Det er urban governance, nye urbane strategier og
urban ressource development. De skal ikke nærmere
beskrives her, men der henvises til Platformen.
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Der skal dog gives et par eksempler på, hvad
’redskabskassen’ indeholder.
Urban governance omfatter således dannelse af
nye partnerskaber og etablering af nye former for
borgerskab. Nye urbane strategier omfatter temaer
som tolerance, innovation, kultur osv. Og urban ressource development ser selve urbaniteten som et
vækstmedium og dermed også de spontane kræfter,
der hersker her som et redskab til stadsudvikling. Urbane produktivkræfter, der kan frigøres og udnyttes.
Derved er urban ressource-tilgangen et alternativ, et
supplement eller en udfordring til den traditionelle
funktionalistiske stadsplanlægning.
Om social kapital
Netværksdannelsen er som nævnt et væsentligt aspekt også i kundskabssamfundet og –staden, der fremmer kundskabsdeling, innovation og dermed vækst,
velstand og velfærd. Velfungerende netværk fremmer
også et velfungerende samfund, sammenhængskraften, den sociale integration af befolkningsgrupper og
andre almene mål for samfundsudviklingen.
Redskabsdiskussionen er en væsentlig del af den
praktiske udformning af kundskabsstaden, som vil
blive konkretiseret, afprøvet og udviklet i næste fase
af universitetsholmen som kundskabsstad. Det om-

fatter blandt andet foreløbighed i stadsudvikling, instant stadsudvikling, situationisme og kampagner.
Værdien af denne netværksdannelse betegnes
som social kapital, som hævdes at være karakteristisk
for de nordiske samfunds og forklaringen på, at disse
samfund er tillidsfulde, velfungerende, demokratiske
osv.
Når enkelt personer og mindre netværk i en given sammenhæng, feks. i et stadsområde, kobles
sammen i et stort (næsten alle) omfattende meganetværk, optræder der et kvantespring, et skifte til
et højere niveau, i relationer, kreativitet, innovation,
økonomisk effektivitet og vækst, i sammenhængskraft, social integration osv. Derfor er dannelse af meganetværk en væsentlig bestanddel af kundskabsstadens udvikling – også påUniversitetsholmen.
2.4 URBAN KAPITAL
Ny erkendelse
Forprojektet har ført til erkendelsen af en ny form for
kapital, som er knyttet til det urbane og som kan beskrives som værdien af de urbane ressourcer. Den urbane kapital.
Der er klart tale om en reelt eksisterende og meget virksom kraft, der præger såvel stadsudviklingen
som de valg der træffes af virksomheder, institutioner,

organisationer, myndigheder og andre, når de beslutter sig for en lokalisering, for ejendomsudvidelser eller salg og andre former for arealmæssige disponeringer. Den ytrer sig i ejendomspriserne, ejendomshandlen og arealanvendelsen.
Denne kraft – den urbane kapital – er kun delvist
erkendt og nærmest kun på et pragmatisk eller praktisk plan. Den er forbundet med lokaliseringsfordele i
stadsstrukturen, dvs. at den enkelte beslutningstager
konkret vurderer fordele og ulemper ved denne eller
hin lokalisering og de dermed forbundne kvaliteter
og faciliteter i det omgivende stadsmiljø. Men som
sagt foregår sådanne overvejelser oftest på et praktisk plan og afsluttes – og glemmes, når lokaliseringsbeslutningen er taget.
Derimod indgår spørgsmålet ikke i mere principielle
og strategiske overvejelser, dvs. bliver ikke ud16 det 4.
stadsrum det 4. stadsrum 17 sat for dybtgående analyser og vurderinger. Og det vil sige, at der ikke bliver taget grundlæggende stilling den principielle betydning.
Derfor forfalder den pragmatiske stillingtagen til dette
vitale spørgsmål ofte til banale men nyttige betragtninger om lokalisering i forhold til traditionelle behov
som feks. om der er god adgang fra det overordnede
vejsystem, om tilgængeligt ejerskab til grunde, om generøse parkeringsmuligheder, om bygninger let kan
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udvides eller lejemål indskrænkes, om lave huslejer og
andre tilsvarende lokaliseringskvaliteter.
Der gøres heller ikke mere langsigtede strategiske
overvejelser over eller analyser af, hvilke lokaliseringskvaliteter, der på langt sigt er væsentlige for den ene
eller anden virksomhed.
Måske er detailhandlen, turismen og andre meget
publikumsnære erhverv, dvs. oplevelsesøkonomien, i
virkeligheden et felt, hvor sådanne overvejelser er tættest ved overfladen. Og som man kan lære noget af.
Sådanne overvejelser foregår imidlertid ikke i
noget omfang, der har betydning eller praktisk virkning hos ret mange af de afgørende parter i lokaliseringsspillet – eller stadsudviklingen. Hverken hos
de planlæggende myndigheder, hvis tankegang og
selvstændighed er deponeret i den funktionalistiske
stadsplanlægningstradition. Eller hos de byggeselskaber, der opfører byggeri til erhverv og lignende
kunder på markedsvilkår. Eller hos de ejendomsmæglere, der formidler ejendomme. Heller ikke hos arealudviklere og arkitekter synes den faktiske eksistens
af den urbane kapital at spille nogen rolle.
Uerkendt indsigt
Den pragmatiske stillingtagen til lokaliseringsforhold
er udtryk for en før-bevidst tilstand, men eftersom
en række dynamiske ledere af innovative virksomhe-
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der i Malmø (og i andre städer) på spørgsmål derom,
faktisk kan afgive klare svar derpå (se arbejdsnotat B),
må man konkludere, at der hersker en uerkendt indsigt om de væsentlige og virksomme kræfter, der virker gennem lokaliseringsvalget, gennem den urbane
kapital. Denne urbane kapital er en form for ’invisible
hand’, men den virker kun alt for dårligt.
Urban kapital – Læringsrum
Urban kapital er værdien af det urbane, eller af de
urbane ressourcer, for alle: virksomheder, institutioner, organisationer, myndigheder og for den enkelte.
Værdien heraf viser sig formentlig på forskellig måde,
men for innovative virksomheder og institutioner har
denne værdi direkte betydning for deres primære
formål: at gøre forretning, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, at være innovative og at tjene penge – og
skabe beskæftigelse. Og dermed får den urbane kapital en vidtrækkende betydning ikke blot for disse
virksomheder og organisationer, men også for hele
samfundet. Det bidrager til et dynamisk og fremtidsorienteret og konkurrencedygtigt erhvervsliv og dermed for samfundets økonomiske vækst, velstand og
borgernes velfærd.
For en uddannelsesinstitution får den urbane kapital betydning for deres kerneydelser, blandt andet
undervisning, idet feks. stadsrummet indgår i institu-

tionens virke som et kraftfuldt læringsrum. Urban kapital styrker altså læringsprocessen.
Interviews med innovative virksomheder
I forprojektet er der gennemført en kortlægning af
virksomheder og institutioner på Universitetshol18
det 4. stadsrum det 4. stadsrum 19 men (se arbejdsnotat A) og derefter er der udvalgt en række innovative virksomheder og institutioner med hvilke, der er
gennemført interviews om det urbanes konkrete be-

tydning for virksomhedens og institutionens primære
funktioner (se arbejdsnotat B)
Kort fortalt viser interviewundersøgelsen, at der
er forskel på, hvilke lokaliseringskvaliteter, der opfattes som betydningsfulde for forskellige typer af virksomheder og institutioner. Det er vist i hosstående
lokaliserings-behovs-pyramide.
For traditionelle virksomheder, feks. transporterhverv, lagervirksomhed, industriforetagender osv. som
fortsat udgør væsentlige dele af Malmøs livsgrund-
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lag og som der fortsat skal gøres plads til i stadsudviklingen, spiller de velkendte, anerkendte og traditionelle lokaliseringskvaliteter fortsat en dominerende rolle. Det vil sige at stedets funktionelle kvaliteter
er afgørende.
For moderne servicevirksomhed og lignende erhverv, feks. også for domiciler, er stadsrummets kvalitet
af stor betydning, stadslivet, såvel som det spiller en
rolle, at man kan signalisere særpræg og power gennem attraktiv og endda spektakulær arkitektur og
’morsomme’ bygningsformer. Det sidste er det sidste
skud på stammen. Tendensen vedrørende spektakulær arkitektur er den dominerende trend og præger
de fleste aktørers gøren og laden i disse år, men den
er problematisk blandt andet derved at den lægger
vægt på det enestående, feks. det enestående byggeri, i stedet for det urbane byggeri, der passer ind i det
urbane fællesskab (kundskabsdeling, innovation…).
For de meget innovative virksomheder og institutioner åbenbarer der sig så gradvist en helt ny virkelighed, hvor selve det urbane (mentalitet, atmosfære,
værdier, livsform osv.) er meget vigtig. Det er fra disse
virksomheder, samfundet i fremtiden i stærkt stigende grad skal hente sit livsgrundlag og det er derfor
ikke uden betydning, at lægge stadsudviklingen tilrette på en måde, der stimulerer deres udvikling.
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Investeringer i ny urban infrastruktur
Der skal foregå en betydelig opbygning af urban kapital. Der bør gennemføres betragtelige investeringer
i en ny progressiv urban infrastruktur, der indeholder
de nævnte mentale kvaliteter (urbanitet) og disse investeringer bør gennemføres i nært samspil mellem
offentlige og private parter. Såvel i forbindelse med
udvikling af nye stadsområder og ikke mindst ved
omdannelse af eksisterende stadsområder, blandt andet i de meget omfattende ældre havne- og erhvervsarealer, der har et fantastisk stort potentiale.
Destruktion af urban kapital
Man skal være opmærksom på den destruktion af eksisterende og potentiel urban kapital, der er dominerende i disse år, hvor omdannelsen af eksisterende
stadsområder er i fuld fart. Der er tale om en skæbnesvanger udvikling til skade for fremtidens stadsliv
og for samfundet.
Partnerskap för uppbyggnad av socialt kapital
Derfor bør stadens myndigheder i partnerskab med
virksomheder osv. etablere en fælles målsætning for
opbygning af urban kapital og udvikle metoder til at
forhindre destruktion af urban kapital. I den forbindelse bør der udvikles et forvaltningssystem for urban kapital, der involverer alle relevante parter.

Når det drejer sig om virksomhedernes lokalisering vil det i praksis for de fleste virksomheder være
forskellige kombinationer af disse 3 typer af lokaliseringskvaliteter, (lokaliseringsbehovspyramiden)
der er afgørende. Det som den nævnte interviewundersøgelse peger på er, at ikke at de traditionelle eller mere moderne lokaliseringskvaliteter skal ’gå i
glemmebogen’. Det som derimod fremhæves er at
der også skal tages hensyn til de nyeste lokaliseringsbehov og at dette ikke finder sted i tilstrækkeligt omfang. Konklusionen er at der bør gennemføres
yderligere undersøgelser af behovet for disse helt nye
lokaliseringskvaliteter og at der bør gennemføres en
omfattende kundskabsspredning af denne indsigt til
alle parter, der har indflydelse på stadsudvikling og
byggeri.
2.5 DET 4. STADSRUM
En ny idé
Den løbende dialog om forprojektet, de enkelte delfaser og interviews med virksomheder og institutioner (også i andre byer) har ´gradvist ført en ny idé om
et nyt stadsrum i staden, som har en helt særlig betydning i kundskabsstaden. Det 4. stadsrum.

De fire stadsrum
Det 4. stadsrum kan beskrives på følgende måde (se
illustration). Det 1. stadsrum er boligen, det 2. stadsrum er arbejdspladsen, det 3. stadsrum er det traditionelle stadsrum (det offentlige rum) og det 4. stadsrum er et overgangsrum, der forbinder det offentlige
rum og det private rum. Et hybridt rum, der både er
ude og inde, både privat og offentligt osv. Et alment,
multifunktionelt stadsrum på det sted i staden, der
normalt fungerer som en lukkende grænse mellem
ejendomme, mellem mennesker, stadsrum og bygninger, virksomheder og institutioner. Normalt 20 det
4. stadsrum det 4. stadsrum 21 en lukket grænsezone, der har til hensigt at adskille, udelukke og skærme
mod omgivelserne. Et skel mellem det indre og ydre
univers.
På den anden side har dette (nye) stadsrum altid
eksisteret, blot i en rudimentær ikke almen, og ikke
udfoldet form. Netop som en begrænset overgangszone eller som et halvoffentligt/halvprivat rum. Indgangspartier, foyerer, trappeopganger osv. Men også
i form af mødesteder for mange mennesker som f.eks,
biblioteket, indkøbscentret osv. blot med en meget
specifik funktion.
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Kundskabssamfundet og det 4. stadsrum
Det nye er, at samfundsudviklingen i kundskabssamfundet, det innovative samfund, sætter fokus på dette
overgangs/hybride rum. Det 4. stadsrum drives frem
af nye behov i kundskabssamfundet – blandt andet
behovet for at skabe relationer. Det 4. stadsrum vil få
et nyt samfundsmæssigt grundlag og vil blive ”blæst
op”, ekspanderet, forandret og udviklet. The urban big
bang! Der består heri en betydelig udviklingsopgave.
Det 3. stadsrum – fra oplevelse til erkendelse
Det 4. stadsrum adskiller sig fra de 3 andre, ikke
mindst fra det 3. stadsrum, det offentlige, det almene
stadsrum, som vi kender det. Det 3.stadsrum er ofte
veldefineret, det har sin egen historie, det har gennem tiderne haft forskellig udformning, funktioner og
anvendelser.
Gennem 1900-tallet har dette stadsrum således
været gennem betydelige forandringer. Hvor det i
første halvdel af århundredet kan siges at have haft
primære samfundsmæssige funktioner. Især som en
ramme for det offentlige liv, i alle stadslivets sociale
og kulturelle former, fik det efter anden verdenskrig
og med velfærdsssamfundets, forstadens og bilismens gennemslag en anden og en mindre central
betydning.
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Det blev ofte og efterhånden overtaget af sekundære samfundsmæssige anvendelser og –kræfter.
Stadsrummet blev privatiseret, det blev anvendt til
trafikafvikling (opfyldt af bilisme), eller det blev et appendix til supermarkedet. Eller positivt beskrevet blev
det et oplevelsesrum domineret af selvspejling, sociologisk iagttagelse eller mere prosaiske formål som
indkøb, underholdning og turisme. Et stadsrum med
begrænsede primære samfundsmæssige funktioner
i forhold til det kulturelle og sociale samvær. Et restrum, en risidual, et mellemrum, et ingenmandsland.
Med kundskabssamfundet indvarsles en ny rolle
for det 3. stadsrum, stadsrummet, som det offentlige rum, offentlighedens rum, det folkelige stadsrum. Stadsrummet genvinder derved sin oprindelige
primære samfondsmessige betydning – som et nødvendigt stadsrum.
I stedet for udtrykket oplevelsesstaden – eller oplevelsesøkonomien, kan man anvende det tilsvarende
engelske ord: experiens economy. Vi bevæger os da
fra oplevelsen til erkendelsen. Til læringsrummet der
hvor vi lærer at være borgere, medmennesker, fællesskab og samfund. Det 3. stadsrum bliver det sted,
hvor væsentlige samfundsmæssige værdier og funktioner skal finde udtryk. Der er her den værdibaserede stadsudvikling især skal slå igennem.

Det 3.stadsrum skal på ny indtræde i sin samfundsmæssige hovedrolle: at være det sted hvor
samfundets borgere mødes og er sammen på den
almene måde, der karakterisere det brede samfundsog stadsliv. Det 3. stadsrum er altså ikke det intense
innovationsskabende rum, Det 4. stadsrum, men altså
snarere det almene mødested, der klart og alment er
rum for samfundsmæssige manifestationer: samfundets værdier, sammenhængekraften, solidaritet, det
praktiserende demokrati.
Det 4.stadsrum
Det 4.stadsrum er således ikke dette offentlige rum.
Tværtimod er det fysisk set en mellemting, et overgangsrum, en hybrid, mellem det offentlige og det
private. Det gør det særligt betydningsfuldt som mødested, læringsrum, et sted for udveksling af kundskab og innovation ikke mindst i forhold til virksomheders, organisationers og institutioners udvikling. Det
multifunktionelle, kundskabsfremmende og innovative stadsrum par excellence!

Platformens billede af kundskabsstaden som en
’spagetticity’ finder måske sit mest pregnante udtryk i
Det 4. stadsrum, hvor der så at sige vil foregå en sammenfletning, sammenskydning af bygningskroppe
og stadsrum, således at der her dannes et nyt urbant
22 det 4. stadsrum det 4. stadsrum 23 univers af sammenvoksede stadselementer i en ny form for dybt
integreret stadsstruktur, stadsrum virksomheder og
bygninger. Et nyt fælles urbant marked for lokalisering, lokaler og connectivity!
Den videre udvikling af dette 4. stadsrum kan formentlig tage ved lære af de virkeligt innovative virksomheders radikale bestræbelser på at skabe innovation, kreative foldelse og fysiske og organisatoriske
rammer for dette.
Innovationens 4. rum
En del af sit principielle grundlag kan det 4. stadsrum måske hente fra den såkaldte innovationsmodel
(Lotte Darsø: ’Innovation in the making’.). Denne innovationsmodel bygger på forskning af især de tidlige
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faser i innovationsprocessen hos en stor dansk virksomhed (Novo).
Ifølge denne model foregår innovation i et dialektisk samspil mellem 4 elementer: kendt kundskab, ikkekundskab (eller ny kundskab) koncepter og relationer.
Innovationsmodellen indeholder som det kan ses
fire innovationsrum. Det 1. innovationsrum er domineret af anvendelse af kendt kundskab og gennemarbejdede koncepter og giver anledning til en form for
almindelig innovation, der så at sige bygger på nye
kombinationer af kendt kundskab. Der er tale om reelle innovationer, men af et begrænset omfang.
Det 4. innovationsrum er den radikale modsætning
til det 1. innovationsrum. Det 4. innovationsrum bestemmes af to usædvanlige faktorer: ikke-kundskab (ny
kundskab, der ikke er fundet endnu) og en udveksling af
synspunkter, forslag, ideer i dialog med mange, dvs. udveksling i et rum med mange relationer.
Det 4 stadsrum svarer til dette 4.innovationsrum og rummer derfor et muligt enormt potentiale

for samfundets innovationskraft og tilvækst når det
handler om stadernes indretning og virkemåde.
Det 4:e stadsrummet växer
Det 4. stadsrum er et ekspanderende stadsområde,
der formentlig vil komme til at fylde mere i fremtiden.
Hvis det i dag optager f.eks. 5 – 10% af stads- og bygningsarealet, vil det måske i fremtiden komme til at
brede sig og muligvis fylde 30 – 50%. Det er indlysende, at en sådan udvikling, hvis den får et betydeligt
omfang, vi få den allerstørste betydning for stadsliv,
stadsudvikling, byggeri, arkitektur, forvaltning erhvervsudvikling osv. Og for samfundet som helhed.
Et billede på det 4. stadsrum kan være den kemiske fusion, hvor en ny sammenkobling af kendte
grundstoffer, skaber stoffer med helt nye egenskaber
og kvaliteter. Det 4.stadsrum er en sådan ’kemisk’ eller rettere social/fysisk fusion, eller måske mutation,
hvorved der opstår en helt ny urban mekanisme realitet med nye egenskaber og kvaliteter.
Det 4. stadsrum vil få et stigende niveau af urban kapital og dermed blive uhyre værdifuldt, efterspurgt og
udsat for såvel opbyggende som nedbrydende praksis.
Sampling cities
Hvordan udvikles det 4.stadsrum? Gennem en simpel sammenpresning af bygnings- og rumelementer?
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Skal der blot etableres en kompakt sammenstuvning
af bygninger og stadsrum? Drejer det sig bare om en
simpel samlokalisering i en tæt og kompakt form? Er
der kun tale om fysik og den sædvanlige funktionalistiske stad, bare i stærkt sammenpresset form? Nej,
der skal formentlig mere til!
Det multifunktionelle 4. stadsrum er noget kvalitativt anderledes. I stedet for simpel sammenstuvning, er der snarere tale om en tredimensional, rumlig
sammenskydning af oprindelige urbane elementer.
Det vil sige en måde, hvorpå de enkelte bygningsmasser og stadsrum gennem fusion trænger ind i
hinanden. Gennemtrænger hinanden, hvorved der
opstår helt nye hybride rum- og bygningsformer, der
både er åbne og lukkede, offentlige og private, ude
og inde, veldefinerede og ikke-veldefinerede. En form
for urban relativitetsteoretisk praksis.
Hvordan er dette muligt? Denne dybtgående integration, sammenskydning, sammenfletning er mulig på grund af det 4-stadsrums fremkomst. Det er
selve dette multifunktionelle stadsrum, der muliggør,
ja, udgør denne sammenskudte stads- og bygningsstruktrur. Som måske billedligt kan sammenlignes
med en USB-nøgle - med dennes kommunikationsteknologiske sammenstuvning af information – af
bits.

Mikrokosmos
Danmarks Radio gennemførte for nogle år siden
en analyse af innovation i virksomheden. Man fandt
ud af, at kundskabsdeling og innovation foregår i fysiske rum, der ikke overstiger 25x25 meter, dvs. i relativt små rum med mange mennesker, hvor altså den
fysi24 det 4. stadsrum det 4. stadsrum 25 ske afstand
mellem disse er lille.
Med det 4. stadsrum understreges betydningen
af den lille skala i stadsstrukturen. I modsætning til
den traditionelle, funktionalistiske stadsplanlægning,
hvor det er den store skala, det store greb, den overordnede struktur, der er afgørende.
2.6 HOLDBAR STADSUDVIKLING
– Den skrumpende stad
Betydningen af det multifunktionelle, arealbesparende 4. stadsrum, er formentlig mangfoldigt og bør gøres til genstand for flere overvejelser, studier, undersøgelser og analyser.
Blandt andet vil det 4. stadsrum sammentrængning af stadens forskellige funktioner og arealeralt
andet lige fylde mindre. Derved vil der blive brug for
mindre stadsareal sammenlignet med tidligere tiders
funktionalistiske storforbrug af areal og det vil andet
lige være lettere at trafikere med kollektive trafiksystemer.
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3. EPILOG: MALMÖ SOM FÖREGÅNGSSTAD!

Epilogen – efterskriften – framhåller grundvärderingen att
Malmöskall vara en kunskapsstad för alla och att det finns
behov för experiment inom stadsplaneringen om detta skall
lyckas.
Innehåll:
• Värdebaserad stadsutveckling på Universitetsholmen
• Hur skall städer, landskap och byggnader se ut i framtiden?
• Malmö – kunskapsstaden för alla
• Experimentell stadsutveckling i Malmö

3. EPILOG: MALMÖ SOM FÖREGÅNGSSTAD!
Mot en ny, värdebaserad utveckling av städer och
byggande – i Malmö!
Värdebaserad stadsutveckling på
Universitetsholmen!
Industrisamhällets framväxt och dominans under
1900-talet ledde med tiden till en ny ordning för såväl byggnader som byggande. En ny stadsform med
förebilder från den industriella produktionsmetoden och organisationen. Detta fick efterhand även
en motsvarande facklig uppfattning och praxis inom
stadsplaneringen: den funktionalistiska stadsplaneringen. Staden struktureras som en industriell maskin
med funktionsdelade stadsdelar. Byggnaderna får en
motsvarande entydig utformning där formen styrs av
innehållet. Form följer funktion i modernistisk arkitektur och byggnadsutformning.
Denna nya typ av stadsutveckling och byggande
har representerat ett stort samhällsmässigt framsteg
och bidrag till den rumsliga organiseringen av samhällets produktion och livsutveckling. En revolution i
den fysiska och funktionella organisationen av samhället som bidrog till att ge industrins produktivitet
och samhällets välfärd ett väldigt lyft. Både samhäl-
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lets och människors livsvilkor förändrades på ett avgörande sätt av denna utveckling.
Industrisamhällets genombrott medförde efterhand en stor förändring från den hittills kända fysiska
miljön, stadsstrukturen och byggandet och därmed
ramarna för människans livsvilkoren. Tidigare perioders köpstäder, landskap och byggande blev nu inrättade i efter radikalt annorlunda riktlinjer och ideal.
Denna omfattande omvandling av samhällets fysiska rum och byggnader blev ledsagad av föreställningar om nya ideal, värden och en ny samhällsutveckling som skulle finna uttryck i arkitekturen.
Idag – knappt ett århundrade senare – står vi inför en motsvarande ny utveckling och utmaning. Vi
befinner oss i ett post-industriellt samhälle präglat av
internationell konkurrens, avancerad teknologi, hög
utbildningsnivå och en hittils icke-skådad produktion
och omsättning av ny kunskap. Det är ett samhälle
som mer än under tidigare perioder har innovation,
kunskapsdelning och produktutveckling som förutsättningar för fortsatt framgång för värdeökning, välstånd och välfärd.
Den naturliga frågan är: Vilka förändringar i samhällets fysiska och funktionella organisation och utformning är relevanta och nödvändiga?

Hur skall våra städer, landskap och byggnader se
ut i framtiden?
Hur skall de utformas, användas, inrättas och fungera för att understödja nya drag och behov i samhällsutvecklingen? Det finns ett behov för ett paradigmskifte inom stadsplanering, arkitektur och byggande i det moderna samhället.
Malmö har under de senaste 15 åren genomgått ett skifte från ett effektivt industrisamhälle och
industristad till en modern stad med nya premisser – en kunskapsstad för alla! Det har utarbetats
en ny Plattform för Malmö som kunskapsstad som
har sin utgångspunkt i värdebaserad stads- och
byggandeutveckling.

Malmö – Kunskapsstad för alla
Förstudien som nämns i denna rapport skall bidra till
en värdebaserad utveckling på Universitetsholmen.
Denna omfattar stadsmiljön, byggnader, institutioner
och verksamheter.
Det kommer även att ske en utveckling av det 4:e
stadsrummet.
Målet är att utveckla Universitetsholmen som en
attraktiv och innovativ stadsdel i Malmö.
Experimentell stadsutveckling i Malmö
Det finns ett behov för att använda experimentets innovativa kraft inom stadsutvecklingen bl.a. i form av
tillfälliga initiativ.
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4. PROJEKTETS OPBYGNING OG HOVEDKONKLUSIONER

Forprojektet handler om Universitetsholmen med omgivelser,
som er et større stadsområde, der rækker ud på Vestra Hamnen,
ind i city, ud langs Carlsgatan osv.
Dette afsnit beskriver forprojektets opbygning og hovedkonklusioner.
Forprojektet er opbygget omkring tre analyser. 1) Oversigt
over aktører på Universitetsholmen, dvs. virksomheder, institutioner mv. 2) Interviews med udvalgte repræsentanter for innovative virksomheder og institutioner. 3) Værdianalyser af en række
stadsrum på Universitetsholmen.
Hovedkonklusionerne omfatter følgende. Projektet har dokumenteret, at den værdibaserede tilgang til stadsudvikling er
relevant og at den udviklede metode: ’værdianalyse af stadsrum’ er anvendelig og kan føre til konkrete forslag til prokjekter
i stadsrummet. Projektet har ført til ny erkendelse, nemlig af det
urbanes fundamentale betydning for virksomheders og institutioners primære funktioner – i formen urban kapital.
Den nye erkendelse omfatter det såkaldte 4.stadsrum, der er
et nyt og fremgangsrigt overgangsrum i staden.
Der er et betydeligt behov for kundskabsspredning om projektets resultater og opdagelser.
Indhold:
• Projektets opbygning
• Analyse 1
• Analyse 2
• Analyse 3
• Hovedkonklusioner
• Forslag til projekter

4. PROJEKTETS OPBYGNING OG
HOVEDKONKLUSIONER
4.1 PROJEKTETS OPBYGNING
Forprojektet for Universitetesholmen indeholder tre
analyser og 2 workshops.
Analyse 1
Analysen indeholder oversigtlig kortlægning af aktører på Universitetsholmen (med omgivelser)1, som vil
være potentielle partnere i projektets videre forløb.
Det vil sige, at de stedlige virksomheder og institutioner mv er indtegnet på et stadskort, fordelt på antal
virksomheder og antal ansatte, og i øvrigt opdelt efter såkaldt kreative erhverv og institutioner, serviceerhverv og mere traditionelle erhverv. Blandt de kreative er Malmø Højskole selvsagt den helt dominerende. Oplysningerne er baseret på en opgørelse fra
Malmø Stad.
Det ses umiddelbart af kortene(arbejdsnotat A),
at der findes et ret stort antal arbejdspladser i stadsområdet, såvel i kreative, som i service og traditionelle erhverv.
Det samlede indtryk er, at der er tale om et ret
kreativt stadsområde, præget af en meget dynamisk
udvikling og forandring, hvilket blandt andet bekræf-

tes af samtaler med Erhvervsdirektør Bjørn Bergman,
Malmø Stad.
Området må også pga. sin beliggenhed, umiddelbare skønhed, nye infrastrukturanlæg og det forhold,
at en del traditionelle virksomheder og hertil hørende
ejendomme og arealer efterhånden vil overgå til nye
kreative aktiviteter (blandt andet det ventede mediacluster) - samt det forhold at området som helhed på
nuværende tidspunkt kun er delvist fornyet, idet hele
taget må anses for at være et af de vigtigste kreative
stadsområder i Malmø. Et kraftcenter for udviklingen
af Malmø som moderne kundskabsstad med Malmø
Højskole og det kommende mediacluster som hovedmotorer.
Området rummer et omfattende potentiale for
udvikling af netværk mellem virksomheder, institutioner, myndigheder og enkeltpersoner og derved
for forøgelsen af den innovative kraft i Malmø og dermed også for styrkelsen af den sociale kapital.
En hovedopgave vil derfor være at etablere et
tværfagligt/sektorielt såkaldt meganetværk mellem (næsten) alle aktører på Universitetsholmen (og
andre steder: Universitetsholmen som mødested)
blandt andet gennem overgribende sammenknytning af de eksisterende større eller mindre netværk.
Erfaringer viser, at etablering af ét stort, alle omfat-

1

Det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om aktører i delområdet omkring Storetorg.

2

Se f.eks. Tor Nørretranders, Civilisation 2.0, 2007, Thaning & Appel.
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tende netværk vil give et kvantespring i det samlede
innovative niveau og derved i det økonomiske udbytte2. Se Arbejdsnotat A. Tilfølgelse om lokaliseringsplanen fra Malmø
Analyse 2
Denne analyse indeholder en række interviews med
udvalgte repræsentanter for innovative virksomheder, institutioner og andre aktører på Universitetsholmen (med omgivelser). Det drejer sig blandt om The
Astonishing Tribe, Egmont, Tieator Enator, Aspecta,
KPMG, MINC, Malmø Højskole, SvtSyd, PEAB og Skanska Øresund. Der er stillet fire spørgsmål, som der redegøres for i Arbejdsnotat B. Resultatet af interviewundersøgelsen er meget bemærkelsesværdig!
For det første viser undersøgelsen, at virksomheder og institutioner ser sig som dynamiske, dedikerede og kreative organisationer med et betydeligt
behov for at udvikle nye produkter og derfor for at
være højinnovative. Dette afspejler sig i den måde de
driver virksomhed på. Der er i mange tilfælde tale om
søgende og eksperimenterende virksomheder, der
har et klart ønske om at medvirke til at udvikle Universitetsholmen som et kreativt stadsmiljø til gavn
for alle.
For det andet er der tilsyneladende tale om et
betydeligt potentiale for etablering af nye relationer

(social kapital) - netværk - på Universitetsholmen og
de fleste udtrykker en reel interesse deri.
For det tredje har undersøgelsen ført til en nyopdagelse! Nemlig det forhold at det urbane (dvs.
stadskvalitet, stadsmentalitet, stadsliv osv.) spiller en
endog meget betydelig rolle for innovative virksomheders primære opgave: at skabe økonomisk vækst
og tiltrække højt kvalificerede medarbejdere! Undersøgelsen viser tilmed, at dette væsentlige forhold er
stærkt underbelyst, ikke diskuteres særligt meget, er
mærkeligt underformuleret. Ikke blot hos de innovative virksomheder selv men også hos de planlæggen-
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de myndigheder og de private virksomheder, der udvikler arealer og opfører erhvervsbygninger.
Der er tale om en meget væsentlig, men uerkendt
indsigt, som det vil være en stor opgave at bringe
frem til klar bevidsthed og målrettet indsats. Det urbanes betydning for innovative virksomheder er stigende og vil blive endnu mere afgørende i fremtiden.
Der er formentlig tale om en helt afgørende trend,
der vil få vidt rækkende betydning for såvel stadsudvikling som for byggeri.
Det er derfor en afgørende opgave, at styrke netop
de urbane kvaliteter og træk, der er særligt afgørende
for innovative virksomheder og institutioner. Og der er
behov for en yderligere undersøgelse og præcisering
af, de urbane kvaliteter, der er de afgørende.
Det drejer sig formentlig ikke så meget om billige
lokaler, fleksibilitet, mange parkeringsmuligheder og
smukke stadsrum osv. som om stadsliv, urban mentalitet og stemning, multifunktionelle miljøer og bygninger og om mere urbane værdier, som mangfoldighed,
åbenhed og inspiration. Dette forhold understreges i
Richard Floridas nyeste bog: ’Who’s is your city?’, 2008.
Disse urbane kvaliteter er så betydningsfulde for
virksomhedens økonomiske resultat, at de med rette
kan betegnes som en form for urban kapital, hvor
kapital betegner et vækstskabende medium. Det bli-
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ver en væsentlig opgave dels at styrke erkendelsen
af den afgørende betydning af urban kapital hos alle
aktører og dels at udvikle et system til en fælles forvaltning af denne nye kapitalform til gavn for alle. Se
Arbejdsnotat B.
Analyse 3
Analysen indeholder de såkaldte værdianalyser af i alt
otte stadsrum på Universitetsholmen (med omgivelser). De gennemgås nærmere i Arbejdsnotat C, men
kan indledningsvis beskrives på følgende måde.
Tankegangen er, at klart udtrykte humanistiske værdier i et stadsrum virker stimulerende og fremmende
for en række forhold og kvaliteter, som vi ønsker fremmet. Humanistiske værdier som åbenhed, mangfoldighed, tolerance, folkelighed, osv. understøtter kundskabs
spredning, innovation, og derved økonomisk tilvækst
og beskæftigelse. Disse værdier fremmer desuden social integration, tillid og sammenhængskraft i og et velfungerende samfund med gensidig respekt mellem befolkningsgrupperne og dermed demokratiet.
De humanistiske værdier (og andre værdier og
hensyn man ønsker inddraget) skal på forskellig
måde finde deres udtryk i stadsrummet, stadsstrukturen, i byggeriet og i arkitekturen.
De gennemførte værdianalyser på Universitets-

holmen (med omgivelser) søger at afklare i hvilken
i grad sådanne humanistiske værdier allerede er tilstede og udtrykkes i de enkelte stadsrum og hvad der
eventuelt kan gøres for at styrke disse værdiers fysiske og organisatoriske udtryk.
Der skal gøres opmærksomhed på, at værdianalysen med de humanistiske værdier som tema, ikke
nødvendigvis erstatter andre kendte faglige metoder
og problemstillinger. F.eks. vil traditionelle stadsplantemaer som placering af byggefelter, trafikforhold,
miljø osv. fortsat spille en stor rolle. Værdianalysen
skal dermed snarere ses som et værdifuldt supplement til en mere traditionel stadsplanpraksis. Et supplement der blot indfører - eller rettere reintroducerer
- værdidiskussionen i stadsplanlægningen og sætter
denne på spidsen.
Værdier har tidligere spillet en fremtrædende rolle
i stadsplanlægning, f.eks. i forbindelsen med den nye
funktionalistiske stadsopfattelse midt i 1900-tallet og
i øvrigt i sammenhæng med særlige plantema som
f.eks. bæredygtighed, boligpolitik og lokalsamfund.
Kundskabsstaden er ifølge de udarbejdede teser
(om kundskabsstaden) karakteristisk ved især tre dimensioner: den kulturelle, den attraktive og den innovative dimension.
Dimensioner, der alle skal karakterisere stadsrum-

mene (om end i forskelligt omfang) og som alle antages at blive understøttet at de humanistiske værdier.
På metodesiden har forprojektet til formål at teste og videreudvikle denne tankegang og anvendelige metoder.
En foreløbig evaluering af de hidtidige resultater
af værdianalysen:
•

•

•

•

værdianalysen synes at være et anvendeligt og
nyttigt redskab som en del af grundlaget for
stadsplanlægning,
værdianalysen kan føre til konkrete anvisninger
på, hvad der kan gøres i form af konkrete projekter, initiativer og andre foranstaltninger (for at
fremme værdiernes udtryk i stadsrummet),
værdianalysen er et praktisk redskab, relativt nemt
at anvende, formentlig også til tværfaglige diskussioner og i dialoger med borgerne,
værdianalysen har naturligvis behov for en videre
udvikling.

Det karakteristiske ved industristaden er den funktionalistiske opdeling af stadsstrukturen i monofunktionelle stadsområder, som bygger på rationalitet, entydighed, hierarkisk og logistisk tankegang. Tilsvarende
er det typiske ved kundskabsstaden, at den bygger
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på og udtrykker humanistiske værdier og udtrykker
sig i multifunktionelle stadsrum og bygninger, blandt
andet i det såkaldte 4. stadsrum som er et nyt og ekspanderende urbant univers.
Se Arbejdsnotat C.
4.2 HOVEDKONKLUSIONER
Sigtet og hensigten med et forprojekt for Universitetsholmen har naturligvis været velbeskrevet fra
projektets start. Undervejs har der imidlertid været
foretaget kursjusteringer i projektforløbet, der er
fremkommet nye behov, opstået nye muligheder og
løbende afdækket helt ny erkendelse. Desuden har
projektets løbende undersøgelser og erfaringer været anvendt som grundlag for foredrag, artikler, oplæg, samtaler og møder med forskellige målgrupper
og aktører gennem hele projektforløbet.
Forprojektet har med andre ord udviklet sig gennem en såkaldt søge-læreproces, dvs. at man ikke på
forhånd med sikkerhed kan bestemme projektets udvikling eller beskrive de forventede resultater.
Alle disse forhold vil naturligt afspejle sig i en evaluering af det hidtidige projektforløb og de (foreløbige) konklusioner, der synes at kunne drages.
De vigtigste konklusioner (resultater) af forprojektet synes at være følgende.

44

det

4. stadsrum

Platformens teser om kundskabsstaden
Det synes godtgjort, at Platformens teser om kundskabsstaden er væsentlige og relevante og faktisk
kan danne udgangspunkt for etablering nye – værdibaserede - redskaber og arbejdsmetoder i stadsudvikling – og i byggeri!
Værdibaseret stadsudvikling - og byggeri
Det synes desuden dokumenteret, at den værdibaserede tilgang til stadsudvikling (og byggeri) dels giver
mulighed for en praktisk anvendelig og håndterlig arbejdsmetode – værdibaseret stadsudvikling og værdianalyse af stadsrum – og dels til konkrete forslag til nye
projekter og initiativer i stadsrummet og til andre foranstaltninger, feks. organisatoriske, der vil føre til udvikling af bedre fungerende kundskabsstadsmiljøer.
De gennemførte værdianalyser af otte stadsrum
på Universitetsholmen har desuden ført til en erfaringsudvikling og dermed til en videre udvikling af arbejdsmetode og dennes praktiske anvendelse.
En af disse erfaringer drejer sig om, at værdianalyse
tilgangen også vil kunne anvendes på byggeri.
Mobilisering af aktører
Forprojektet har gennem sin tilrettelæggelse, blandt
andet ved gennemførelse af aktørinterviews og work-

shops, ført til en mobilisering – og et tydeligt engagement – hos en større gruppe af aktører – virksomheder, institutioner og myndigheder - på eller med
tilknytning til Universitetsholmen. Disse aktører er
indstillet på, at bidrage til et samarbejde og partnerskab om at udvikle Universitetsholmen (og Malmø)
som dynamisk kundskabsstad.
Netværk og social kapital
Der er et stort behov og potentiale for etablering af
lokale samarbejdsrelationer og netværk mellem aktører på Universitetsholmen. Mange aktører er så travlt
beskæftiget med at styrke deres relationer med partnere ’ude i den store verden’, at det lokale potentiale
ofte ikke er overvejet eller dyrket – skønt på spørgsmål herom er ønsket.
Etablering af et såkaldt mega-netværk , der omfatter
(næsten) alle stedlige aktører vil erfaringsmæssigt kunne
hæve det innovative niveau i området betydeligt.
Ny indsigt om det urbanes betydning
Projektet har givet afgørende ny indsigt: nemlig om ’det
urbanes’ særlige betydning – og endda stigende betydning – for den moderne innovative virksomhed og institution. Dels med hensyn til at kunne tiltrække talentfulde medarbejdere dels med hensyn til at skabe innovati-

on og dermed økonomisk tilvækst (og beskæftigelse).
En undersøgelse af virksomheders lokalisering
i Malmö viser i tillæg hertil, at mens 75% af alle arbejdspladser (industri) i 1990 var lokaliseret i egentlige erhvervsområder i Malmø, så er 75% af elle arbejdspladser (kundskab)i dag lokaliseret i stadsmidten eller tilsvarende områder med særlige urbane
kvaliteter.
Der har åbenbart fundet en gennemgribende
omvurdering af lokaliseringsønsker sted i Malmøs erhvervsliv indenfor de seneste 15 år. Forprojektet viser
da også det paradoks, at mens det urbane altså har
en stært stigende og vital betydning for erhvervslivet
mf., så er det ikke noget, der tales om. Det er noget,
der foregår ’bag ryggen’ på aktørerne, halvt bevidst,
en form for skjult indsigt.
Der består derfor en vigtig opgave at udbrede
kendskabet hertil og desuden at undersøge betydningen nærmere.
Indsigten i disse forhold er mest tydelig hos de
innovative virksomheder selv, hvilket ikke er så mærkeligt, men tilsvarende uden større erkendelse hos en
række andre væsentlige aktører blandt virksomheder og myndigheder, der frembringer erhvervsbyggeri og stadsmiljø. Det er ikke så godt, for nu at sige
det mildt!
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Kundskabssamfundet (2005 - )
Urbanitet
+ Merværdi
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Urbanitet

Mødespladser/lunch/stadsfaciliteter/netværk
Kultur (Inspiration)
Stadsliv

Rum

Traditionelle behov

Urban kompleksitet og urban kapital
Forprojektet viser som sagt, at der hos innovative
virksomheder er en vis opmærksomhed på betydningen af de urbane kvaliteter. Disse urbane kvaliteter
handler ikke så meget om arealrummelighed, pæn
arkitektur eller mange parkeringspladser, men i stigende grad om mere subtile urbane kvaliteter som
f.eks. en inspirerende urban atmosfære, dynamisk
stadsliv, en kulturel stemning, det urbane som en
mental værdi osv.
Der er hos flere af de interviewede en klar anerkendelse af begrebet urban kapital (det værdimæssigt kvantitativt udtryk for urbanitet) som noget reelt
eksisterende og særdeles betydningsfuldt, som det
har mening at understøtte, forøge og anvende i virksomhedernes udvikling fremover. Der er derved behov for en form for forvaltning af den urbane kapital,
der er et resultat af en kollektiv udvikling i et komplekst urbant miljø.
Der er dog størst anerkendelse af og indsigt i den
del af den urbane kapital, der har at gøre med samlokalisering af forskellige virksomheder og stadsfunktioner osv. i multifunktionelle, komplekse stadsrum og
stadsstrukturer.
Mindre erkendt og anerkendt er den del af den
urbane kapital, der vedrører overgangszoner mellem

Nye mentale behov

Værdi/Signal/Image/Profil

Arkitektonisk brand
Skønhed (inspiration)
Fleksible bygninger/billige lokaler

Sted

Tillgænglighed/udvidelsesmuligheder
Parkering/Trafik

Medarbejdere

Virksomhed

Industrisamfundet (2005 - )
Funktionelle behov
÷ Merværdi

disse urbane enheder, f.eks. i grænsezonen mellem
en bygnings indre og det ydre stadsrum. Det 4. stadsrum. Denne form for urban kapital kendes blandt
andet fra visse forskerparker med dybtgående fysisk
integration mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og det offentlige rum. Et eksempel er MIT, Stata
i Boston.
Stueetagernes rolle
Denne del af den urbane kapital – overgangszonen,
det 4. stadsrum – berøres dog i den igangværende
debat om anvendelsen af bygningers stueetager, som
lokaliseringsmulighed for nye stadsfunktioner og
som møderum for mødet mellem virksomheden og
borgerne.

Behov for kundskabsspredning
Forprojektet viser, at den funktionalistiske stadsplanlægning og det modernistiske bygningsopfattelse er
særdeles veletableret og næsten hersker enerådende
i hovederne på en del af de aktører, hvis aktiviteter er
af stor betydning for kundskabssamfundets udvikling
og funktionalitet. Dette gælder politikere, arkitekter,
stadsplanlæggere, byggefirmaer, arealudviklingsselskaber, ejendomsformidlere, ejendomsadministratorer osv. Der er tale om modkræfter af stor betydning,

som giver traditionel stadsudvikling og byggeri en
betydelig kontinuitet, der formentlig vil få negative
konsekvenser mange år frem i Malmø. Hvis det ikke
gøres noget ved det!
4.3 Forslag til projekter
Gennem de holdte workshops (se arbejdsnotat D) er
der udpeget 3 konkrete projekter, der ønskes gennemført på Universitetsholmen.
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5. ARBEJDSNOTATER

Dette afsnit indeholder en række arbejdsnotater, der dels rummer forprojektets tre analyser, dels en beskrivelse af de to afholdte workshops og endelig et notat, der indeholder overvejelser, påpegning og spekulationer om temaer og emner, der
sandsynligvis eller muligvis er relavante for spørgsmålet om
kundskabsstaden.
Indhold:
OVERSIGT OVER ARBEJDSNOTATER
Notat A:
Kortlægning af virksomheder og institutioner
Notat B:
Interviews med virksomheder og institutioner
Notat C:
Værdianalyser af Stadsrum
Notat D:
Workshops
Notat E:
Spekulativ Perspektivering
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ARBEJDSNOTAT A:
KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDER/INSTITUTIONER
Dette notat beskriver resultatet af en kortlægning af virksonheder og institutioner mv. på Universitetsholmen med omgivelser.
Det har dog ikke været muligt at få oplysninger om hele dette
stadsområde.
Kortlægningen omfatter henholdsvist innovative, serviceorienterede og mere traditionelle virksomheder og institutioner.
Såvel mht. antal ansatte som antal virksomheder.
Kortlægningen viser, at der findes et nærmest overraskende
stort antal virksomhede og institutioner i stadsområdet. Heraf
mange såkaldt innovative og serviceorienterede virksomheder,
men også mange traditionelle virksomheder, som feks. lager- og
transportvirksomhed. De traditionelle virksomheder vil formentlig for en dels vedkommende blive erstattet af nye innovative
virksomheder, men bør derudover søges beskyttet og bevaret af
hensyn til beskæftigelsesmuligheder, mangfoldighed og historisk kontinuitet.
Kortlægningen tegner et billede af et særdeles dynamisk
stadsområde, men et betydeligt potentiale som kerne i kundskabsstaden Malmø.
Indhold:
• Indledning
• Kortbilag
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ARBEJDSNOTAT A: KORTLÆGNING AF
VIRKSOMHEDER/INSTITUTIONER
1. Indledning
Analysen er en oversigtlig kortlægning af aktører på
Universitetsholmen (med omgivelser)1, som vil være
potentielle partnere i projektets videre forløb. Det vil
sige, at de stedlige virksomheder og institutioner mv.,
er indtegnet på et stadskort, fordelt på antal virksomheder og antal ansatte, og i øvrigt opdelt efter såkaldt
kreative erhverv og institutioner, serviceerhverv og
mere traditionelle erhverv. Blandt de kreative institutioner er Malmø Højskole selvsagt den helt dominerende. Oplysningerne er baseret på en opgørelse fra
Malmø Stad.
Det ses umiddelbart af kortene at der findes et ret
stort antal arbejdspladser i stadsområdet, såvel i kreative, som i service og traditionelle erhverv.
Det samlede indtryk er, at der er tale om et ret
kreativt stadsområde, præget af en meget dynamisk
udvikling og forandring, hvilket blandt andet bekræftes af samtaler med Erhvervsdirektør Bjørn Bergman,
Malmø Stad.
Området må også pga. sin beliggenhed, umiddelbare skønhed, nye infrastrukturanlæg og det forhold,
at en del traditionelle virksomheder og hertil hørende

ejendomme og arealer efterhånden vil overgå til nye
kreative aktiviteter (blandt andet det ventede mediacluster) samt det forhold at området som helhed
på nuværende tidspunkt kun er delvist fornyet, idet
hele taget anses for at være et af de vigtigste kreative
stadsområder i Malmø. Et kraftcenter for udviklingen
af Malmø som moderne kundskabsstad med Malmø
Højskole og det kommende mediacluster som hovedmotorer.
Området rummer et omfattende potentiale for
udvikling af netværk mellem virksomheder, institutioner, myndigheder og enkeltpersoner og derved
for forøgelsen af den innovative kraft i Malmø og dermed også for styrkelsen af den sociale kapital.
En hovedopgave vil derfor være at etablere et
tværfagligt/sektorielt såkaldt meganetværk mellem
(næsten) alle aktører på Universitetsholmen blandt
andet gennem overgribende sammenknytning af de
eksisterende større eller mindre netværk. Erfaringer
viser, at etablering af ét stort, alle omfattende netværk vil give et kvantespring i det samlede innovative
niveau og derved i det økonomiske udbytte2.

1

Det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om aktører i delområdet omkring Store Torg.

2

Se f.eks. Tor Nørretranders, Civilisation 2.0, 2007, Thaning & Appel
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2. KORTBILAG
Kortbilag A1: Kreative Erhverv – Antal ansatte
Kortbilag A2: Kreative Erhverv – Antal virksomheter
Kortbilag B1: Service Erhverv – Antal ansatte
Kortbilag B2: Service Erhverv – Antal virksomheter
Kortbilag C1: Traditionelle Erhverv – Antal ansatte
Kortbilag C2: Traditionelle Erhverv – Antal virksomheter
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KORTBILAG A1
Kreative Erhverv – Antal ansatte

KREATIVE ERHVERV
KREATIVE VIRKSOMHEDER
UDDANNELSE OG FORSKNING
IT OG TEKNIK
KONSULENTVIRKSOMHED

5 - 10 Ansatte

10 - 100 Ansatte

100 - 500 Ansatte

500 - 1000 Ansatte
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KORTBILAG A2
Kreative Erhverv – Antal virksomheder

KREATIVE ERHVERV
KREATIVE VIRKSOMHEDER
UDDANNELSE OG FORSKNING
IT OG TEKNIK
KONSULENTVIRKSOMHED

1 - 10 Virksomheder

10 - 20 Virksomheder

20 - 30 Virksomheder

30 - 40 Virksomheder
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KORTBILAG B1
Service Erhverv – Antal ansatte

SERVICEBRANCHEN
BYGGERI, BOLIG OG UDLEJNING
BANK, FINANS OG FORSIKRING
ORGANISATIONER

5 - 10 Ansatte

10 - 100 Ansatte

100 - 500 Ansatte

500 - 1000 Ansatte
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KORTBILAG B2
Service Erhverv – Antal virksomheder

SERVICEBRANCHEN
BYGGERI, BOLIG OG UDLEJNING
BANK, FINANS OG FORSIKRING
ORGANISATIONER

1 - 10 Virksomheder

10 - 20 Virksomheder

20 - 30 Virksomheder

30 - 40 Virksomheder
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KORTBILAG C1
Traditionelle Erhverv – Antal ansatte

TRADITIONELLE BRANCHER
PRODUKTION
DETAIL- OG ENGROSHANDEL
TRANSPORT
HOTEL OG RESTAURATION
ØVRIGE

5 - 10 Ansatte

10 - 100 Ansatte

100 - 500 Ansatte

500 - 1000 Ansatte
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KORTBILAG C2
Traditionelle Erhverv – Antal virksomheder

TRADITIONELLE BRANCHER
PRODUKTION
DETAIL- OG ENGROSHANDEL
TRANSPORT
HOTEL OG RESTAURATION
ØVRIGE

1 - 10 Virksomheder

10 - 20 Virksomheder

20 - 30 Virksomheder

30 - 40 Virksomheder
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ARBEJDSNOTAT B:
INTERVIEWS MED VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER
Dette notat sammenfatter og beskriver interviews med repræsentanter for udvalgte innovative virksomheder og institutioner,
herunder ikke mindst Malmø Højskole.
Interviewene skal især belyse, hvilken betydning stadskvalitet, dvs. de urbane ressourcer eller med andre ord: den urbane
kapital, har for virksomheders og institutioners primære driftopgaver. Det vil sige at tjene penge, være innovativ, være en god
arbejdsplads og en lærende organisation.
Resultatet er overraskende! De urbane ressourcer – den urbane kapital - spiller en særdeles afgørende rolle for disse virksomheder og institutioner, men det er ikke noget, som man
forholder sig særligt bevidst til eller behandler målrettet og strategisk. Der er tale om en uerkendt indsigt, som det er helt afgørende at udbrede kendskabet til og betyningen af hos alle de
parter, der har indflydelse på såvel stadsudvikling som byggeri:
dvs. virksomheder, institutioner, offentlige myndigheder, arealudviklingsselskaber, ejendomsformidlere, byggefirmaer og arkitekter med flere.
Indhold:
• Indledning
• Behovspyramide for innovative virksomheder
• Urban kapital
• Interviewsrapporter
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ARBEJDSNOTAT B:
INTERVIEWS MED VIRKSOMHEDER OG
INSTITUTIONER
1. Indledning
Dette notat præsenterer en række interviews med
udvalgte repræsentanter for innovative virksomheder, institutioner og andre aktører på Universitetsholmen (med omgivelser). Det drejer sig blandt om The
Astonishing Tribe, Egmont, Tieator Enator, Aspecta,
KPMG, MINC, Malmø Højskole, SvtSyd, PEAB og Skanska Øresund. Der er stillet fire spørgsmål
– om virksomheden
– om samarbejde og netværk
– om det urbane miljös betydning for virksomheden
– om deltagelse i forprojektet
Resultatet af interviewundersøgelsen er meget
bemærkelsesværdig!
For det første viser undersøgelsen, at virksomheder og institutioner ser sig som dynamiske, dedikerede og kreative organisationer med et betydeligt
behov for at udvikle nye produkter og derfor for at
være høj innovative. Dette afspejler sig i den måde de
driver virksomhed på. Der er i mange tilfælde tale om
søgende og eksperimenterende virksomheder, der
har et klart ønske om at medvirke til at udvikle Uni-
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versitetsholmen som et kreativt stadsmiljø til gavn
for alle.
For det andet er der tilsyneladende tale om et betydeligt potentiale for etablering af nye relationer (social kapital) - netværk - på Universitetsholmen og de
fleste udtrykker en reel interesse deri.
For det tredje har undersøgelsen ført til en nyopdagelse! Nemlig det forhold at det urbane (dvs. stadskvalitet, stadsmentalitet, stadsliv osv.) spiller endog
en meget betydelig rolle for innovative virksomheders primære opgave: at skabe økonomisk vækst og
tiltrække højt kvalificerede medarbejdere! Undersøgelsen viser tilmed, at dette væsentlige forhold er
stærkt underbelyst, ikke diskuteres særligt meget, er
mærkeligt underformuleret. Ikke blot hos de innovative virksomheder selv men også hos de planlæggende myndigheder og de private virksomheder, der udvikler arealer og opfører erhvervsbygninger.
Der er tale om en meget væsentlig, men uerkendt
indsigt, som det vil være en stor opgave at bringe
frem til klar bevidsthed og målrettet indsats. Det urbanes betydning for innovative virksomheder er stigende og vil blive endnu mere afgørende i fremtiden.
Der er formentlig tale om en helt afgørende trend,
der vil få vidt rækkende betydning for såvel stadsudvikling som for byggeri.

Det er derfor en afgørende opgave, at styrke netop de urbane kvaliteter og træk, der er særligt afgørende for innovative virksomheder og institutioner.
Og der er behov for en yderligere undersøgelse og
præcisering af, de urbane kvaliteter, der er de afgørende.

Kundskabssamfundet (2005 - )
Urbanitet
+ Merværdi

2. behovspyramide for innovative
virksomheder
Det drejer sig ikke så meget om billige lokaler, fleksibilitet, mange parkeringsmuligheder og smukke
stadsrum osv. som om stadsliv, urban mentalitet og
stemning, multifunktionell miljøer og bygninger og
om mere urbane værdier, som mangfoldighed, åbenhed og inspiration. Dette forhold understreges i Richard Floridas nyeste bog: ’Who’s is your city?’, 2008.
Resultatet af analysen er illustreret i hosstående
behovspyramide. Den viser, at innovative virksomheder lægger vægt på subtile urbane kvaliteter som urbane værdier, image, stemning, stadskultur, inspiration olign. dvs. på selve urbaniteten.

Nye mentale behov

Værdi/Signal/Image/Profil
Urbanitet

Mødespladser/lunch/stadsfaciliteter/netværk
Kultur (Inspiration)
Stadsliv
Arkitektonisk brand

Rum

Traditionelle behov

Skønhed (inspiration)
Fleksible bygninger/billige lokaler
Tillgænglighed/udvidelsesmuligheder

Sted

Parkering/Trafik
Medarbejdere

Virksomheder

Industrisamfundet (2005 - )
Funktionelle behov
÷ Merværdi
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De innovative virksomheder lægger også vægt på
traditionelle lokaliserings forhold som billige lokaler,
parkeringsmuligheder, kollektiv trafik mv. men det er
ikke det mest afgørende.
Desuden viser trekanten, at de sidste 10 – 20 års
fokus på stadsrummets skønhed og bygningers arkitektur ikke længere er en nødvendighed for de mest
innovative organisationer.
Det er ikke mindst i kampen om at sikre sig den
mest talentfulde og kreativ del af arbejdskraften at de
overordnede, kulturelle og mentale urbane kvaliteter
er afgørende – ja, nødvendige. Urbanitet spiller også
en direkte rolle for virksomheders evne til at være innovativ, til at have et progressivt image og til at tiltrække opmærksomhed og kunder.
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3. urban kapital
Disse urbane kvaliteter er så betydningsfulde for virksomhedens økonomiske resultat, at de med rette kan
betegnes som en form for urban kapital, hvor kapital
betegner et vækstskabende medium. Det bliver en
væsentlig opgave dels at styrke erkendelsen af den
afgørende betydning af urban kapital hos alle aktører
og dels at udvikle et system til en fælles forvaltning af
denne nye kapitalform til gavn for alle.
4. INTERVIEWRAPPORTER
Der er foretaget interviews med:
The Astonishing Tribe - TAT
Malmø Højskole – Urbane studier
PEAB
Upplevelsesindustrien
Egmont
SvtSyd
Tietor Enator
Aspecta
KPMG
MinC
Malmø Højskole – K3
Skanska Øresund

CHARLOTTA FALVIN,
CEO I THE ASTONISHING TRIBE
Om temaerne: det urbane og urban kapital:
• er interessante og væsentlige spørgsmål
Om virksomheden:
• 100 ansatte, 2/3 kreative ingeniører, 1/3 designere,
software til mobiltelefoner,
• stærk vækst i virksomheden, fra 6 til 100 på fem år,
• kunder: 10 – 15 internationale telefonfirmaer,
• et kreativt, innovativt miljø, højt motiverede medarbejdere,
• lever af at tiltrække og beskæftige talent,
• medarbejderne er virksomhedens aktiv,
• en helt særlig kultur (værdibaseret), man er stolt af,
• en slags familie, man har ikke medarbejderpolitik,
men familiepolitik.
Om samarbejde og netværk:
• 10 - 15 internationale kunder og samarbejdspartnere,
• vil gerne dyrke lokale relationer,
• interesseret i et klyngemiljø, som f.eks. Moving Media City.

Om deltagelse i forprojekt:
• deltage i forprojektet, blandt andet i en workshops,
• levere et foredrag til dette (eller andet sted),
• deltage i et pilotprojekt om ’urban ressource strategy’.
Om det urbanes betydning (urban kapital)
• lægger vægt på den nuværende placering i et godt
urbant miljø,
• de urbane kvaliteter vigtige for TAT,
• nærhed til kommunikation, urbane fornøjelser og
det sociale liv,
• stadsliv, stadsmiljø der kan stimulere de kreative og
innovative medarbejdere,
• kan ikke fungere uden, det betyder meget for medarbejderne,
• TAT skal kunne tilbyde et attraktivt stadsmiljø,
• stadens kompleksitet har stor betydning, (Ideon en
katastrofe),
• innovative virksomheder kan ikke kun være rationelle,
• det urbane kompenserer for det rationelle,
• sammenhæng mellem innovationer, kultur, holdninger og urbanitet,
• vil betale f.eks. 50% mere for urbanitet,
• urbanitet er en reel økonomisk faktor i virksomheden,
• urbanitet er en grundlæggende betingelse for TAT.
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PER OLOF HALLIN
LEDER AF URBANE STUDIER
Der er udarbejdet en strategi for undervisning og
forskning indenfor hvert område. Målet er at være
konkurrencedygtige i forhold til de traditionelle universiteter. De 6 områder er: IMER – internationale migrationsstudier, Idræt under forandring, Helse og velfærd, Læreruddannelse og Urbane studier – Holdbare
stæder og globale forandringsprocesser med særligt
fokus på Malmö. Urbane studier har et samlet budget
på 50 mil. om året. Studiet er tværfagligt tilrettelagt.
Platform
Der er udarbejdet en platform for visioner og målsætninger for urbane studier. Platformen udpeger bl.a.
forskningsfelter på studiet.
Urbane studier:
60 ansatte forskere, undervisere, Phd. og TAP-personale. 1500-2000 studerende.
6 fagområder: Ejendomsvidenskab, juridiske studier, byggeteknik og -miljø, miljøvidenskab, lederskab og organisation og virksomhedsøkonomi.
Uddannelsesprogrammer: Ejendomsmægler.
Ejendomsselskab. Ingeniør. Byggeteknik og -design.
Arkitektur, visualisering og kommunikation. Miljø.
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Mennesker og samfund. Transport management. Nyt
program: Stadsbyggnad, stadsudvikling og planering.
Dette studie kommer som den eneste til at indeholde
en Master på 2år, som alle på urbane studier kan søge
ind på.
Om samarbejde og netværk:
• Urbane studier indgår i et væld af relationer og netværk.
Om deltagelse i forprojekt:
• Meget gerne.
Om det urbanes betydning (urban kapital)
• Urban Kapital: Kapitalbegrebet er inflationeret.
Økonomisk, kulturel, social kapital. Begrebet kapital
kan sagtens bruges, hvis man er grundig og forklarer hvordan man anvender og afgrænser det i forhold til de andre kapitalbegreber.
• Værdibaseret planlægning: Vil meget gerne indgå i
diskussion om begrebet.
• Urban manager: Fastighedsstudier og stadsbygnaddsutbildningen. Internationalt forum for center
for fastighedsforetag og uddannelse på universitetsholmen. K3, LUT, IMER etc.

ANDERS SVENSSON OG LENNART OTTOSEN
PEAB. VARVSSTADEN:
• Mixed use.
• Moving Media City er under udarbejdelse.
• De tilstødende områder skal snart prækvalificeres.
En meget lang proces fra 2013 - 2030.
• Attraktionsværdien ved Moving Media City er vigtig
for den generelle udvikling af området.
PEAB
PEAB står for byggeri men er ikke langsigtede forvaltere (Vilborgs).
• Stigende bevidsthed om, at de der flytter ind, har
langsigtet betydning for udviklingen.
• Fastighedsforvaltere har ikke altid blik for dette –
tænker i hurtige fortjenester.
Det urbane:
• Markedsprocesser er svære at styre.
• Markedsmodning ved nyt byggeri: Stueetagemiljøer er vanskelige at starte op tidligt. Efterspørgslen
kommer i en modningsproces – oftest efter indflytning.
• Nyt byggeri skal opfylde behov for mødet og skabe
samspilsmulighed. Sigma – på Dockan er et godt
eksempel på en betydningsfuld lokal mødesplads.

• Universitetsholmen er et taknemmeligt område
idet området er i gang med en større udvikling og
dynamik.
• Stadskontoret er en barriere idet der er konflikt
mellem visioner, ønsker og virkelighed. Der er interne modstridende interesser på spil.

ANDERS SJÖSTEDT
UPPLEVELSESINDUSTRIEN
• Uplevelsesindustrin er grundlagt med finansiering
fra KK-Stiftelsen (Kundskab og Kompetense).
• Upplevelsesindustrin fik 3,5 mill. til udvikling over
10 år.
• Projektet er nu permanent med ½ milliard om året
med projekter der er forskningstilknyttede.
Upplevelsindustrin består af 8 hub’s
• Mode & design - Stockholm
• Musik, digitale medier og turisme - Hultsfred
• Nye medier og design - Media Mötesplats Malmö
• Måltid, design og turisme – Mötesplats Hällesfros
• Film & media – Film i Väst, Trollhättan
• Dataspil & oplevelsesbaseret læring - Mötespalts
Karlshamn
• Turism, media & music - Mötesplats Piteå
• Design & makedskommunikation – ADA Göteborg
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Lokalisering og det urbane i Malmö:
• Malmö, Karlshamn og Hultsfred arbejder med lokalisering og det urbane og vil gerne arbejde med
’best practice’ i fremtiden.
• Singapore? New York?
• Argumentet parkering skal ud af planlægningsdiskussioner – det er simpelt at løse bagefter.
• Malmö er for pænt og for rent.
• Hvilke ressourcer kan flyttes uden at forstyrre området de flyttes fra. Eks. Fiskehoddorna til Beijerskajen.
• Urbanitet kræver meget tæt bebyggelse.
• Det gamle Kockums vil typisk blive for restaureret
og MMC vil derved ikke kunne huse de unge talenter.
• Malmö Stad: Har i dag en magt de skal bruge i stadens udvikling.
KENNETH ANDRÉN
EGMONT
EGMONT I MALMÖ
• 140 år gammelt dansk firma der bygger på stærke
danske management koncepter.
• 1972 etablering i Malmö.
• Media og mediabrands. Varemærker som eks. Disney. Branding målrettet mod segmenter.
• Størst på børne- og ungdomsgruppen.
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• 150 ansatte i Malmö. 500 freelancere.
• Malmö er svensk centrum. På trods af at Stockholm
er merkantilt centrum i Sverige.
• Virksomhedens kerne er medarbejdere.
• Udfordring at skaffe akademiske talenter.
• Samarbejder med MAH om at udvikle uddannelser
og netværk.
• Egmont udvikler selv talenter og er underleverandør til andre mediefirmaer.
• Malmö har mange mediefirmaer.
• Danmark er i mediebranchen konservativ hvor Sverige er mere progressiv.
• Bygningen: Indrettet på det spontane møde, som
giver mere end det planlagte møde.
• Fysisk nærhed vigtigt i firmaet.
Malmö
• Hvad skal Malmö være kendt for?
• Egmont er meget interesseret i at der i Malmö skabes et treenigt cluster mellem Uddannelse, politisk
ledelse og erhvervslivet. Triple helix-modellen.
• Malmö har ingen clustre – en segregeret by. Etiopiere i én gade, somaliere i en anden.
• Samarbejde og dialog er nødvendigt i udvikling af
regionen.
• Malmö skal ikke være Øresundsregionens bagside.
• Kundskabsspredningskultur en nødvendighed og
en forudsætning for Malmös udvikling.

• Infrastrukturerne er optimale og der er stadig unikke muligheder for udbygning.
• Udvikling af mental kultur før fysisk kultur.
• Västre Hamnan mangler en kultur – bør udvikles.
• Politisk lederskab, kultur og stadskvalitet
• Naturlig forbindelse mellem kommunen og virksomhederne mangler i Malmö.
• Regionens udvikling er vigtig og Egmont vil gerne
bidrage.
• Tankedeling har super forudsætninger i dag.
Det urbane og lokalisering
• Drottningstorget er en god central lokalisering for
Egmont.
• Gaden har mere end 1000 års historie og betydning
for Malmös udvikling. Gade med identitet.
• Det det koster at flytte ud i nye erhvervsmiljøer på
havnen, ønsker Egmont at bruge ressourser på udvikling af firmaet.
• På Västre Hamnan får man ikke hele sit personale
med. Lønnen er ikke i dag det vigtigste for medarbejdere.
• Infrastrukturer og urbanitet.
• Lokaliseringen skal understøtte og understrege
virksomhedens vision.

Kommentarer
• Kultur – Udvikling af mental kultur før den fysiske
kultur. Dannelse af kollektiv bevidsthed, kollektiv
forståelse og sprog omkring stadsudvikling.
• Fællesskaber omkring udvikling af Urban Kapital –
Kan sagtens etableres idet forrentningen (Cost-Benefit) for virksomhederne er stor.
• Forankring mellem det kommunale og det almene.
Politiske beslutninger skal være knyttet til borgerne
og erhvervslivet. Ellers opstår der missing link. Og
visionerne om den levende by går tabt.
• Kommunale fællesskaber m. de omkringliggende
kommuner er vigtig. Der bor i alt 500.000 i regionen
og pendling til Malmö er stor. Kommunale fælles interesser for Malmös udvikling.

CARINA BRORMAN
SVTSYD
• Carina Brorman tidligere Souschef for Malmö Opera. Med til at forme uddannelserne på K3.
• Kontakten til samfundet er i dag central for SVT.
• Udviklingen af nye medier har skabt nye udfordringer og konkurrenceparametre.
• Isolation er for SVT nok den største fare.
• Samarbejde med andre virksomheder er noget helt
nyt for SVT.
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• Konvergens stiller nye krav til Public Service og til
SVT.
• SVT er ikke længere blot en Tv-station.
• Nye krav til udvikling og distribution af indhold.
• Afklaring af Innovationsbegrebet er blevet vigtigt
idet innovation er blevet et centralt strategisk værktøj.
Moving Media City:
• Samarbejde og dialog med Malmö Högskole er afgørende og nødvendig for SVT.
• Forbindelse til forskning og uddannelse er central.
• Produktionsvirksomheder SVT bruger udenfor organisationen ligger ofte i Stockholm.
• MMC giver mulighed for etablering i Malmö.
• MMC er tænkt som en fælles mødeplads hvor man
kan hente og tiltrække talenter.
• Moving Image er blevet omdrejning – alle har fokus
rettet mod dette på grund af web-mediet.
• Transparens og åbenhed – det at dele kundskab er
et af grundlagene for MMC.
• Mødepladsen skal åbne grene overfor offentligheden men også vigtig som øjenåbner overfor medarbejdere.
• Tolerance er vigtigt i så kreativt og sammensat miljø som SVT.
• SVT slås for talent og SVT ønsker samtidig at være
førende.
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SVT, TAT og Massive Entertainment – fælles om at skabe en kultur til at hente talenter. Innovativt arbejdsmiljø med høj tiltrækningskraft.
Salford – Sammenligneligt og forbilledligt for MMC.

JOHAN LINDBERG
AFDELINGSCHEF I TIETOR ENATOR
• 14.000 ansatte på verdensplan.
• Hovedkontor i Helsingfors & Stockholm.
• Nordens største IT-virksomhed.
• Malmö har 350 ansatte (350 i Danmark)
• Johan Lindberg er direktør for Digital Innovation,
primære produkt er E-handel.
• Innovation relateres til kunderne. Behovsanalyser
– hvilke områder skal udvikles?
• Udfordring at tiltrække arbejdskraft – stor konkurrence fra København.
5 Arbejdsområder for hele virksomheden:
• Finans- og forsikringssektoren
• Forest-sektoren
• Energi-sektoren
• Governance – kommunale sektor
• Telekommunikation – 4-5000 ansatte.

• Carlsgaten var et ambivalent valg som har vist sig
positivt.
• Tæt på stationen og den kommende Citytunnel.
• Attraktiv plads, også for kunderne.
• Vækstområde med en positiv fremtid foran sig.
Bygningen
• 5-7 år gammel
• Tietor Enator opkøbte firmaet i bygningen
• Tietor Enator var ikke med til at udforme byggeriet
• Ville gerne at bygningen havde kvaliteter lig Sigmaog Dagny-bygningen.

Triple Helix-modellen – møde og fælles kulturen
mellem aktører i Centrum.
To horisontale ben:
• Digital Innovation
• Processing and Network
Lokalisering
• Flyttede til Malmö og Carlsgatan 3 i 2006
• Västre Hamnen var ambitionen, idet man ønskede
at drage samarbejdsfordele og udbytte i nærhed
med konkurrenter som eks. Ericsson.

Ønsker til forbedringer:
• Mere grønt
• Flere mødepladser langs kanalen
• Mindre råt, mindre industrielt.
• Savner mere ikke-skummel parkering
• Lunchmuligheder.
• Naturlig forbindelse med universitetsholmen

MAGNUS DAHL
DIREKTØR, ASPEKTA
• 13 år gammel virksomhed. 15 medarbejdere
– Cand. Scient. Pol., Cand. Polit., Cand. Jur., Cand.
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Comm. Ofte med politiske baggrunde og spin-erfaring. 16,5 mil. i omsætning årligt.
Stabile kunder
Forsikringsvirksomheder, Helsingborg Stad, Øresundsregionen mm.
Samfundskommunikation er en central ydelse.
Store krav til medarbejderne.
Intellektuel udvikling og stemning.
Tydelighed, krav og dialog med medarbejderne.
Chefangst ses som en kreativ bremseklods.
Nært samarbejde med kunderne.
Konkurrencen om de dygtigste medarbejdere er
meget hård. Hver medarbejder får meget høj løn
og skal give højt afkast – et hårdt job!
Lønninger er ikke nok for at lokke. Arbejdsprocesser
og politiske processer har tiltrækning.

Netværk:
• Leverandører – reklamebureauer og grafiske bureauer.
• Advokater og banker i samarbejde med kunder,
• Opdrag kommer gennem samarbejde med kunder
– rekommanderet. Det er en stor tillidspost at arbejde med fortrolige oplysninger fra kommuner og
store organisationer.
• Arbejder meget med at påvirke og akkvirere kun-
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der. Synlige i handelskamre og ved mange aktiviteter.
• Malmö er lille og man møder hinanden ofte og har
stærke netværk i staden.
Malmö stad:
Attitudeproblem. For stort fokus på handel. Glemmer
mange andre sektorer der arbejder med intellekt- og
kundskabsvirksomheder. Eksempel logistikvirksomheder i transporthavnen – de har store kundskabskompetencer.
Lokalisering:
• Trafik og parkering er vigtig.
• Attraktivitet og livet i centrum.
• Restauranter og handlende
• Vigtigt at være synlige i centrum
• Nær hinanden – derfor måske Universitetsholmen i
fremtiden.
• Lokalisering betyder meget for rekruttering og for
image.
• Västre Hamnan er endnu for umodent for mange
medarbejdere.
Gå en sving på gatan

DAN KJELLQVIST
KPMG
• Financiel aktør. Konsult og revision.
• Konsulenter ang. Virksomheders køb og salg.
• Kundskab om økonomiske systemer, skat, lovgivning, internationale forhold etc.
• Talenter er afgørende for KPMG
• 150.000 ansatte på verdensplan.
Malmö
• Imponerende udvikling, hurtige forandringer
• Malmö Högskole har haft afgørende betydning
• Malmö er blevet en selvfølgelig by for virksomheder at etablere sig i.
• Malmö er centrum i den svenske region.
• MAH har skabt positive forventninger.
• Internationale etablerer sig i Malmö.
• Østersøregionen er blevet vigtig.
• Malmö har fordele. Arealer til udbygning samt infrastruktur og beliggenhed i forhold til København/
Kastrup.
• Politisk ledelse - Evnen til at bryde gamle mønstre
• Malmö vil fortsat vokse. Nyetableret men solid.

Netværk:
• Kunder i Malmö
• Aktive relationer – udveksling og udvikling i samarbejde og dialog.
• MINC og Drivhuset(bestyrelsesformand).
• Aktive i forhold til at fremdrive nye iværksættere i
Malmö i samarbejde med MAH.
• Kulturelle og sociale uddannelser i Malmö – ikke altid oplagte som virksomhedsoplæg.
• Lunds Universitet: Rekrutterer økonomer, skattejurister. Sponserer studenter aktiviteter. Samtaler. Casekonkurrence. Undervisning.
Kundskabsbasering:
• 75% af virksomhederne er nu i staden – grundet
nye typer af virksomheder. Ikke produktion, men
kundskabsbaserede.
• Grænser fladet ud
• Nærhed, service lokalisering vigtigere.
• Konflikt: Man arbejder efter max. lønsomhed/udbytte – alle kræfter bør fri-sættes! Burde overføres
og sammenlignes til og med stadsudvikling.
Lokalisering:
• KPMG ville oprindeligt lokalisere sig tæt banker,
pension og finansielle virksomheder.
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• Västre Hamnen blev udelukket på grund af afstand
til centrum.
• Trivsel for medarbejdere var første prioritet.
• Västre Hamnan ville være okay om 10-15 år – ikke
modnet tilstrækkeligt – mangler livskvalitet!
Urban kapital:
• KPMG vil gerne deltage i den positive udvikling af
samfundet og Malmö.
• Nye og unge virksomheder er i samme bygning eller i nærområdet.
• Et visionært fremtidsorienteret område i fremtiden.
• Iværksætter-miljøet er vigtigt for KPMG.
• Urban Kapital er konkret på Universitetsholmen.
• KPMG kan være med til at udvikle beregning af Urban Kapital.

•

•
•
•
•
•

•
BODIL ROSVALL
MINC
• Incubator – 20 virksomheder på adressen med 2 års
programmer. Start 2002. Coaching og 20 uddannelser overfor virksomhederne.
IT, medier, design og industri.
22 virksomheder er kommet igennem.
• Worskspace – leje af kontorplads og faciliteter.
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Exit incubatorer, etablerede virksomheder, organisationer etc.
40 stk.
Interaction: Udvikling og vedligehold af intern kultur konstant arbejdsområde. Frokost mellem alle i
huset. Fællesmøder. Receptionen som hjerte. Huset
er vigtigt.
Ejes som aktieselskab af Malmö Stad, tilfører 5 mil.
om året. Malmö Stad får 2,5 mil. tilbage hvert år.
20 mil. omsættes samlet hvert år.
Exit incubatorer omsætter for over 100 mil. hvert år.
Ønske om at støtte studenterdrivkræfter og udvikle
ekspansive virksomheder.
Kulturopbygning som storytelling er vigtig. Fester,
drillenisse, nye indflytters integration, hus-aktiviteter – alle enkle billige arrangementer.
Varme, humor, kontakt- og netværksskabende,
stemning, nærværende og synlig ledelse.

Netværk:
• Malmö Stad - Økonomi, resten af Europa, kompetensecenter i form af juridisk, økonomisk og næringslivs-kundskab og –service
• Malmö Högskole: Kontakt til forskere indenfor design og IT.

• 5 partnere: patent, jura, banker mm: Støtter incubatorer i starten ex. Lloyds Bank mod markedsføringsbidrag.
• Connect: venture kapital. Finansiere nye
virksomheder.
• Alle offentlige organisationer.
• SESP & Incubatorforum: Brancheorganisationer.
Styrker netværket for svenske og EU nyforetag.
• Rapidus: Tæt samarbejde omkring information og
nyheder.
• Netværksarrangementer: Synliggøre MINC. Værter
for arrangementer. Branchefornemmelse og industriopmærksomhed der kan skaffe nye incubatorer.
Lokalisering:
• Huset bygget 50’erne-60’erne.
• Ændret meget – åbnet op v. arkitekt Jonas Olsson.
• Med lille budget at få bygningen til at indbyde til
møde og innovation.
• Det dyre er designede møbler. Små detaljer er vigtige og skal skabe kulturen og understrege de unge
nye virksomheder.
• Rum har konsekvens for mødet.
• Universitetsholmen er en tilgang til personer man
ønsker at samtale med. Incubatormuligheder både
blandt studerende, forskere, MAH og virksomheder.
Dynamisk område.

• Beijerkajen ønskes udviklet – ødehed.
• Trafikproblemerne vokser – barriere for udvikling.
• Moving Media City bliver positivt og den bedste
reklame for MINC’s workspace. MINC bliver mere
etableret.

MICHAEL SVEDEMAR
KONST, KULTUR OCH KOMMUNIKATION
• er interessante og væsentlige spørgsmål, OM K3:
• 1000 studerende
• Uddannelsen er bygget omkring 3 elementer: Design, Medier og Teknik.
• K3 rummer et særligt tværfagligt miljø – Et krydsfelt
mellem analyse, æstetik og teknik.
• Aktørtanken er central for alle uddannelser: ”At
gøre og reflektere”
Om samarbejde og netværk:
• Alle 1000 studerende indgår i mange forskellige
netværk. Bl.a. i forbindelse med projektarbejde.
• K3 har nært samarbejde med flere institutioner.
Sony Ericsson, MINC, Media Mötesplats Malmö, SVT,
Malmö Stad, Designvirksomheder, INUSE, TAT, Usabilityvirksomheder, Alumneforening m.fl.
• Tidligere studerende tilfører K3 nye netværk idet de
får job ude i samfundet.
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• Lærere er ofte eksterne med jobs andet steds.
• Workshops med Malmö Stad
Om det urbanes betydning (urban kapital)
• De små virksomheder i området er en kvalitet. De
virksomheder der vælger at lokalisere sig i havneområdet, er virksomheder, der er nysgerrige på udviklingen indenfor medier, kommunikation og teknik.
• Havneområdet giver mulighed for at være midt i historien. Det historiske er en vigtig inspirationskilde.
Området er et krydsfelt mellem fremtid, nutid og industrialderen. Fortiden inspirerer og sætter nutiden
i perspektiv. Vi er ikke mere betydelige i dag, end
tidligere.
• Spontant savn: Åbne mødespladser. Der mangler
overraskelser i byrummet, der kan inspirere og skabe møder.
• Svensk lydighed: Mennesker tager ikke det offentlige rum i brug.
• K3 bruger området i form af udendørs projekter.
Om det at deltage i forprojektet
• Er allerede involveret i Mediacluster og er på den
baggrund opmærksomme og interesserede i udviklingen af området.
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• Vil gerne deltage hvis det kan passes ind.
• Anbefaler også at snakke med Kathrine Winkelhorn.

INTERVIEW MED RICHARD HULTIN
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
SKANSKA ØRESUND AB
Om Skanska:
• Arbejder med byggeri ud fra langsigtede holdbare
visioner
• Helhedssyn mellem kunder, byggeri og staden
• Universitetsholmen er et heldhedsprojekt hvor
kommunikation og profilering er væsentlig – www.
skanska.se/universitetsholmen
Om samarbejde og netværk:
• Stærke samarbejder med kunder
• Vedblivende samarbejde efter salg
• Indgår i bestyrelser og arbejdsgrupper mange steder i Malmö. Citysamverkan, Västre Hamnen, Hyllie
m.fl.
Om det urbanes betydning (urban kapital)
• I Skanskas projekter er stadsudviklingen en del af
visionen.
• Man arbejder meget tæt med kunderne og vil gerne give dem langtidsholdbare løsninger.

• Man er meget bevidste om stueetagernes betydning for udadvendte stadsmiljøer.
• Butiksliv og servicefunktioner er vigtige for at tiltrække det ønskede stadsliv.
• Det tager tid at skabe levende nye stadsmiljøer –
tålmodighed.
• Innovative virksomheder ønsker at være midt i det
urbane – i staden
• Store virksomheder vil sandsynligvis flytte ud fra
city, når fortætninger gør det trafikale problematisk
for mange medarbejdere.
• Forvaltningen er en barriere for udviklingen. Specielt er gadekontoret for tunge og for magtfulde.
• Detailplaner er for stramme og for begrænsende.
For meget fokus på arkitektur og for lidt på virksomhederne.
• Planer bør have brede rammer. Ansvaret ligger i dia
logen.

Lokalisering:
• Skanskas beliggenhed er perfekt. Lokaliseringen er
med til at profilere og synliggøre Skanska.
• Skanskas beliggenhed skal afspejle firmaets arbejde. Må ikke bo for prangende, interiøret skal samtidig afspejle Skanskas produkters kvaliteter.
• Hyllie er en mulig fremtidig lokalisering. Skanska vil
da kunne ses som foregangsmand i området.
Om det at deltage i forprojektet
• Vil gerne deltage.
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ARBEJDSNOTAT c:
VÆRDIANALYSER AF STADSRUM
Notatet beskriver resultatet af værdianalyser af en række stadsrum på Universitetsholmen med omgivelser. Der er tale om 8
stadsrum, hvoraf kun de tre første analyser er helt gennemførte,
mens de øvrige indeholder foreløbige betragtninger, der kan videreudvikles.
Notatet redegør nærmere for arbejdsmetoden, herunder i
detaljer. Resultatet viser, at det er muligt, relevant og udbytterigt
at kortlægge og evaluere de humanistiske værdier, således som
de kommer til udtryk i stadsrummet, arkitekturen, bygninger,
stadsliv osv.
Analysemetoden kan beskrives som inspireret af den antropologiske feltmetode, der består i at aflæse værdier, kvaliteter,
fornemmelser, vikninger osv. på stedet. Metoden indeholder et
element af forhandlingsproces mellem de medvirkende analysanter, hvilket bidrager til at højne kvalitetsniverau, udsagnskraft
og gyldighed. Metoden er formentlig anvendelig såvel i en tværfaglig dialog som i en dialog med almindelige borgere, brugere
og gæster (i staden).
Den udviklede og anvendte arbejdsmetode og de redskaber, der indgår deri, skal naturligvis videreudvikles og rafineres
fremover.
Indhold:
• Indledning
• Metodebeskrivelse
• Værdianalyser af stadsrum:
· Orkanen, Indre Hamn og Nordenskjoldsgade
· Området ved Sødra Varvsbassinnet
· Jørgen Kock – karreerne
· Området ved Centralstationen
· Carlsgatan
· Området omkring Torrdockan og Krankajen
· Vestra Hamnen omkring Ubådshallen
· Stortorvet

ARBEJDSNOTAT C:
VÆRDIANALYSER AF STADSRUM

7

1. Indledning
Værdianalysen indledes med en opdeling af Universitetsholmen (med omgivelser) i en række sammenhængende stadsrum - otte i alt (se kortet). Denne
sammenhæng er betinget af visuelle, rumlige og
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Stadsrum:
1 Orkanen,
Indre Havn og
Nordenskjöldsgatan
2 Området ved
Sødra Varvbassinet
3 Jørgen Kock Karrererne
4 Foran Central
Stationen
5 Carlsgatan
6 Torrdockan og
Krankajen
7 Västre Hamnen
omkring Malmö
Högskola
8 Stortorget

funktionelle sammenhænge, mens selve grænsedragningen er omtrentlig, angivet ved en stiplet linje.
Der er foretaget en værdianalyse af hvert af disse
stadsrum. Analysen er helt gennemført for de tre første stadsrum:
• Orkanen med omgivelser
• Södra Varvsbassinnet
• Jörgen Kocks Karreerne
Resten af analyserne foreligger i skitseform men er alligevel med i denne rapport.
2. Metodebeskrivelse
Analyserne indeholder følgende elementer:
• generel karakteristik af stadsrummet brainstorm
• stadsrummets bidrag til kultur, attraktivitet og innovativitet (systematisering og sammenfatning)
• stadsrummets bidrag til humanistiske værdier (og
andre ønskede kvaliteter) (tolkning)
• sammenfattende fremstilling i et ’scorecard’ for det
enkelte stadsrum (se illustration sid 75)
• udfordringer og muligheder i stadsrummet (analyse og vurderinger)

1

Ad generel karaktetistik (se eventuelt værdianalysen af stadsrum 1: Orkanen med omgivelser nedenfor).
Analysen indledes med en individuel og almen
iagttagelse og tilegnelse af det pågældende stadsrum hos den enkelte deltager i analysen. Derefter
gennemføres en fælles brainstrom om stadsrummets indhold, karakter, udstrækning/afgrænsning,
egenskaber, stadsplanmæssige forhold og problemstillinger, bygningsmasse, arkitektur, stadsliv/adfærd
osv.og de påvirkninger/virkninger af såvel fysisk som
mental art, der udgår fra stadsrummet mv.1 (således
som disse sanses).
Det er op til deltagerne i denne indledende brainstorm , hvilke temaer, hvor mange temaer og i det
hele taget, hvordan de vil karakteriserede det pågældende stadsrum.
Afgørende spørgsmål er: Hvordan virker dette
stadsrum - på mig - på os? Og hvorfor? Hvad er det
der gør udslaget? Hvad er det nærmere for forhold i
stadsrummets struktur, karakter, arkitektur, bygningsmasse, æstetik, stadsskab, materialer, vedligeholdelsesstandard, naturkvaliteter, stadsliv, stadsfunktioner
osv., der har den pågældende virkning?
Denne brainstorm fører til en mængde udsagn

Ofte kan man iagttage en adfærd i stadsrummet, der er præget af fremmedgørelse, stress, intimidering, afstandtagen osv.

Dvs. adfærd præget af manglende social kapital
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om stadsrummet, der anvendes som råstof i analysens efterfølgende faser.
Ad. bidrag til kultur, attraktivitet...
På grundlag af brainstormens ’høst’ af indtryk og
synspunkter foretages nu en fælles systematisering
i forhold til dimensionerne kultur, attraktivitet og innovativitet.
Der spørges om, hvilke bidrag (eller mangel på
samme) det pågældende stadsrum (med udgangspunkt i brainstormen) yder til disse tre dimensioner.
Altså på hvilken måde og i hvilket omfang udgår der
en kulturel stimulans eller etableres der en kulturel
atmosfære, der kan påvirke mennesker, der opholder
sig i stadsrummet? Og hvilke konkrete forhold og faktorer i stadsrummet, er ansvarlige derfor?
Og så videre med de to øvrige dimensioner: attraktivitet og innovativitet. Disse vurderinger frembringes som et resultat af en fælles dialog og dermed
gennem en form for forhandling mellem deltagerne.
Ad. bidrag til humanistiske værdier
Når der således er foretaget en bedømmelse af det
enkelte stadsrums bidrag til de tre dimensioner, foretages en sammenfattende tolkning af disse egenskaber ved stadsrummet med hensyn til, hvilke huma-

82

det

4. stadsrum

nistiske værdier, de kan siges at understøtte, dække
over, afsløre, hvilke værdier der kan siges at være ’på
spil’ osv.
Der er netop tale om en tolkning, en fornemmelse, en intuitiv sansning af virkninger og indtryk der
udgår fra stadsrummet, og som synes at udsende en
påvirkning, skabe en stemning osv.
Det handler ikke så meget om en meget håndfast,
uimodsigelig, ’videnskabelig’ aflæsning af værdier.
Det handler derimod om, på hvilken måde det
enkelte stadsrum og dettes utallige elementer og
aspekter virker på den enkelte eller på flere mennesker. Der er tale om et diskutabelt, individuelt, sansemæssigt, subjektivt og psykologisk forhold - og det
skal netop diskuteres.
De humanistiske og delvist overlappende værdier
(og andre kvaliteter), der spørges til er følgende:
• mangfoldighed (overfor enfoldighed),
• åbenhed (lukkethed),
• tolerance (oplevelse af at være velkommen),
• social inklusion (plads til forskellige grupper),
• ansvarlighed overfor det omgivende miljø,
• bæredygtighed (holdbarhed),
• urban kompleksitet (multifunktionelle rum).
Der gennemføres en dialog om og foretages en
bedømmelse af, i hvilket omfang den enkelte værdi

kan siges at være udtrykt i stadsrummet, i hvilket omfang og hvad der er årsagen samt hvad der eventuelt
begrænset eller helt udelukker værdiudtrykket.
På en skala fra 1 - 5 (højeste værdisættelse) gives
herefter udtryk for, hvor markant eller svagt den enkelte værdi aktuelt synes at komme til udtryk i stadsrummet. Tilsvarende gives der karakter for det potentiale, der synes at være i stadsrummet for at fremkalde eller styrke det værdimæssige udtryk. Og det drøftes hvorledes det kan opnås, altså hvilke initiativer,
projekter eller andre foranstaltninger i stadsrummet,
der skal til for at opnå den ønskede virkning.
Sammenfatter man herefter karakteren for det
nuværende værdiudtryk med karakteren for det potentielle værdiudtryk, fås dermed et udtryk for den
forøgelse af det værdimæssige udtryk, der vil kunne
opnås i det enkelte stadsrum - såfremt man ønsker
dette.
Ad. scorecard
En sammenfattende fremstilling af værdianalysen vises i et såkaldt scorecard (se illustration), der danner
grundlag for en vurdering af muligheder og udfordringer.

scorecard
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Ad. udfordringer og muligheder
Dette punkt i værdianalysen indeholder en faglig dialog om, hvilke konkrete foranstaltninger; stadsplanmæssigt, bygningsmæssigt, arkitektonisk, organisatorisk eller på anden måde, der skal til i de enkelte
stadsrum for at opnå en ønsket styrkelse af de humanistiske værdier (og andre kvaliteter) og de gavnlige
følgevirkninger, der dermed fremkommer.
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3. Værdianalyser af stadsrum
De følgende afsnit viser færdige analyser af 3 stadsrum og foreløbige analyser af 5 stadsrum. Analyser
der kan færdiggøres i et senere forløb.

3.1 VÆRDIANALYSE AF ”ORKANEN, INDRE havn og nordenskjöldsgatan”

1. GENEREL KARAKTERISTIK (BRAINSTORM)
Et komplekst modsætningsfyldt stort stadsrum opdelt i to delrum: Indre Hamnan og Nordenskjöldsgatan. Disse to rum er adskilt og forbundne af spændende visuelle sammenhænge gennem og for enderne af Orkanen, der sine steder har udsigt til områder
udenfor dette stadsrum både mod øst og vest.
Rummet er mod nord afgrænset af en bro, ydre
havn og himmelrummet, mod syd af området ved
stationen og børsbygningen samt det kommende baneanlæg, mod vest af universitetet (K3) og mod øst af
Skeppsbron og Posthuset.
Stadsrummet omkring Indre Hamnan er det absolut dominerende. Præget af store vandflader, det
store himmelrum, de markante indtryksgivende udsigter mod havet og city. Universitetet (Orkanen) dominerer dette rum på en storladen og flot, men også
tvedydig måde, og er stedets absolutte hovedfaktor
mht. værdianalysens begreber: kulturel atmosfære,
attraktivitet, innovation og værdier. Andre betydningsfulde elementer er posthuset (landmark) og
Skeppsbron med sine smukke og mindre smukke
facader i et stedvist nærmest ’amsterdamsk’ look.
Dernæst kommer som nævnt visuelle udsigter af gaderne mod øst: f.eks. Carlsgatan. Den kommende tunnelbane og de hertil knyttede anlæg, fx et stort torv,
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vil få en afgørende indflydelse på dette stadsrum og
forbindelsen med city.
Stadsrummet: Indre Hamnan er præget af en
sjælden og heldig kombination af urbanitet og landskabelighed (himmel og hav). Det er meget tiltrækkende og spændende og rummer betydelige potentielle rekreative og mentale kvaliteter, der dog ikke på
nuværende tidspunkt, som følge af områdets omfattende ombygning, endnu ikke er formidlet bredt, rigtigt og med tilstrækkelig tilgængelighed.
Det store himmelrum giver lys og skaber åbenhed og sammenhæng. Stadsrummet rummer megen
stadskvalitet. Det er uhyre mangfoldigt, men det er
også lidt uoverskueligt. Et rodet eksotisk sted at være.
Orkanen er som sagt stadsrummets dominerende element og magnet for stadsliv. Den er som nævnt
tvetydig i sit udtryk.
På den ene side et meget stort urbant, skulpturelt, landskabeligt element (et bjerg), der totalt dominerer stadsrummet og som feks. set fra rummets
yderpunkter, feks. fra Skeppsbron og fra Jörgen Kocks
Gatan fremtræder flot, smukt og imponerende. Et betydeligt landmark i staden. Glasfacaderne er smukke,
stoflige og mystificerende. De giver den massive bygningskrop en næsten paradoksal lethed og ynde, reflekterer himmelrummet og lyset, hvorved der opstår

en ophøjet og åndfuld stemning. En virkning, der understøttes af facadernes tekster, udtrykker værdier og
intellektualitet. Dette giver sammen med det attraktive stadsrum et varmt og tiltrækkende udtryk.
På den anden side er bygningens eksklusive
karakter, de lukkede facader, beliggenheden på en
halvø og facadernes monomentalitet også kilde til en
oplevelse af eksklusion, utilnærmelighed og magtudfoldelse.
Stadsrummets samlede kvalitet hæmmes af flere
forhold. For det første den manglende indretning og
anvendelse af kajstrækningerne langs Orkanen, og
for det andet Skeppsbron, der er for meget domineret af biltrafik og parkeringspladser, hvilket forekommer helt forkert.
Desuden er det et stort problem, at Orkanen kun
i nogen grad kommunikerer med stadsrummet og
ikke inddrager det i udadvendte aktiviteter. På den
anden side er den gennemgående foyer med restaurant og de alment tilgængelige gennemgående uderum positive træk. Dog kun delvist udnyttede, således
er de gennemgående uderum mærkeligt ubenyttede
og ikke indrettede.
De to strøg: kajstrækningen langs Orkanen og
Skeppsbron rummer betydelige potentialer mht. attraktivitet, tilgængeliggørelse, opholds- og mødeste-

der, nye publikumsvendte funktioner (cafe..). Der er
her mulighed for at etablere attraktive ’rambla’er’.
Skeppsbron med facader er som nævnt et smukt
element i stadsrummet. Det skyldes stedvist dels en
varm, tiltalende, blød arkitektur og materiale anvendelse, dels den direkte kontakt mellem facader og
byrum formidlet af belægningen og butikker mv. Det
giver stadsrummet en ’menneskekvalitet’, et på nuværende tidspunkt ikke særligt udnyttet potentiale
for stadsliv. Omvendt rummer facaderækken – f.eksset fra Universitetsholmen – som kulisse og skyline
indslag af mindre heldige bygninger, f.eks. Sybillabygningen – med forkert farvesætning. Dette urbane
helhedsbillede kan forbedres og rummer derved et
potentiale.
Nordenskjöldsgatan, et langstrakt, noget lukket,
relativt mørkt stadsrum stedvist med betydelig bredde, ligger som et – nærmest internt - forbindende
rum mellem universitetets forskellige bygninger. Dette rum er domineret af Orkanens høje facade og har
dermed et mere begrænset himmelrum, der giver en
vis indesluttethed – dog uden den intimitet, der kunne have været der. Dette rum har derved en helt anden karakter end det store indre havnerum. Rummet
er domineret af biltrafik og parkering (parkeringshus)
og krydsende fodgængertrafik mellem bygninger-
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ne. Desuden tager en del studerende mv. ophold ved
bygningernes indgangspartier, hvilket især foregår
ved Orkanen. Der opstår derved et spontant stadsrum som følge af menneskelig aktivitet. (Rygepolitikken er pladsdannende).
Stadsrummet har desuden noget foreløbigt over
sin karakter og er i det hele taget mærkeligt uindrettet. Der er noget modsætningsfyldt og uforløst ved
stadsrummets nuværende anvendelse dels som internt fordelingsrum, dels som trafikgade.
Rummet skønnes at have et enormt potentiale
som et kulturelt, innovativt og attraktivt stadsrum.
Det kan udformes som en udendørs ’dagligstue’ for
universitetet og indrettes med henblik på også at tiltrække mennesker uden egentlig tilknytning til universitetet. Dette bør ses i relation til universitets mere
udadvendte - og evt. folkelige – aktiviteter. De foreliggende gadeplaner inklusive busruter bør bedømmes
og udvikles i denne sammenhæng. Man kan godt
etablere en ’væg til væg’ belægning i gaderummet
samtidig med at busser passerer (langsomt) gennem
rummet (jf. Frieburg).
Gaden har potentiale til at være rygrad og knudepunkt for hele det net af gader og andre forbindelseslinier, der løber parallelt og tværs gennem stadsrummet. Dette netværk vil kunne skabe en velkommen
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tilgængelighed, fremkommelighed og åbenhed og
bidrage til områdets samlede kvalitet. Dette netværk
bør styrkes af flere broer over bassinet, herunder også
over Södra Varvsbassin. De øst-vestgående kajstrækninger og gader kan heri udformes som indbyrdes
supplerende rambla’er med gode adgangs- og opholdsmuligheder og udfyldes med stadsmæssige faciliteter af forskellig slags, feks. også nye bygninger i
stadsrummet.
I den forbindelse bør universitetet, virksomheder
og andre aktører indtænke gaderummene i deres virke og virksomhed (urban kapital).
Den eksisterende parkeringsplads (vest for Orkanen) bør anvendes til udadvendte formål med bred,
almen folkelig appel. F.eks. et borgerhuskompleks eller tilsvarende.
2. BIDRAG TIL KULTUR, ATTRAKTIVITET
OG INNOVATION (SYSTEMATISERING OG
SAMMENFATNING)
Bidrag til kulturel atmosfære
• De mange mennesker, menneskelighed.
• Universitetet og den hertil knyttede ’verden’.
• K3 – der dog ikke udtrykkes nok i stadsrummet.
• Den mangeartede bygningskultur.
• Det kulturhistoriske element i havnen.

Bidrag til attraktivitet
• Rummets kvalitet og format, arkitekturen, himmel
og hav.
• De mange mennesker der ’kommer og går’.
• Dynamikken i stadsomdannelsen, der præger hele
området.
• De mange forskellige aktiviteter, virksomheder og
institutioner.
• Samspillet mellem gammelt og nyt.
Bidrag til innovation
• Samlokaliseringen af institutioner og virksomheder
har et innovativt potentiale.
• Universitetet og Minc’en som sådan.
• Den dynamiske atmosfære der hidrører fra universitets og Minc’ens innovative og forandrende aktiviteter.
• Mødesteder i området (der kunne godt være flere).

÷ Citytunlen som begrænsning.
÷ Universitets siden bidrager ikke meget.
÷ Stadsrummets generelle manglende anvendelse.
÷ Citadellsvägen udformning (en barriere).
= Potentiale (5), trusler: de nye trafikanlæg.
dvs. udviklingsmulighed fra 4–5
Åbenhed (lukkethed)(nuv. niveau: 3)
+ Åbent stadsrum (himmel og hav), faktisk og
mentalt.
+ Mange mennesker.
+ Gennemgang i Orkanen.
+ Mange trafikmål i området.
+ Mange potentielle mødepladser.

3 BIDRAG TIL HUMANISTISKE VÆRDIER OG ANDRE
KVALITETER (TOLKNING) +÷

÷ Universitets lukkede facade og indadvendthed.
÷ Uindrettede kajstrækninger.
÷ Tendens til institutions stemning.
÷ Manglende broforbindelser.
÷ Hæmmet tilgængelighed.

Mangfoldighed(nuværende niveaun: 4 på en skala fra 1–5 höjeste værdi)
+ Levende stadsdel.
+ Mange forskellige bygninger, stadselementer og
aktiviteter.
+ Trafik.

= Potentiale (5+)
dvs. udviklingsmulighed fra 3–5+
Tolerance (oplevelsen af at måtte være her)(nuv. niveau 2 - 3)
+ Det mangfoldige stadsrum, især omkring Skeppsbron
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+ De landskabslige, rumlige kvaliteter.
+ De mange mennesker.
÷ Foreløbigheden i miljøet.
÷ Manglende broforbindelser.
÷ Den hæmmede tilgængelighed af visse delområder.
÷ Det lettere elitære og institutionelle præg af universitet og universitetsholmen.
÷ Universitets enorme visuelle dominans.
= Potentiale (4)
dvs. forbedringsmulighed fra 2–4
Social inklusion (plads til forskellige befolkningsgrupper)( nuv. niveau: 2)
+ Attraktivt stadsområde, dynamisk, tiltrækkende.
+ Den nye tunnelbane med tilhørende pladsdannelse.
÷ Den lidt afsides beliggenhed i Malmø.
÷ Den noget specialiserede karakter, der vil blive forstærket.
÷ En vis social skævhed som følge af universitet, erhvervsliv.
÷ Den kommende prisudvikling.
÷ Manglende på almene stadsfaciliteter.
= Potentiale (2 – 3)
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Ansvarlighed overfor omgivelserne (bidrag til urban kapital)(nuv. niveau 1)
÷ Meget begrænset
= Potentiale (5+)
dvs. forbedringsmulighed fra 1–5+
Urban kompleksitet (integreret, oplevelsesrig, relationsfremmende)(nuv. niveau 3 - 4)
+ Mange stadsfunktioner i området.
+ Trafikknudepunkter.
+ Universitet og Minc som mødespladser.
÷ Begrænsede mødepladser, cafeer.
÷ Det tiltagende institutionelle præg.
÷ Manglende ansvarlighed.
= Potentiale (5++)
dvs. forbedringsmulighed fra 3–5++
4. SAMMENFATTENDE KOMMENTAR
Værdiernes nuværende og potentielle niveau
Værdianalysen viser, i hvilken grad de 6 humanistiske værdier (og andre kvaliteter) kommer til udtryk i
stadsrummet og hvilket potentiale, der er for forbedring heraf. Niveauet for såvel det nuværende som det

potentielle udtryk angives på en skala fra 1 – 5, hvor 5
er højeste niveau.
Det fremgår således, at værdien ’mangfoldighed’ i
dette stadsrum skønnes at have et nuværende niveau
på 4, dvs. over middel, mens potentialet skønnes til
at være 5. Niveauet for ’mangfoldighed’ er altså på
nuværende tidspunkt relativt højt, hvilket betyder, at
potentialet for forbedring ikke er stort.
Til gengæld bedømmes niveauet for værdierne ’
åbenhed’ og ’tolerance’ i udgangspositionen at ligge
på middel og med et betydeligt større potentiale for
forbedring, end i tilfældet med ’mangfoldighed’. Det
gælder særligt for ’åbenhed’, hvis nuværende niveau
sættes til 3, mens det potentielle skønnes at være 5+,
dvs. at der er plads til en betragtlig kvalitetsforbedring.
Lavest på værdiskalaen skønnes værdierne ’social inklusion’ og ’ansvarlighed overfor omgivelserne’
at være. Status sættes således til henholdsvis 2 og 1,
dvs. meget lavt. Til gengæld er mulighederne for forbedring meget forskellig for de to værdier.
For ’social inklusion’ skønnes potentialet således
at være meget begrænset, hvilket skyldes opfattelsen af, at denne stadsdel formentlig fortsat vil være
markant præget af sin akademiske og noget elitære
karakter.

For ’ansvarlighed....’ der imod, synes potentialet at
være endog særdeles højt ( 5+).
Endelig er værdien ’urban kompleksitet’ et område med et betydeligt potentiale. Skønt niveauet i udgangspositionen synes at ligge højt (3 – 4), skønnes
potentialet at være meget højt (5++).
Muligheder for styrkelse af værdier
Det samlede værdibillede viser, at ’mangfoldighed’,
’åbenhed’ og ’urban kompleksitet’ ligger på et relativt
højt niveau, hvilket ikke gælder for de øvrige værdier:
’tolerance’, ’social inklusion’ og ’ansvarlighed overfor
omgivelserne’.
Samtidig fremgår det, at de største forbedringsmuligheder omfatter værdierne: ’åbenhed’, ’ansvarlighed overfor omgivelserne’ og ’ urban kompleksitet’,
mens der ikke umiddelbart er så meget at komme efter mht. værdierne: ’tolerance’ og ’social inklusion’.
Ønsket værdiprofil
Hvilke konsekvenser skal kan man drage af værdianalysen? Hvilke værdier skal man søge at fremme?
Hvilke værdier skal man lade ligge? Hvilken værdiprofil ønsker man for det pågældende stadsrum i fremtiden?
Analysen viser som nævnt, at de bedste mulighe-
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der for at styrke humanistiske værdiers udtryk i stadsrummet gælder ’åbenhed’, ’ansvarlighed overfor..’ og
’urban kompleksitet’. Disse værdier og kvaliteter er
i nogen grad indbyrdes forbundne forstået på den
måde, at de formentlig i nogen grad understøtter
hinanden. Det peger på, at der bør gøres en specifik
indsats overfor disse værdier.
Det næste spørgsmål er, om man skal acceptere,
at værdier som ’tolerance’ og ’social inklusion’, der ligger lavt, ikke umiddelbart har noget større forbedringspotentiale. Hvis man ikke ønsker at acceptere
dette, betyder det blot, at der skal gøres en særlig
indsats på trods af de umiddelbart foreliggende muligheder.
Den ønskede værdiprofil for dett stadsrum kan
således være følgende:
• Åbenhed (en ønsket fordobling, fra x til 2x),
• Ansvarlighed overfor omgivelserne (en mangedobling, fra x til 5x),
• Urban kompleksitet (en fordobling, fra x til 2x),
• Social inklusion (en fordobling, fra x til 2x).
Det ses af den ønskede værdiprofil, at værdien
’ansvarlighed overfor omgivelserne’ er det største
satsningsområde, mens der skal gennemføres en fordobling af niveauet for de øvrige værdiudtryk.
Hvad kan der gøres for at opnå de ønskede højere
værdiudtryk i dette stadsområde?
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Mulig indsats
Eksempler på indsats:
• ’Ansvarlighed...’ kan søges styrket ved, at alle aktører og interessenter i stadsområdet påtager sig et
ansvar overfor det omgivende stadsmiljøs udformning, anvendelse og stadslivet. Disse aktører og interessenter omfatter en ret bred kreds af virksomheder, institutioner, bygningsejere, ejendomsformidlere, bygherrer, arealudviklere, arkitekter og
kommunens forskellige forvaltninger, herunder
plankontor, gadekontor og erhvervskontor samt
kulturforvaltning. Styrkelsen af ’ansvarlighed...’ kan
dels ske ved en mere aktiv indsats for at åbne bygningers stuetager overfor omverdnen og skabe et
samspil mellem disse og det umiddelbart nærliggende offentlige stadsrum, og dels ved at gennemføre udadvendte aktiviteter og andre former for bidrag til stadslivet.
Det vil sige, ved at udvikle en række såkalde 4.
stadsrum.
Det kontante motiv for disse aktørers og interessenters bidrag til at styrke ’ansvarlighed...’, er den enkle,
at alle får mere ud af en sådan indsats. I form af et
mere attraktivt stadsmiljø, dvs. mere bedre urbane
ressourcer og dermed et højere niveau for urban
kapital.

• Det skønnes, at også værdierne ’åbenhed’ og ’urban
kompleksitet’ vil blive styrket af den nævnte indsats.
• En fordobling af niveauet for ’social inklusion’ vil
kun kunne opnås ved at bryde med den udvikling,
der for tiden synes at præge udviklingen i det pågældende stadsrum og som er domineret af universitetet og lignende eller hertil svarende institutioner og virksomheder. Det skal dog i den sammenhæng fremhæves og anerkendes, at Malmø Højskole faktisk på mange måder gør en indsats for at
fremme ikke mindst indvandrergruppernes inddragelse i universitetets aktiviteter på arealanvendelse, stadsrummets udformning, stadsbygningen og
stadslivet. Som eksempler på actions kan fremhæves følgende:
o Boliger for unge og andre befolkningsgrupper,
o Et bredt folkeligt aktivitetetscenter og mødested,
o Fremhævelse af etnisk musik i stadsrummet,
o Et folkeligt mødested for filosofi og menneskekundskab (blandt formidlet gennem offentlige forelæsninger).

5. UDFORDRINGER OG MULIGHEDER
(Analyse/vurderinger)
• Samlet plan for hele stadsrummet, der skal opfattes
som ét sammenhængende stadsrum med vand i
midten,
• At få integreret MAH i hele stadsrummet,
• At etablere samspil med vandet langs kajen,
• Nye broforbindelse i de tværgående forbindelser
gennem stadsområdet,
• Nordenskjöldsgatan som rygrad i hele gadenettet,
• Nordenskjöldsgatan som attraktivt stadsrum, der
forbinder universitetets bygninger med hinanden,
• Ingen privatbilisme, busspor gennem rummet,
• Foreløbig, foranderlig og fleksibel indretning af
stadsrummet (et forsøg).
6. FORSLAG
Nordenskjöldsgatan som ”dagligstue” for universitetet og alle andre. Udvikling og det 4. stadsrum på
hele Universitetsholmen. ”Orkanen” udvikles som det
4. stadsrum.
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3.2 VÆRDIANALYSE AF området ved södra varvsbassinnet

1. GENEREL KARAKTERISTIK (BRAINSTORM)
• Stort åbent stadsrum.
• Nord: Kockums historiske og attraktive bygninger,
øst: universitetet relativt lave bygninger (K3) og
MINCs noget højere bygningskompleks, syd: universitetsbygninger og stor (midlertidig) p-plads
(planlagt bebygget), vest: industribygninger, haller
og siloanlæg med meget store bygningsvolumener.
• Stadsrummet domineret af bygningsmasser af meget forskellig størrelse, udformning, karakter og materialeanvendelse.
• Det store himmelrum og udstrakte vandflader giver
en rekreativ kontemplativ – landskabelig - atmosfære.
• Det store rum og de varierede bygningshøjder giver visuel kontakt til landmarks og stadsdele udenfor rummet.
• Sammen med himmel og vandflader giver det rummet en transparent, lys og rumlig kvalitet.
• Mangfoldig bygningsformer og –anvendelse (uddannelse, produktion, oplagring, tekniske anlæg)
gør rummet interessant og spændende at være i.
• En stemning af uhøjtidelighed, menneskelig rummelighed, åbenhed og påvirkelighed.
• Et råt, ufærdigt og foreløbigt sted.
• Mangelfuld indretning af kajarealerne, universite-

•
•
•

•

tet bidrager (bortset fra opstillede møbler og indgangspartier) ikke særligt til uderummens anvendelse eller karakter.
Træbeplantning langs bygninger er fremmedelementer.
For meget parkeringsareal.
Et stadsrum under forandring, dynamisk og med et
enormt potentiale for videreudvikling (som kundskabsstad).
Meget væsentligt stadsområde for Malmø som
kundskabsstad og for MAH.

2. BIDRAG TIL KULTUR, ATTRAKTIVITET
OG INNOVATION (SYSTEMATISERING OG
SAMMENFATNING)
Bidrag til kulturel atmosfære:
• Universitet (K3) rummer et meget stort, kun delvist
udfoldet, potentiale mht. kulturelle aktiviteter og
atmosfære.
• Årsag: de ret lukkede facader, en vis indadvendthed
og manglende indretning af og samspil med uderummene.
• Stadsrummets samlede sammensatte karakter,
mangfoldige arealanvendelse, den historiske bygningskultur, sameksistensen af industri- og viden-
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•
•
•
•

•

•
•

samfund osv. giver en kulturel mangfoldighed, atmosfære, identitet og følelsen af historisk brud og
kontinuitet.
Den åbne kulturelle atmosfære har et betydeligt socialt inkluderende potentiale.
Hæmmes i nogen grad af universitets dominans
med sit noget elitære præg.
Denne virkning modvirkes dog af mange studerende med anden etnisk baggrund.
De delvist lukkede facader og visse udearealers utilgængelighed (på den anden side af vandet) er negativt.
’Mødet’ mellem industrisamfundets og vidensamfundets bygninger, aktiviteter og mennesker et kulturelt gode med inkluderende potentiale.
Bør derfor opretholdes (dvs. moderne byfunktioner
bør ikke erstatte produktionsanlæg mv.).
Dette ’møde’ er et billede på Malmøs historiske rødder, udvikling og identitet.

Bidrag til attraktivitet:
• Den rå, foreløbige og dynamiske karakter giver
rummet en umiddelbar og omfattende attraktivitet.
• Fraværet af fine, dyre, eksklusive bygninger og materialer giver en vis menneskelig rummelighed
(menneskeklima), (overdreven æstetik kan hæmme
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den enkeltes og fællesskabets udfoldelse).
• Foreløbigheden giver indtryk af at stadet kan påvirkes og forandres af mennesker og aktivitet.
• Den stærkt sammensatte attraktivitet i rummet kan
videreudvikles (men bør først analyseres nærmere).
• Områdets stadsliv præges af 5 former:
o Bløde trafikanter passerer gennem området langs
kajen mellem city og Vestra Hamnan.
o Trafik til universitet, MINC osv..
o Ophold og mødeaktiviteter ved universitetets
indgangspartier, dele af uderummenes flader anvendes hertil.
o Trafik på vandet og
o trafik og arbejdspladsaktiviteter til og på erhvervsarealer.
• Stadsrummet er præget af stadsliv (og tilsvarende
aktiviteter) knyttet til universitet og arbejdspladser.
• Det civile stadsliv (almene borgere, gæster og turister) er ikke særligt fremtrædende (passage af mennesker).
• Området er mht. stadsliv specialiseret omkring uddannelse mv.
• Et stort potentiale for alment stadsliv ved etablering af boliger, almene stadsfunktioner og attraktive opholds- og mødepladser.

Bidrag til innovation:
• Stadsrummets bidrag til innovation og innovativ
stimulans påvirkes af følgende:
o Universitetets og Minc’s udgør tunge innovationsfremmende kerner, blandt andet som specialiserede mødesteder, to væsentligt urbane innovationsmaskiner.
o De relativt lukkede facader og indadvendte virksomhed (mere eller mindre ).
o Manglende åbne og attraktive mødesteder og
områdets hæmmede tilgængelighed.
o Det specialiserede miljø.
o Den rekreative og uhøjtidelige atmosfære der kan
fremme kreativitet og kundskabsdeling.
o Omfanget af samspil mellem universitet/Minc’en
og omgivende erhvervsvirksomheder.
o Det kommende mediacluster vil have et enormt
innovativt potentiale for hele områder afhængig af
dets udformning, drift, virksomhedskultur.
3. BIDRAG TIL HUMANISTISKE VÆRDIER OG ANDRE KVALITETER (TOLKNING):
Mangfoldighed (2 – 3)
+ Bygningsmassens store variation.
+ Den mangfoldige bygnings- og arealanvendelse,

+ ’Mødet mellem industri- og vidensamfund.
÷ Tomhed, foreløbigt anvendte arealer (p-plads),
÷ Universitet, Minc’en udtrykkes ikke særligt i
rummet.
÷ Specialiseringen (uddannelse/forskning),
÷ Den hæmmede tilgængelighed.
÷ Manglende almene stadsfunktioner, boliger,
møde- og opholdssteder.
÷ Manglende faciliteter for stadsliv (cafeer..).
= Potentiale (5)
Åbenhed (lukkethed)(3)
+ Himmelrummet, vandflader, udsyn, åbent stadsrum.
+ Rummet er nemt at passere igennem.
÷ Delvist lukkede facader, låste døre.
÷ Manglende stadsfunktioner.
÷ Uudviklede adgangsforhold.
÷ Lidt begrænset tilgængelighed.
÷ Manglende adgang til vandet – og til den anden
side af vandet.
= Potentiale (5)
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Tolerance (oplevelsen af at måtte være her)(3 – 4)
+ Universitet og Minc.
+ Råhed og uhøjtidelighed.
+ Påvirkelighed.
+ Samspil mellem to tidsaldre (visuelt).
÷ Manglende adgang til Vestra Hamns (på den anden
side af vandet).
÷ At industrien flytter ud, at området bliver mere ensartet.
= Potentiale (meddiaclustret vil have stor betydning)
(5+)
Social inklusion (plads til forskellige befolkningsgrupper)(2)
+ To tidsaldre i samme rum (mental inklusion).
+ Indvandrer studerende.
+ Imødekommende atmosfære.
+ Kommende boliger i nabostadsdel bliver afgørende.
÷ Universitets sociale inkluderende virksomhed ikke
ret synlig i rummet,.
÷ Begrænset tilgængelighed, specialisering.
÷ Adgangsbegrænsninger i dele af rummet.
÷ Manglende almene stadsfunktioner/mødesteder.
÷ Manglende VFA initiativer?
÷ Planerne for områdets udvikling (uddannelsesområde).
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= Potentiale (3)
Ansvarlighed overfor omgivelserne (bidrag til urban kapital)(1)
+ Minc’s (åbne foyer, cafe).
÷ Generel manglende ansvarlighed overfor omgivelserne hos de fleste aktører.
÷ K3’s adgangsparti fungerer dårligt.
÷ Omfattende parkeringsarealer.
÷ Foreløbighed, råhed, ombygningsaktiviteter,
÷ Indadvendt restaurant (i gårdrum).
÷ Boghandlen, studenterforeningen.
÷ Torverummet ved boghandleren, ringe indretning.
= Potentiale (5)
Urban kompleksitet (integration, oplevelsesrigdom,
relationsfremmende)(4)
+ Minc og universitet.
+ Himmel, vandets og lysets mentale kvalitet.
+ Dynamiske forandringer.
+ Mødet mellem to tidsaldre.
+ Det kommende mediacluster.
+ Kompleksiteten i virksomhedsmiljø, uddannelsesmiljø osv. udtrykt i rummet.

÷ Planerne for områdets fremtid.
÷ Adskiltheden i rummet.
÷ Manglende indretning i rummet.
= Potentiale (4) (tvetydigt) (risiko for faldende kompleksitet).
4. UDFORDRINGER (ANALYSE/VURDERINGER)
• Styrkelse af værdier på grundlag af værdianalysen
(vurdering af i hvilket omfang det kan/skal/bør finde sted og med hvilke virkemidler – f.eks. udtrykke
værdier symbolsk i rummet).
• Enormt potentiale idet dette stadsrum rummer udsædvanlige kvaliteter og muligheder (udfordring).
• Oprette midlertidige udadvendte stadsfunktioner
og stadsrum (idé).
• Oprette opholds- og mødesteder – rambla udformning.
• Adgang til vandet feks. gennem trappeanlæg og
ved at lægge flader ud i vandet til ophold og leg.
• Bro(er) over vandet.
• Alle aktører skal tage ansvar for stadsrummet (generelt).
• Restauranten kan åbne sommerrestaurant langs kajen (parkeringspladser fjernes).
• Containerboliger på parkeringspladsen.

• Almene stadsfunktioner for alle.
• Aktivitetsplan for stadsliv, arrangementer, events
osv.
• Workshops for alle med henblik på at udvikle involverende kulturelle og sociale innovationer,
• Udvikle den sociale og urbane kapital i området
(generelt).
5. FORSLAG
En integreret udvikling af K3 og kajstrækningen, dvs.
et 4. stadsrum.

det

4. stadsrum 99

3.3 VÆRDIANALYSE AF ”jörgen kock karreerne”

1. GENEREL KARAKTERISTIK (BRAINSTORM)
• Stadsrummet består af et gadenet og nogle karreer.
• Et særegent, kompakt og sluttet stadsmiljø.
• Nord: Kristianiagade, syd: Carsgata, øst: Utstellingsgatan og vest: Skeppsbron.
• Attraktivt men delvist uforløst urban karakter.
• En del (stadig færre) boliger, mange – mindre og
større – virksomheder, organisationer, institutioner.
• Relativt lave huslejer – omfattende ud- og indflytning, en kuvøse for små, nye virksomheder.
• Upåagtet af planlægningen (de senere år).
• Præget af en markedsstyret, autonom udvikling.
• Den nye station vil give større fokus på området og
stigende ejendomspriser.
• Området er dynamisk (der foregår noget).
• Området rummer to høje bygninger med mange
virksomheder mv.
• To hovedgader har urban karakter pga. høje omgivende bygninger, stadsrummets proportioner og
brede fortorve.
• Denne karakter kan udnyttes bedre.
• Skeppsbron bidrager til den urbane karakter og attraktive stadsrum.
• Utstellingsgatan og delvist H. Michelsensgatan er
karakterløse og ikke attraktive.
• Fantastisk beliggenhed (beliggenhedsværdi), der
forøges, pga. to markante trafikknudepunkter,

•

•
•
•
•
•
•

•

vejadgangen fra øst og det omgivende stadskvalitet, samt øget bevidsthed og opmærksomhed.
Udbygget, ikke ledige grunde, alligevel potentiale
for forandringer og udvikling pga. ud/indflytningsdynamikken.
Området har/vil få stor betydning for staden.
De relativt lukkede facader og inaktive stueetager
giver lidt døde gader.
Manglende stadsfunktioner (butikker, cafeer..) begrænser stadslivet.
Stor mangfoldighed af bygningsformer, størrelser,
arkitektur og materialeanvendelse.
Attraktive funkisbygninger.
Attraktive skalaforhold (bør opretholdes) og udsyn
til næsten alle omgivende miljøer, gør området attraktivt og giver samhøringhed med andre stadsdele.
Områdets store betydning og potentiale - en
grundlæggende og visionær evaluering af områdets fremtidige rolle og anvendelse (udvikling af de
urbane ressourcer):
o Som attraktivt urbant boligområde med større og
attraktive boliger (i eksisterende bygninger).
o Som innovativt erhvervs- og iværksættermiljø for
mindre virksomheder.
o Som erhvervspolitisk innovationsmiljø i samspil
med MAH.
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2. BIDRAG TIL KULTUR, ATTRAKTIVITET
OG INNOVATION (SYSTEMATISERING OG
SAMMENFATNING)

• Udnyttelse af den svenske lunchkultur.
• Meget dominerende p-hus er negativt for et attraktivt stadsmiljø.

Bidrag til kulturel atmosfære:
• Mangeartet bygningsmasse, urban karakter giver
en urban kulturel atmosfære/stemning.
• Erhvervskulturen ikke særligt synlig i gadebilledet,
• Ingen nævneværdig kulturel institution eller aktivitet.
• Mangelfuld kulturel atmosfære.
• Præget af indadvendthed.
• Begrænset stadsliv.
• Relativt lave huslejer, den sammensatte arealanvendelse og hyppige ind/udflytninger giver området et
vist inkluderende potentiale.

Bidrag til innovation:
• Samlokaliseringen af mange små virksomheder mv.,
• Beliggenhed nær MAH, MINC og andre erhvervsmiljøer.
• Det relativt lave huslejeniveau.
• Disse faktorer kan fremme innovation.
• Det nye store kontorhus på Ångbådbron (blandt
andet encyklopædien) har understøttet den erhvervsmæssige dynamik og det innovative niveau ?
• Den manglende synlighed og den udprægede lukkethed er et problem.
• Kantiner og fællesfaciliteter bør åbnes mod omgivelserne.

Bidrag til attraktivitet:
• Området er relativt attraktivt og har stort potentiale,
• Forudsætninger for et vist stadsliv, men forudsætter
understøttende stadsfunktioner.
• Potentialet for stadsliv er begrænset – området er
begrænset i størrelse og er udbygget.
• Størst potentiale for stadsliv er områdets virksomheder og de omgivende stadsområdets ’kunder’.
men det forudsætter attraktive stadsfaciliteter (cafe,
restaurant).
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3. BIDRAG TIL HUMANISTISKE VÆRDIER OG
ANDRE KVALITETER (TOLKNING):
Mangfoldighed (2- )
+ Erhvervsmæssig mangfoldighed.
+ Bygningsmassen.
+ De mange små enheder (lokaler).
+ Mange små virksomheder, mange enmandsvirksomheder.

÷ Manglende synlighed i gadebilledet,
÷ Manglende stadsliv.

÷ Lukkethed.
÷ Manglen på stadsfunktioner.
÷ Stedvist afvisende bygningskroppe/arkitektur.

= Potentiale (4)
= Potentiale (3)
Åbenhed (2)
+ Gaderummene.
+ Det retvinklede gadesystem.
+ Udsynet til omgivelserne.
+ Den lille skala.
+ Intimiteten.
+ Den manglende planlægning.
+ Den nye Skippsbro (planerne for det).
÷ Lukkede facader, indadvendthed.
÷ ’Døde gader’.
÷ Mangel på stadsfunktioner, cafe, butikker.
÷ Mangel på mødepladser.
÷ For mange p-pladser.

Social inklusion (plads til forskellige befolkningsgrupper)(1)
+ Erhvervsmæssig inklusion.
+ Begrænset antal boliger.
÷ Manglende mødesteder, ingen tværkulturelle mødesteder.
÷ Manglende stadsfaciliteter.
= Potentiale (4)
Ansvarlighed overfor omgivelserne (bidrag til urban kapital)(1)
+ Rimeligt vedligeholdelsesniveau.

= Potentiale (4)
Tolerance (oplevelsen af at måtte være her)(2 – 3)
+ Virksomhedstolerance, alle kan være her.
+ Billige huslejer, plads til ’den lille mand’.
+ Autonom stemning, planløshed (ingen ekskluderende fælles mål).

÷ Lukkede facader, indadvendt virksomheder (nok i
sig selv).
÷ Indadvendt byggemåde.
= Potentiale (5)
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Urban kompleksitet
(integrerethed, oplevelsesrig, relationsfremmende)(2)
+ Komplekst erhvervsmiljø.
+ Mange ansatte.
÷ Industriel stadsstruktur (boliger og erhverv).
÷ Begrænset urban kompleksitet.
= Potentiale (3–4), dog ved åbning af facaderne (4–5)
4. UDFORDRINGER OG MULIGHEDER (ANALYSE,
VURDERINGER
• Styrkelse af værdier i på grundlag af værdianalysen
(vurdering af i hvilket omfang det skal/kan/bør finde sted og med hvilke virkemidler (f.eks. oprettelse
af cafeer).
• Området er en ’hvid plet’ for stadsliv i stadsdelen
(udfordring).
• Grundlæggende stillingtagen til områdets fremtidige rolle og anvendelse i fremtiden.
• Aktivering af stueetager.
• Etablering af mødepladser for borgere og for virksomheder.
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• Udnytte lunchkulturen, oprette restauranter.
• Skabe samspil med MAH og Minc om erhvervsudvikling, kulturel udvikling osv.
• Etablere flere og større boliger,
• Hindre gradvis gentrificering (fastholde områdets
kvaliteter som åbent og med lavere huslejer).
• Udvikling af gaderummet.
• Udvikle den sociale kapital i området (netværksdannelser, ansvarlighed overfor omgivelserne, virksomhederne inddrager gaderummet i deres virke/
virksomhed), (generelt).
• Udvikle den urbane kapital i området, (generelt).
• Workshop for virksomheder i området (med Björn
Bergmann)(idé).
5. FORSLAG
Området har et stort potential for hele Universitetsholmen. Udvikle en grundlæggende ny ide for områdets udvikling.

3.4 FORELØbig VÆRDIANALYSE AF området foran ”centralstationen”

Karakteristik:
• Kompakt og intenst.
• Flowbetonet rum.
• Urban generator med stadsliv og stemning.
• Værdifuldt som et aktivt sted med stadsliv.
• Bevægelse mellem mange mål.
• Cykler, biler, toge, busser og fodgængere.
• Markant afgrænset lille rum med stor sammenhængskraft med udsyn i 2 retninger.
• Bygningerne der definerer rummet er fine – central
stationen og Börsen.
• Helheden gør det spektakulært og komplekst.
Kultur:
• Kulturel menneskelig atmosfære.
• Alle er her uanset farve, alder, indkomst etc.
Attraktivitet:
• Helheden, tætheden og mangfoldigheden gør det
attraktivt.
• Menneskeflow skaber klima og atmosfære.
• Cykelmængden foran bygningen er noget rod der
fylder, men er i overensstemmelse med rummets
funktion og skal derfor anerkendes.
• Et kaotisk dynamisk element.
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Innovation:
• Ikke meget med innovation at gøre.
• Mange mennesker mødes hvilket giver et potentiale for videnudveksling og videndeling.
• På personligt plan realiserer rummet forestillingen
om dig selv.
• Her kan søges inspiration og man kan udstille sig
selv på den offentlige scene.
• Den menneskelige temperatur stiger her – alle er
her! Afskrækkende og inspirerende.
Værdier:
• Stationen giver tilgængelighed til omverdenen.
• Sammenpresning af mennesker – grænseoverskridende.
• Mangfoldighed.
• Tolerance.
• Social inklusion.
Social kapital:
• Netværksknudepunkt.
• Latent potentiale – idet mennesker måske kunne
komme til at snakke sammen.
• Nordisk mentalitet en begrænsning for social kapital i det offentlige rum.

• Dilemma ml. intimidering, utryghed og udveksling,
menneskelig varme.
• Negativ social kapital.
Forslag:
Etablering af møde- og opholdsmuligheder.
Plads til ro og reflektion, aktivitetsmøligheder og
events, der styrker menneskeligt samvær, samtale og
inspiration (social kapital).
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3.5 FORELØbig VÆRDIANALYSE AF ”CARLSGATAN”

KARAKTERISTIK
• Afgrænses af banearealer/trafikfaciliteter – meget
aflangt.
• Ældre og til dels dårligt vedligeholdte bygninger.
Bygningerne er inde i en ændringsproces – anvendes til ekstensive formål.
• Fortrinsvist lavt byggeri især mod øst.
• Oprindelig transport, gods og lager, vognmandsfirmaer
• Mange P-pladser.
• Hengemte charmerende kvarterer.
• Klondykeagtigt.
• Nøjescenter – restaurant slagtehuset:
• P-hus
• Noget nybyggeri – autistisk.
• Enormt potentiale, stort, mange tomter, billige
lejemål. Afvikling af godstransport og vognmandsfirmaer.
• På kanten af stadsområdet – kan blive en vigtig
samspilsfaktor for Universitetet.
• Billigt at istandsætte hurtigt.
• Kunne bruges af Universitetet + feks. Musikskole
evt. eksperimentel scene – studier – atelierer mm.
• Områder mellem stadsdel og bane – mod Øst. Kan
bruges som støjbuffer, så man bygge boliger på indersiden.
• Alle spor væk på det vestlige baneområde – boliger
og erhverv.

Kultur:
• Måske et kulturelt potentiale – slagtehuset.
Attraktivitet:
• Attraktivt potentiale. Kommende boligbyggeri.
Innovation:
• Stort potentiale
• Kunst, kultur og iværksætteri.
Værdier:
• Kitch/klondyke
• Mindre bygninger/stadsrum – nede i skala
• Stilfærdig charme og særpræg.
Ideer:
• Indbyder til eksperimenter
• Universitetet som aktør – innovativ gruppe, iværksætteri.
• Eksperiment for kundskabsstadsudvikling.
Forslag:
Udvikling som innovativ stadsdel for små innovative
organisationer i rå, billige lokaler.
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3.6 FORELØbig ANALYSE AF området omkring torrdockan og krankajen

Karakteristik:
• Nyt boligområde samt Sigma m. restaurant.
• Mangfoldigt - boliger, erhverv og institutioner.
• GLASKLART - restauranten er blevet områdets mødesplads.
• Pier der løber ud i vandet. Skønne omgivelser med
vand og optimalt udsyn.
• Inderst: institutioner og arbedjspladser. Boliger
udad.
• Industriens spor bæres ukritisk videre i strukturen.
For stor skala i forhold til mennesker.

Forslag:
Folkelige aktiviteten og events på kajen.

Værdier:
• Demonstrativt eksklusivt og mondænt.
• Bevidst livsstilsdemonstration
• Fabelagtig beliggenhed i Malmö. Bruger vandet.
• Parkeringsløsninger der ikke generer men giver
gode gaderum m.
• Kedeligt – omgivelserne er fabelagtige.
• På østsiden ”taler” byggerierne ikke med stadsrummet.
• Vestsiden er tildelt fritidslivet – eksklusivitet!
• Flot ghetto – en ø i staden.
• Mangler sammenhæng og integration.
• Et eksempel på 90’ernes ide om mennesker i staden.
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3.7 FORELØbig ANALYSE AF västre hamnan omkring malmö högskola ubådshallen m m

Karakteristik:
• Kreative fag.
• Ligner et industri- og fabriksområde.
• Skala er abnorm og snakker ikke med omgivelserne.
• Meget parkering som virker midlertidig.
• Mangler fuldstændigt bydesign.
• Ikke attraktivt men trist.
• Virker midlertidigt.
• Adskilte funktioner.
• Social kapital er begrænset.
• Urban kapital er begrænset.
Forslag:
Etablering af et urbant mikrokosmos på de udstrakte
parkeringsarealer.
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3.8 FORELØbig ANALYSE AF ”stortorget”

Karakteristik:
• Flot rum/velproportioneret/velafgrænset.
• Mange flotte gamle bygninger/facader/højde og
volumen.
• Godt udsyn – vandet, gågaden, Lilletorg mm.
• Flot samlingspunkt – statuen – flotte træer (men
placeringen af træerne skjuler facaderne)
• Et paradoks at pladsen ikke fungerer
• 1/3 del til parkering
• Man passerer fra havnen over pladsen op til gågaden/et strøg.
• Fungerer ikke som et bindeled – en sluse. Mangler
en samlende idé.
• Mangler opholdsmuligheder
• Potentialet ikke udnyttet.
• Mødested ikke udnyttet.
• Samspil mellem bygninger og torvet ikke eksisterende.
• Kontorfacader i stueetagen – intet samspil.
• Springvandet – mærkelig placering.
• Anvendelse af stueetager – enormt potentiale.
• Parkering – flyttes ned under jorden.
Kultur:
• Betydelig kulturel stimulans.

Attraktivitet:
• Betydelig.
• Menneskeklima stort potentiale.
Innovation:
• Fantastisk potentiale som mødested.
• Social og kulturel innovation – ikke økonomisk.
Værdier:
• Højstemt/højtideligt/rigtig urbant – Demokrati,
Fællesskab, Folkelighed.
• Historisk tyngde
• Mangfoldig bygningsstruktur.
• Potentiale til mere mangfoldighed.
• Stimulerende
• Folkeligt
• En perle i staden – meget flot rum.
Forslag:
Meget stort potentiale som et folkeligt stadsrum og
mødested og som bindeled mellem city og Universitetsholmen.
Udvikle Stortorget som et ”stort” torv omkring folkelighed, kultur og demokrati.
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ARBEJDSNOTAT D: WORKSHOPS

Notatet beskriver uddrag og forløbet af to workshops afholdt
som led i nærværende forprojekt. Deltagerkredsen har været
omfattende og bredt repræsenterende alle relevante interesser og aktører på og med et forhold til Universitetsholmen med
omgivelser.
Formålet med disse workshops har været at skabe forståelse, interesse og aktiv medvirken i forhold til forprojektets indhold, nye erkendelse, perspektiver og problemstillinger.
Resultatet har været meget positivt, idet der er en betydelig
interesse for at udvikle Universitetsholmen som kundskabstad,
herunder at spille med som aktiv deltager i en række konkrete
projekter og andre initiativer i stadsrummet.
Der er således opbakning til, at der gennemføres tre værdibaserede stadsprojekter på Universitetsholmen:
• At udvikle Orkanen som et 4.stadsrum
• At udforme Nordenskjoldsgade som en dagligstue for Malmø
Højskole og andre omkringliggende institutioner og virksomheder samt borgerne i almindelighed – eventuelt midlertidigt,
som et eksperiment,
• At etablere et egentligt samspil mellem K3 og kajstrækningen
langs Varvsbassinnet (og vandet).
Man kan desuden fremhæve behovet for også at arbejde med
en række andre initiativer, feks.: at udvikle en metode til at forvalte social og urban kapital, at opbygge et meganetværk mellem alle områdets aktører og interessenter, at forske nærmere i
betyningen af urban kapital for virksonmheder og institutioner
osv.
Uddrag af indlæg og gruppearbejde ved de to workshops
findes i bilaget, bagest i dette hæfte.
Indhold:
• Workshop I
• Wokshop II
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1. WORKSHOP I juni 2008
HOVEDKONKLUSIONER, INDBUDTE OG
PROGRAM
Hovedkonklusioner
Stor opbakning til workshoppens temaer og problemstillinger.Workshoppen viste, at der er perspektiver og interesse for at fortsætte dialogen. For at dialogen kan videreudvikles bedst muligt, skal der ske en
organisering af parterne i området. Der var på workshoppen et udtalt ønske om at igangsætte en række
konkrete udviklingsprojekter.Der blev således aftalt
at afholde endnu en workshop i efteråret for at gå videre og starte projekter op.
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Indbudte:
Illmar Reepalu, Ordförer
Bjørn Bergman, Malmø Stad
Magnus Thure, MMMalmø
Mats Olsson, Rådgiver
Eva Engquist, Malmø Højskole
Christer Larsson, Malmø Stad
Göran Rosberg, Malmø Stad
Gunnar Ericsson, Malmø Stad
Charlotta Falvin, TAT
Michael Swedemar, K3
Richard Hultin, Skanska
Kenneth Andrén Egmont
Carina Brorman, EON
Päivi Elmkvist, ISU
Dan Kjellkvist, KPMG
Per Palmström, KPMG
Bengt Hall, Malmø Stad
Mats Olsson, Malmø Stad
Ingemar Gråhamn, Malmö Stad
Bodil Rosvall, Minc
Birgitta Wickman, MAH
Björn Björne, SVT
Per Oluf Hallin, MAH

Program

Kerstin Åkerwall, Malmö Stad
Eva Dalman, Malmö Stad
Karin Månsson, PEAB
Lennart Ottosen, PEAB
Anders Svensson, PEAB
Cecilie Hansson, Malmö Stad
Per Riisom
Hanne Beier
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KONKRETE PROJEKTER
Gennemførelsen af konkrete projekter og initiativer
på Universitetsholmen skal udvikle attraktive kundskabsmiljøer og sætte fokus på ønskede værdier, der
skal finde konkret udtryk i arkitekturen, i rummet, i
det organisatoriske, i aktiviteter osv.
På grundlag af dialogen ved workshoppen kan
peges på en bruttoliste af ideer til konkrete projekter
og initiativer (se boksen).

Der udvælges 3 projekter/initiativer, der forberedes og forelægges ved workshoppen i december.
Det er:
• Nordenskjöldsgatan som ‘dagligstue’
• K3 og kajarealerne
• Orkanen som det 4. stadsrum

Konkrete projekter og initiativer - bruttoliste
• Orkanen som det 4. stadsrum (ny lokaleanvendelse
mv)
• Nordensskjöldsgatan som ’dagligstue’ for universitetet og andre.
• K3 og kajarealerne (K3 ud i stadsrummet/bassinet)
• Skanska Øresund – case om stueetageudvikling.
• Samlet stueetage/gaderumsplan for Universitetsholmen – overgangszoner/et samlet lokalitetsmarked
• Tietoenator, studentercafe i stueetagen og indretning af stadsrummet i samarbejde mellem virksomhed, kommune og universitet.
• Nye stadsfaciliteter i containere (midlertidighed)
• Forretningsplaner for innovative virksomheder og
institutioner - med et afsnit om urbane strategier
(erhvervsråd, virksomheder og kommune)

• Jörgen Kock karreerne – erhvervsnetværk/mødested
• Carlsgatan – som den kreative stad (Vintergatakvarteret)
• Ubådshallen – mikro urbant fletværk på parkeringsområderne
• Parkeringspålads ved Bassinkajen – studenterboliger i containere (midlertidighed),
• Storetorv – udnytte ombygningsprojekt til at skabe
fornyelse, stadsliv og ny erhvervsudvikling,
• Samlet investeringsplan for Universitetsholmen
som det 4. stadsrum
• Forvaltning af urban kapital
• Kursus i værdibaseret stadsudvikling
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PARTNERSKAB
Et forum for udvikling af Universitetsholmen og gennemførelse af de udvalgte projekter og andre fælles
initiativer, feks. fælles forvaltning af områdets sociale
og urbane kapital. Etableres på sigt som et partnerskab for Universitetsholmen.
Såvel i interviewrunden med virksomhederne
som ved den afholdte workshop blev der peget på et
behov for effektivt samarbejde, en fælles kultur, en ny
organisation, som ramme og redskab for udvikling af
Universitetsholmen som kundskabsstad.

Et nyt partnerskab for alle interessenter, aktører
og medspillere omkring Malmö Höjskola som dynamisk epicentrum og mødested.
Dette partnerskab skal omfatte alle aktører, herunder ejere af arealer og bygninger, ejendomsudviklere og byggefirmaer. Det er væsentligt, at de mange
innovative virksomheder, institutioner og organisationer samt enkelt personer medvirker.
Netværket skal principielt omfatte alle for dermed
at udløse den netværkskapital/social kapital, det niveauspring i kreativitet, innovation og vækst, der følger heraf.
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2 WORKSHOP I december 2008
1. HOVEDKONKLUSIONER, INDBUDTE OG
PROGRAM
Hovedkonklusioner
Arbejdet ved workshop II byggede videre på resultaterne fra workshop I, hvor en række stadsprojekter og
andre initiativer på Universitetsholmen blev beskrevet. Ved workshop II blev der forelagt tre konkrete
forslag vedrørende udviklingen af stadsrum på Universitetsholmen til et nærmere gruppearbejde (se beskrivelser nedenfor):
• Orkanen som det 4.stadsrum
• Nordenskjoldsgade som ’dagligstue’
• K3 og kajarealerne.
Hovedkonklusionerne er, at der er behov for at udvikle
disse tre stadsrum radikalt og workshoppen demonstrerede en klar konsensus mellem alle deltagende
parter om dette. Konklusionen er, at der skal gøres en
indsats umiddelbart.
Generelt viste workshoppen, at der er en udbredt og
klar opbakning til, interesse for og vilje til at udvikle
Universitetsholmen som attraktiv kundskabsstadsdel.
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Indbudte:
Illmar Reepalu, Ordförer
Staffan Haglind, Skanska Øresund
Magnus Thure Nielson, MMMalmø
Mats Olsson, Rådgiver
Eva Engquist, Malmø Højskole
Christer Larsson, Malmø Stad
Göran Rosberg, Malmø Stad
Charlotta Falvin, TAT
Päivi Elmkvist, ISU
Bodil Rosvall, Minc
Birgitta Wickman, MAH
Per Oluf Hallin, MAH
Lennart Ottosen, PEAB
Cecilie Hansson, Malmö Stad
Börje Klingberg, Malmö Stad
Magnus Dahl, Aspekta
Britten Synnergren, Malmö Stad
Magnus Hultgren, Malmö Stad
Rolf Jonsson, Malmö Stad
Johan Lindberg, TietoEnator
Anders Sjöstedt, Upplevelseindustrin
Ewa Sundström, Malmö Stad

Program

Camilla Morland Dahlström, Malmö
Stad
Christina Andreasson, Malmö Stad
Ella Swahn, Malmö Stad
Kristoffer Arvidson, MAH
Lina Hedman, Stud MAH
Jallow Momodou, Stud MAH
Oliver Haraldson, Stud MAH
Fredrik Karlsson, Stud MAH
Rasmus Wennergren, Stud MAH
Bengt Ljungdahl, ID kommunikation
Jonas Olsson, White Architects
Daniel Melkerson, Crowd
Olle Wingård, Minus tio
Björn Björne, SVT
Mats Johansson, SVT
Daniel Olow, KPMG
Kerstin Åkerwall, Malmö Stad
Per Riisom
Hanne Beier
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KONKRETE PROJEKTER
Beskrivelse af de tre stadsprojekter
- tanker og ideer
Nordenskjoldsgatan som ’dagligstue’
Ideen går ud på at indrette og anvende Norden
skjoldsgade som et mangfoldigt opholdsrum og
mødeplads for alle, der har noget med universitetet at gøre samt for alle andre borgere. En form for
’dagligstue’ hvor man kan holde møder, gennemføre
undervisning, sidde og snakke, afholde arrangementer og events osv. i forhold til universitetet et kundskabsdelnings- og læringsrum, der integreres med
universitetets uddannelsesopgaver. Hvor alle de parter, der er knyttet til stadsrummet har mulighed for
og ret til at være og gennemføre forskellige aktiviteter og events.
Tankegangen er desuden at bruge midlertidighed som stadsudviklingsmetode. Det vil sige hvor det
er det faktiske stadsliv - således som det udfolder sig
over tid - der temporært udmøntes i fysiske former
og indretninger. Det vil sige, at Stadsrummets anvendelse og indretning med fysiske anlæg osv. ændres
gennem tiden. Det foreslås derfor, at dette projekt kører i en forsøgsperiode (feks. i 3 år) med efterfølgen-
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de evaluering og eventuel fortsættelse. Projektet skal
derved også opfattes som et læringsforsøg.
Projektet bør programmeres og gennemdrøftes med de parter, der har ’aktier’ i stadsrummet: dvs.
Malmø Højskole, Gadekontoret, Stadsplanaf delingen, virksomheder, butikker og restauranter osv., der
har tilknytning til gaden mv. Samtidig bør der tages
kontakt til og inddrages repræsentanter for studenterne og for folkelige netværk, foreninger og organisationer, således at almene aktiviteter også kan finde
plads i stadsrummet.
Stadsrummets anvendelse og indretning skal som
nævnt følge af de aktiviteter, der foregår dér, men
samtidig skal der lægges vægt på at udtrykke en række humanistiske værdier og indrette rummet på en
måde, der fremmer de tre dimensioner: kulturel atmosfære, attraktivitet og innovation. Her kan der tages
udgangspunkt i ’Forprojekt Universitetsholmen 2008’,
dvs. værdianalysen af det pågældende stadsrum.
Projektet bor desuden ledsages af en strategi og
aktivitetsplan, der f.eks. lægger op til at gennemføre
nogle kundskabsfestivaller olign.
K3 og kajarealerne
Ideen med dette projekt svarer principielt til ovennævnte, blot vil det faktiske indhold formentlig blive

et andet som følge af de perspektiver, aktiviteter og
kompetencer, som K3 rummer. Det forslås, at kajarealerne langs Södra Varvsbassin, dele af vandfladen og
hele stadsrummet omkring bassinet visuelt indgår i
projektet og dermed fremtræder, anvendes, indrettes og tjener som baggrund for K3’s virksomhed, som
dermed projiceres ud i det offentlige rum. Samtidig
bør man overveje, hvorledes et tæt samspil mellem
K3 og Moving Media City kan lægges tilrette, såvel
organisatorisk som gennem inddragelse af stadsrummet. Man kan således tænke sig, at dette stadsrum
fungerer som en fysisk sammenfletning af de to institutioners virksomhed, blandt andet for de mest udadvendte og publikumsorienterede aktiviteter. Måske
kan man forestille sig et kommunikations/media eksperimentarium i stadsrummet.
l det hele taget kan man med udgangspunkt i K3,
kommunikationsdelen, fastholde og udvikle stadsrummet som en fortælling om Malmø og K3.
Kajarealerne og dele af vandfladen kan anvendes
og indrettes som en urban overgangszonelet urbant
læringsrum. I den forbindelse bør der ske en ombygning af facaderne mod stadsrummet, således at disse
udvikles til tredimensionelle, relationsskabende møderum (det 4. stadsrum).
Også dette projekt bør ledsages af en strategi, der

sikrer anvendelse de nye muligheder og en klar og tydelig performance i stadsrummet mv.
Der skal dannes et partnerskab for de aktører, der
skal deltage i projektets udvikling.
Orkanen som det 4. stadsrum
Orkanen, dette store, attraktive bygningsmassiv, sikrer stadsområdet en vældig fysisk og kulturel gravtdation (tyngdekraft), men fungerer også - trods flere
gennemgående, åbne forbindelser gennem bygningen - som en barriere.
Der gøres opmærksom på, at Orkanen allerede
og længe har fungeret som et attraktivt og åbent mødested for mange. Ideprojektet kan derfor ses som
et bidrag til en diskussion om at fortsætte denne udvikling.
Hele stueetagen - og de omkringliggende gadearealer/uderum - kan feks. gennem passende ænd
ringer i arealanvendelse, facader og rum etableres
som et 4. stadsrum. Blandt andet bør andre funk
tioner end de, der vedrører universitetet eller andre
eksisterende arealanvendelser i et vist omfang kunne
indpasses i bygnings- og stadsrumsanvendelsen.
Som et eksempel kan tænkes på et showroom for innovative virksomheder i stadsområdet.
Sådanne forandringer bør også finde udtryk på et
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organisatorisk plan gennem etablering af et altomfattende netværk for alle aktører. Oet vil medfører et
niveauspring for relationer, kundskabsdeling, innovation og økonomisk tilvækst samt menneskeligt samvær og fornøjelse.
l ’Orkanen som det 4. stadsrum’ vil være udtryk for
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en massiv udvikling af de urbane ressourcer på Universitetsholmen, | der er gavnlig for virksomheder, institutioner, myndigheder og mennesker, og dermed
for en kraftig opbygning af urban og social kapital. Og
det vil sige en investering, der er til gavn for alle og
som alle derfor med fordel kan bidrage til at udvikle.
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ARBEJDSNOTAT E:
SPEKULATIV PERSPEKTIVERING
Dette notat indeholder nogle frie overvejelser og spekulationer
’om’ forhold, temaer eller faktorer, der må formodes at have eller
som måske har betydning for de spørgsmål, der behandles i dette forprojekt, dvs. for kundskabsstaden. De er delt op i 7 temaer.
Notatet skal ses som en ’tænketank’ - en tank med tanker der kan anvendes, videreudvikles og suppleres fremover. Notatet fremhæver en række sådanne spekulationer, hvor af nogle er
skrevet igennem mens andre blot er fremhævet som muligvis
betydningsfulde.
Som eksempler kan nævnes følgende.
Om ’The art of citymaking’. Titlen på en bog af Charles Landry. Tankegangen er, at stader og stadsliv bygger på og rummer
så omfattende og komplekse forhold og udtryk, at det ikke er
muligt at forholde sig til eller påvirke udelukkende gennem rational analyse eller handling. Den komplicerede orkestering, der
er behov for, kræver en kunstnerisk intuition og indgriben, der
langt overstiger traditionel teknisk snilde og kompetence.
Om det kunstneriske grebs betydning for stadsudvikling
henvises til, at et kunstværks primære sansemæssige oplevelse,
når det kunstneriske niveau er højt, transformeres til en sekundær mental erkendelse, feks. af menneskelivets almene vilkår
eller af fællesskabets elementære betydning. Det kunstneriske
greb har særlig betydning for en værdibaseret stadsudvikling,
idet sansningen af værdier i stadsrummet, arkitekturen, byggeriet, stadslivet osv., skal give anledning til erkendelse af de humanistiske værdiers grundlæggende betydning for mennesker
og samfund. Og således at disse værdier inspirerer og påvirker
mennesker, deres aktiviteter – uanset om de er erhversmæssige,
sociale eller kulturelle – og deres indbyrdes forhold og samvær.
Indhold:
• Samfund
• Erhverv og institutioner
• Stad
• Byggeri
• Kultur
• Lederskab
• Økonomi
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Arbejdsnotat E
Spekulativ perspektivering
Dette afsnit indeholder en perspektivering af og spekulationer om forprojektets indhold, opdagelser og
resultater. Afsnittet beskriver en lang række temaer
og spørgsmål, der har sammenhæng og tilknytning
til kundskabsstaden.

3. STAD
Om stadsrummets genvundne betydning
Om ’ Fra makrokosmos til mikrokosmos’
Om gestaltningsøvelser - et prototypeværksted
Om holdbar stadsudvikling
4. BYGGERI
Om byggeriets ’neurologi

1. SAMFUND
Om kundskabsstaden som social innovation
Om den nordiske samfundsmodel
Om den nordiske stadsmodel
Om demokratisk stadsudvikling

5. KULTUR
Om kulturens betydning for stadsudvikling
Om funktionalismens opstigning og fald
Om netværkets betydning i stadsudviklingen
Om kroppen som rumlig erkendelse

2. ERHVERV OG INSTITUTIONER
Om Wikipedia
Om stads- og erhvervsudvikling
Om virksomheders omlokalisering i stadsstrukturen
- urban kapital
Om virksomheders ansvar

6. LEDERSKAB
Om det politiske lederskab
Om magten i det offentlige rum
Om destruktion af urban kapital
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7. ØKONOMI
Om urban economics
Om oplevelsesøkonomi og oplevelsesstaden - om det
kunstneriske grebs betydning .

1. SAMFUND
Om kundskabsstaden som social innovation
Sociale innovationer er omdannelse og nyindretning
af hele samfund som følge af markante udfordringer,
feks. globalisering og IT-udviklingen, der truer samfundets trivsel og eksistens.
Sociale innovationer er svaret på sådanne trusler.
I Danmark – og i Norden - kan man opregne en
række sociale innovationer, der har været med til at
revitalisere samfundet og som er grundlaget for dagens relativt velfungerende samfund.
Som første eksempel kan peges på den franske
revolution og de efterfølgende revolutionskrige, der
rystede hele det europæiske samfund i sin grundvold.
Svaret var i Danmark højskolebevægelsen blandt andet båret frem af Grundtvig og andre markante personligheder.
Det andet eksempel er kornproduktionens globalisering, hvor russisk og amerikansk i sidste halvdel af
1800-tallet oversvømmede det europæiske marked
og truede den danske landbrugssektor og dermed
hele samfundets fortsatte eksistens. Det medførte
andelsbevægelsen og fornyelsen af den danske landbrugsproduktion og –eksport og var båret igennem
af bønderne selv.

Det tredje eksempel var kapitalismen, der var en
stor udfordring for et dansk samfund, der var præget
af udpræget lighed og samdrægtighed i samfundsudviklingen. Dette afstedkom arbejdsbevægelsen,
hvor arbejderne tog deres skæbne i egen hånd.
Og sådan kan man blive ved. Det karakteristiske
er altså, at mennesker stillet overfor alvorlige udfordringer på deres livsform og –kvalitet selv tager affære og gennemfører/gennemtvinger nødvendige
forandringer og reformer, som fornyer samfundet.
Denne bevægelse nedenfra og op er karakteristisk for
de nordiske samfund og er grundlaget for den særlige nordiske samfundsmodel og den særlige samfundsmæssige tillid, der hersker i samfundet – den
høje mængde af socialkapital.
Stillet over for det globale kundskabssamfund
og den krise det rejser for den nuværende urbane system, kan man anse kundskabsstaden for at være en
sådan ny social innovation i de nordiske samfund.
Om den nordiske samfundsmodel
Den særlige Nordiske samfundsmodel er respekteret i
store dele af verden og fremhæves blandt andet af OECD
som forbillede for mange ulande og af EU i Europa.
De nordiske samfund fremhæves igen og igen i
internationale sammenligninger blandt andet for:
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• at tilhøre den mest kreative og innovative region i
verden,
• at have nogle af de bedste erhvervsbetingelser, på
trods af høj skat,
• at have høj økonomisk vækst, høj velstand og velfærd,
• at have et meget fleksibelt arbejdsmarked (flexcurity),
• at borgerne er de mest lykkelige,
• at have velfungerende demokratier…
Nordisk Råd har for et par år siden udgiver en undersøgelse af de særlige nordiske værdier, der ligger til
grundlag for den særligt nordiske samfundsudvikling.
Undersøgelsen afslører op mod 10 præcise generelt
udbredte samfundsmæssige værdier som feks. tillid,
lav magtdistance, respekt for andre, for naturen, protestantisk arbejdsmoral osv.
De nordiske samfund er præget af en høj grad af
tillid. Tillid mellem mennesker, mellem borgere og
myndigheder og indenfor erhvervslivet. En amerikansk forsker har sagt, at de nordiske lande er verdensmestre i samfundsudvikling.
Den nordiske samfundsmodels aktualitet er blevet
fremhævet i forbindelse med den igangværende verdens omspændende finanskrise. Den anses af mange
ikke som en krise for kapitalismen som sådan, men for
den særlige amerikanske udgave af kapitalismen, der
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har været dominerende i hele verden og som er præget af stor tillid til markedet og meget lidt statslig indblanding. Den nordiske model som en mulig model
for reformation og vitalisering af kapitalismen.
Den nordiske samfundsmodel – og de nordiske
værdier - bør derfor lægges til grund for stadsudvikling i de nordiske lande – og andre steder!
Om den nordiske stadsmodel
Da der findes en særlig fremgangsrig og fremtidsorienteret nordisk samfundsmodel, kan man så forestille
sig, at der også findes en tilsvarende nordisk stadsmodel? Eftersom den nordiske stad er præget af en
sydeuropæisk stadsmodel: den funktionalistiske stad,
er det vel usikkert.
Så kan man spørge om kundskabsstaden er et
udtryk for en særlig nordisk måde at forny stadsudviklingen på? I givet fald vil den nordiske stadsmodel
måske kunne være et forbillede for europæisk stadsfornyelse, der kan bidrage til at reformere kapitalismen og velfærdssamfundet.
Om demokratisk stadsudvikling
Kundskabsstaden skal ikke bare være en innovativ
stad, der skal begunstige et innovativt erhvervsliv og
derved skaffe samfundet og os alle livsgrundlag og

indtægter i fremtiden. Den skal også understøtte en
innovativ social og kulturel udvikling til gavn for alle.
Det er også folkets stad, den demokratiske stad.
Det er vel egentlig det vigtigste: at staden er til for
alle, har plads til alle, fordi alle betyder noget for fællesskabet, fordi alle giver samfundet værdi. Staden
skal ikke tale ned til mennesker, men fremhæve dem,
både den enkelte og de forskellige grupper og hele
fællesskabet.
Derfor er selve måden, hvorpå udviklingen af
kundskabsstaden lægges tilrette af afgørende betydning. Den skal ikke bare tilrettelægges af stadsplanlæggere og andre eksperter, af politikere og andre
magthave, af erhvervslivet og andre professionelle.
Det er afgørende, at alle borgere får mulighed for
at deltage og bidrage og derved opnår medejerskab,
indflydelse, identitet og ansvarsfølelse.
Der er mange metoder og procedurer, der kan anvendes. Her skal peges på tre fremgangsmåder.
For det første er der den værdibaserede stadsudviklings tankegang, dvs. den der rummer værdianalyser af stadsrummet. Denne metode er velegnet til at
inddrage alle mennesker uanset deres professionelle
faglighed. Lige som om vejret, har alle en mening –
og en rigtig mening – og stadsrummet. Da det drejer sig om, hvorledes stadsrummet med sin udform-

ning, anvendelse og kvalitet påvirker os alle mentalt,
følelsesmæssigt og dermed også værdimæssigt, er
alles mening om disse spørgsmål lige relevante. Bedømmelse af et stadsrums værdier og kvaliteter er et
spørgsmål om individuel sansning, oplevelse og erkendelse, som i en gruppe af analysanter/iagttagere
kan forhandles til en fælles vurdering af stadsrummets kvaliteter og værdier og derfor også hvad man
kan gøre for at udvikle det enkelte stadsrum yderligere. Udviklingen af stadsrummet er såldes ikke blot
at fagligt spørgsmål men et væsentligt spørgsmål for
alle (jf. Richard Florida: ’Who is your city?).
Dette har ikke mindst bud til det 3.stadsrum; dvs.
det almene offentlige stadsrum.
For det andet er det 4.stadsrum et multifunktionelt stadsrum, der skal befolkes af alle mulige mennesker og grupper for at opnå sin innovative betydning.
Derfor skal alle inviteres til at deltage, bruge og udnytte disse 4. stadsrum
For det tredje er der betydningen af midlertidighed og påvirkelighed i stadsrummet, med hensyn til
dettes indretning, anvendelse og udformning og forandring over tid. Stadsrummet skal være følsomt og
foranderligt over for den aktuelle - og over tid - skiftende anvendelse, der foregår i dette rum.
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2. ERHVERV OG INSTITUTIONER
Om Wikipedia
Wikipedia er et globalt internetbaseret leksikon med
en enorm udbredelse. Det skrives af alle, der gerne
vil bidrage med indsigt og kundskab. Men hvad med
kvaliteten? Det anerkendte tidsskrift Nature har foretaget en sammenligning af kvaliteten af leksikonets
oplysninger med det verdensberømte engelske nationalleksikon, der skrives af de dygtigste eksperter
i verden. Sammenligner man artikler om de samme
emner, viser det sig, at det engelske leksikon i gennemsnit har 2 fejl pr. artikel, mens Wikipedia har 3 fejl!
Hallo! Det siger noget om betydningen af netværk og
inddragelse af mange mennesker.
Et andet eksempel er den danske gastronomi der
for tiden spås en meget stor fremtid som en af verdens bedste. Det karakteristiske for udviklingen af
denne gastronomi, er at den er foregået i et tæt netværk af kokke og restauranter, der både konkurrerer
og deler kundskab og inspiration.
Et tredje eksempel er det danske filmmiljø omkring Zentropa (Lars von Trier) i Hvidovre ved København. Her er etableret et filmnetværk, der omfatter
næsten alle med tilknytning til branchen, og dette
netværk har skabt en meget innovativ udvikling af
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danske film, der er slået igennem i hele verden.
Kundskabsdeling og nye ideer! Det siges, at
Google for at maksimere produktionen af nye ideer
og innovationer betaler medarbejdere for at holde fri
i 25% af arbejdstiden, hvor de så kan beskæftige sig
med hvad som helst. Hvorfor? Fordi 50% af alle nye
ideer kommer fra denne betalte fritid.
Proctor&Gamble kræver at sine produktudviklere,
at 50% af alle nye ideer til nye produkter skal komme
fra kontakter med kunderne og samfundet.
Det handler om at skabe og indgå i store meganetværk, hvori der sker et niveauskifte i kundskabsdeling, inspiration, innovation, produktivitet og økonomisk indtjening og beskæftigelse.
Hvad betyder dette for udformningen af vore städer og den måde de udvikles og ledes på?
Om stads- og erhvervsudvikling
Forprojektet har afsløret en hidtil ukendt intim sammenhæng mellem urbanitet og udviklingen af innovative organisationer (virksomheder, institutioner
og netværk). Jf. urban kapital og det 4 stadsrum. Der
er tilsyneladende så afgørende indbyrdes forudsætninger mellem på den ene side erhvervsvirksomheders bestræbelser for at være innovative, kreative
og vækstskabere og på den anden side stadsudvik-

lingen, eller rettere stadsstruktur, stadsrummets udformning og virkemåde og værdimæssige udtryk, at
det er væsentligt at studere disse forhold nærmere
pog udtrykke dem i samhørende strategiske udviklingsplaner og – strategier.
Dette bør føre til to former for erhvervspolitiske indsatser.
For det første udarbejdelse af integrerede erhvervs- og stadspolitikker, hvor stadsrummet og virksomheden (virksomhederne) ses som en del af den
samme integrerede organisme, Som platform for
denne integrerede politik bør der etableres et forum
for stads- og erhvervsudvikling med deltagere fra innovative organisationer, kunstnere og kommunale
planlæggere.
For det andet bør der i de enkeltstående innovative organisationer (blandt andet i tilknytning til en integreret stads- og erhvervspolitik) udarbejdes forretningsplaner, der indeholder strategier for udnyttelse
af de urbane ressourcer, som grundlag for virksomhedens virke, forretningsgang, innovation og økonomiske målsætning.

Om virksomhedernes omlokalisering i stadsstrukturen – urban kapital
I Malmø har man – som i mange andre städer – kunnet konstatere en markant og betydningsfuld ændring i erhvervsstrukturen og i den måde nye virksomheder lokaliserer sig på. I Malmø viser en undersøgelse således, at 75% af alle industrivirksomheder i
1990 var placeret i traditionelle og særligt indrettede
erhvervsområder. Resten var placeret alle andre steder, herunder i stadsmidten og lignende. I 2005 var
det sket en stille revolution. For det første var antallet
af få, men meget store industrivirksomheder blevet
erstattet af mange, mindre og videntunge kontorarbejdspladser og 75% af disse ligger nu i stadsmidten
eller tilsvarende urbane stadsområder. Spørgsmålet
er, hvad det er, der er sket og hvad det betyder, blandt
andet for stadsudvikling og stadsplanlægning?
I en interviewundersøgelse (se arbejdsnotat B i
denne publikation) er en lang række ledere af innovative mindre og større virksomheder blevet spurgt om,
hvorledes de ser på dette spørgsmål. Det fremgår af
besvarelserne, at det særligt urbane nu spiller en større rolle for lokaliseringen af en virksomhed end de
traditionelle lokaliseringstemaer som parkeringsmuligheder, fleksible lokaler og billige huslejer, selvom
disse fortsat har betydning.
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De urbane kvaliteter som urban stemning, stadsliv, stadsmæssige faciliteter osv. har en direkte betydning for sådanne virksomheders primære funktion: at
producere innovative produkter og tjene penge. Ofte
er det et spørgsmål om at kunne tiltrække talentfulde medarbejdere og i det hele taget gælder det om
at indrette sin virksomhed på en måde, der fremmer
innovation, herunder ved indretningen af virksomheden og dennes placering i et dynamisk stadsmiljø.
Virksomheder der ikke følger med i denne udvikling vil ikke kunne klare sig i konkurrencen på længere sigt og vil gå til mens de nye urbane virksomheder
vil tage deres plads. Urban survival of the fittest! En
form for urban Darwinism!
Der er et meget stort behov for yderligere at få
undersøgt og dokumenteret disse udviklingstræk og
på klarlagt, hvilke urbane behov, der er de mest afgørende og på hvilken måde dette vil skulle præge
stadsudvikling, stadspolitik og stadsplanlægning.
Åbenbart spiller humanistiske værdier en betydelig
rolle i dette spil.
Interviewundersøgelserne viste, at dygtige ledere
af innovative virksomheder kan besvare spørgsmål
om det urbanes særlige betydning, men at det ikke
er noget man drøfter på en systematisk og strategisk
måde. Det er noget man overvejer konkret i forbin-
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delse med bygningsekspansion eller omlokalisering
osv.
Det er altså tale om en skjult men meget væsentlig indsigt, der har betydning for samfundsudviklingen og os alle.
I en mere strategisk og systematisk behandling
af disse væsentlige lokaliseringsmæssige behov kan
man anvende begrebet urban kapital, som et udtryk
for egenskaber ved det særligt urbane, der er værdiskabende for den enkelte virksomhed og institution
og dermed for alle.
Om virksomhedens ansvar
Virksomheder og institutioner har et selvstændigt ansvar for udvikling af kundskabsstaden. Udformningen
af en virksomheds organisation og bygningsstruktur
og forholdet til det offentlige stadsrum er afgørende
faktorer. Det nytter ikke noget, at en virksomhed har
en effektiv intern organisation og en dynamisk organisation, der er orienteret mod verdensmarkedet, hvis
den uden relationer til lokalsamfundet og det lokale
miljø. Hvis den i forhold til det lokale (eller regionale)
fungerer autistisk. Virksomheden har et lokalt ansvar,
både i forhold til lokalsamfundet, og dettes parter og
i forhold til det omgivende stadsmiljø. Ikke bare for
lokalsamfundets skyld, men også for sin egen, hvilket

viser sig i erfaringerne med urban og social kapital.
Dette er mange virksomheder klar over, men det
er ikke noget der er gjort til et overordnet strategisk
tema. Den fond af indsigt og kundskabs om betydningen af sådanne forhold, bør drages frem og gøres
til alment eje og kundskab, som den enkelte virksomhed kan høste af og udnytte i sin egen udvikling og i
samspillet med det omgivende nære samfund.
Her har det lokale erhvervsråd et særligt ansvar,
som det må påtage sig, som initiativtager, analysator,
mediator og medspiller.
Et eksempel kan belyse problemstillingen. En
større innovativ virksomhed i IT-branchen har et
udækket behov for højt uddannet arbejdskraft på
trods af, at man er beliggende midt i staden kun 1oo
meter fra universitetet (over et havnebassin, der er en
fysisk barriere), hvor det formeligt vrimler med kandidater til ansættelse i virksomheden. Men der er ingen
stabile relationer eller samarbejdsformer mellem de
studerende, universitetet og virksomheden.
I dette tilfælde kan et eksempel kunne en pakkeløsning se sådan ud:
• virksomheden bidrager til at skabe en ny ’kundskabsbro’ over vandet, derved bliver den tidsmæssige og mentale afstand forkortet betydeligt,

• virksomheden bidrager i samarbejde med kommunen til en opgradering af det ydre stadsmiljø omkring virksomheden,
• den indretter i samarbejde med universitetet en
studentercafe i sin foyer, åbner bygningen udadtil
blandt andet ved at anvende transparante glasflader i gadeplan,
• og opretter i samarbejde med studenterråd og universitet en permanent udstilling på universitetet.
3. STAD
Om stadsrummets genvundne betydning
Omkring 1900 havde stadsrummet, hvad man kan
kalde en primær samfundsmæssig rolle og betydning, idet adskillige af samfundets primære aktiviteter og manifestationer fandt udtryk i stadsrummet.
Handel, produktion, sociale og kulturelle aktiviteter,
politisk udfoldelse osv. Efter anden verdenskrig fandt
en ny udvikling sted i dette offentlige stadsrum. Som
følge af udviklingen af bilismen, forbrugerismen, velstanden, forstadsudviklingen osv. blev det offentlige
rum efterhånden degraderet og rummede, hvad man
kan kalde sekundære samfundsfunktioner og blev
overladt til sekundære samfundskræfter.
Kommercialisering, tivolisering, privatisering af

det

4. stadsrum 137

det offentlige stadsrum. Trafikkorridorer, parkeringspladser, urban automobilisering. Underhold, oplevelse, forbrug og turisme. Oplevelsesøkonomi og
oplevelsesstaden! Men det er tilsyneladende kun et
overgangsfænomen. Stadsrummet skal ikke primært
indrettes og drives som et oplevelsesrum, gøres attraktivt, tiltrækkende og underholdende.
Med kundskabssamfundets gradvise gennemslag
ser det nemlig ud til at ’bøtten vender’, at pendulet
svinder tilbage: at stadsrummet vil få nye væsentlige
primære funktioner i samfundet, og det vender de seneste års diskussion af det offentlige rums betydning
’på hovedet’ – eller ’på benene’.
Om ’fra makrokosmos til mikrokosmos’ – en megatrend i stadsudvikling
Som følge af samfundsudviklingen: overgang fra industrisamfundet og massekulturen til kundskabssamfundet og individualismen ser man en megatrend,
der peger på relationer mellem mennesker, på den
lille skala, den menneskelige skala i stadsudviklingen.
Arven fra industristaden er den store, overgribende stadsstruktur, den rationelle, næsten maskinelle
indretning af staden, den hierarkiske tænkning og
den funktionalistiske opsplitning og den hertil svarende logistiske sammenkobling.
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I kundskabsstaden kombineres den overgribende
funktionelt velbegrundede hovedstruktur med den
lille skala, med stadsrummet og alle andre forhold i
den menneskelige skala, der begunstiger det, som
det hele handler om: connecting people! I kundskabstaden sker der en forskydning af interessen fra makrokosmos til mikrokosmos, samtidig med at nogle
elementer fra det store kosmos bevares.
Der er tale om en megatrend, en særdeles væsentlig udvikling, som hænger sammen med kundskabssamfundets behov for kundskabsdeling, innovation og produktudvikling, men som også har at
gøre med behovet for stabile og dynamiske sociale
og kulturelle relationer mellem mennesker, både som
individer, som grupper og som fællesskab, dvs. samfund med plads til alle og sammenhængskraft og
som demokrati.
Samfundets drivende kraft er mere end nogen
sinde mennesket selv, dets evner, kreativitet, kundskaber og tilbøjelighed til at skabe stadig nye relationer, holdninger, indsigt, former, produkter og samfundsmæssige indretninger. Humankapital.
Denne drivende kraft i udviklingen af kundskabssamfundet fører i stadsudviklingen til dannelsen af
det multifunktionelle såkaldte 4. stadsrum og undersøgelser har vist, at relationer mellem mennesker der

fremmer kundskabsdeling – og formentlig alle mulige andre former for menneskelig interaktion - har de
bedste vilkår i rum med en størrelse på op til 25x25
meter – altså i den lille, menneskelige skala.
Derfor får det lille stadsrum stor betydning, mindst
på linje med stadens funktionalistiske hovedstruktur.
Stadsrummet har genvundet sin overordnede
samfundsmæssige betydning, således som forholdet
før har været gennem historien, f.eks. i den græske
agora, hvor stadsrummet har været ramme for det
spirende demokrati og væsentlige samfundsmæssige
beslutninger og forretninger. Eller under renæssancen hvor det nye borgerskab fremstillede sig fysisk og
ideologisk i stadsrummet, i byggeriet og arkitekturen.
Stadsrummet er altså et hovedelement i stadsudvikling, gestaltning, byggeri, arkitektur osv. Og det
ikke blot, men også som oplevelsesrum med væsentlige adfærdsmæssige, psykologiske og sociologiske
kvaliteter og egenskaber samt stadskvalitet.
Stadsrummet har en primær samfundsmæssig
betydning som rum for politiske, sociale og kulturelle
samfundsmæssige manifestationer, samfundsmæssig
læring, almindeligt, menneskeligt samvær og innovativ erhvervsudvikling, idet innovative organisationer
fremover vil blive indvævet i stadsrummet.
Som en af mange inspirationskilder til udvikling

af det urbane mikrokosmos, kan det være nyttigt at
se på de bestræbelser, der gøres i de mest innovative
organisationer (virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder) for netop at være ekstremt
innovative.
Innovative virksomheder f.eks. er udsat for et
enormt internationalt konkurrencepres for at være
højinnovative. Hvis ikke, falder de væk, forsvinder.
Innovative virksomheder, der overlever, er præget
af radikalitet i de bestræbelser, de gør for at fremkalde innovation. Det er før nævnt, at Google ansætter
innovative talenter, til den løn disse ønsker, og derefter betaler dem 25% fri tid, som del af arbejdstiden.
Fra disse 25% fri tid kommer 50% af alle nye ideer. Eller hos Proctor&Gamble, hvor 50% af alle nye ideer
skal komme fra kunder eller fra samfundet, dvs. fra
relationer og dialog og samarbejde med alle mennesker. Eller endda Danmarks Radio, der holder åbne
redaktionsmøder, med adgang for alle, for at få nye
ideer nok.
Nogle innovative virksomheder skaber en kulturel atmosfære, der som i et drivhus, skal stimulere
medarbejderne til at udnytte deres kreativitet for at
få nye ideer. Andre virksomheder indretter deres lokaler attraktivt på måder, der stimulerer kreativitet og
hittepåsomhed. Atter andre virksomheder etable-
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rer åbne rum i virksomheden med adgang for andre
end medarbejdere, hvad enten det er kunder, særlige
samarbejdspartnere, udvalgte borgergrupper (feks.
studenter) eller borgere i almindelighed. Andre virksomheder igen anvender attraktive stadsrum og de
innovative stimuli disse rummer som en del af den
kreative arbejdsplads.
Det karakteristiske er en radikal åbenhed overfor omgivelserne, lokalsamfundet og samfundet som
helhed, hvilket er en tendens, der går stik imod den
sædvanlige praksis hos de fleste virksomheder og institutioner går ud på at skabe og opretholde et lukket, eksklusivt, selvforsynende og kontrolleret rum,
men derved også et rum, der ikke bidrager til den
nødvendige kundskabsdeling, innovation og økonomiske vækst. Et lukket rum, mange og rationelle
argumenter omkring sikkerhed, tryghed, beskyttelse
af produktionshemmeligheder, forsikringsspørgsmål
og en lang række andre forhold og hensyn, der er forståelige, vanskelige at ændre, men altså i sidste ende
også skadelige.
Om gestaltningsøvelser – et prototypeværksted
I den internationale antologi: ’The Knowledge Cities’
(Fransisco Carrillo), undersøger en række forskere og
andre kundskabspersoner fra hele verden spørgsmålet
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om, hvad en kundskabsstad er, hvor meget vi ved om
det, hvor meget forskning der er gennemført. Resultatet
er pauvert: der findes ikke mange egentlige kundskabsstäder, der er ikke megen forskning og vi ved derfor ikke
meget om det. Konklusionen er klar: det er nødvendigt
at eksperimentere i stadsudviklingen, fremsætte ideer
og prøve dem af, se hvorledes de virker.
Eksperimenterende stadsudvikling er altså en
produktivkraft og metode til at fremme udviklingen
af en moderne kundskabsstad, der for øvrigt ikke kan
forestilles som én model, men som flere, alt afhængig
af de lokale forhold, hvori de skal eksistere: Lad 1000
blomster blomstre!
Antologien arbejder med ideen om at skabe urbane innovationsmaskiner og kundskabsøjeblikke i
staden, dvs. mødesteder og begivenheder, der understøtter innovation og kundskabsdeling.
For at fremme eksperimenterende stadsudvikling foreslås oprettelsen af prototype-værksteder, dvs.
laboratorier for kundskabsbaseret stadsudvikling, i
form af projekter og initiativer, der understøtter innovation.
Et prototype-værksted er – netop et værksted –
hvor mange forskellige agenter for stadsudvikling arbejder sammen i gensidig tværfaglig inspiration om
at udvikle nye ideer og forslag til stadsudvikling.

Om holdbar stadsudvikling
Holdbar stadsudvikling er et overordnet og nødvendigt mål i forbindelse med al stadsudvikling. Holdbar
udvikling har tre dimensioner: miljømæssig (blandt
andet CO2 og klima), socialt (plads til alle, et inkluderende samfund) og økonomisk (sikring af et økonomisk livsgrundlag, blandt andet gennem kundskabssamfundet/kundskabsstaden).
Kundskabsstaden understøtter på flere måder
målet om holdbar udvikling.
For det første er kundskabsstaden alt andet lige
mere kompakt, hvilket giver et mindre arealforbrug,
en geografisk udstrækning med kortere afstande og
derved bedre mulighed for kollektiv transport. Det
skyldes dels den intense integration mellem funktionerne, det multifunktionelle 4.stadsrum og den flerdobbelte anvendelse af arealer og bygninger, der følger heraf og som alt andet lige giver færre bygningsarealer.
For det andet understøtter kundskabsstaden den
sociale side af sagen blandt andet gennem den værdibaserede – humanistiske - tilgang til stadsudvikling
og ideen om den blandede stad.
For det tredje giver kundskabsstaden et betydeligt bidrag til den økonomiske holdbarhed ved at
sætte særligt fokus på kundskabssamfundet og det

innovative samfund gennem opbygningen af kundskabsstaden.
4. BYGGERI
Om byggeriets ’neurologi’
Der er behov – med udgangspunkt i ’Om fra makrokosmos til mikrokosmos’ – brug for en helt ny radikal
opfattelse af såvel virksomhedens organisation og
kultur, af dens fysiske forhold, herunder ikke mindst
byggeriet og endelig de fysiske og sociale relationer
med det omgivende bymiljø og samfund. Når det
handler om byggeriet kan man anvende udtrykket:
byggeriets neurologi!
Virksomhedens organisation kan i kundskabssamfundet billedligt illustreres med en hjerne. En
hjerne består af milliarder af celler, der er forbundet
med endnu flere milliarder af forbindelser (dendritter). Således principielt også en virksomheds eller en
institutions bygningskompleks: virksomhedens organisation og medarbejdere må være forbundet med
utallige relationer ud i det omgivende samfund, med
andre virksomheder, det lokale miljø og mennesker i
det hele taget.
Det er klart, at der skal være en delikat balance
mellem den indre verden og den ydre, den indre ro
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og den ydre involvering, men det er der intet nyt i.
Der er blot tale om et nyt balancepunkt.
Tager man bygningen fører disse overvejelser til
radikale udfordringer mht. bygningens udformning,
indretning og måde at virke på. Blot for at tage et
eksempel: facaderne skal ikke være lukkede klimaskærme, der skaber et afgrænset rum omkring virksomhedens kerne, men skal i stedet være et relationsskabende rum, åbent, inviterende, tilgængeligt. Og
netop et rum, dvs. i tre dimensioner, ikke blot en todimensionel flade.
Denne udfordring er der taget hul på forskellig
måde, f.eks. ved den udbredte anvendelse af glas og
andre transparente materialer. Eller ved den igangværende diskussion af stueetagernes anvendelse til
forskellige virksomheden supplerende - eller endda
uvedkommende - formål. Men det er kun en begrænset om end væsentlig begyndelse.
Eller et andet eksempel sammenfletning af bygningskroppe indbyrdes mellem flere virksomheder
og med stadsrummet. Også dette er der eksempler
på, men man står på mange måder overfor netop
dette forhold, fordi det er ret indgribende i forhold til
virksomhedens behov for at beskytte sig på forskellig måde.
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5. KULTUR
Om kulturens betydning for stadsudvikling
Spilleregler, spil, borgerskab, kulturstrategi (er relationer)…
Om funktionalismens opstigning og fald
Om netværkets betydning i stadsudviklingen
Om kroppen som rumlig erkendelse
6. LEDERSKAB
Om det politiske lederskab
Om magten i det offentlige rum
Om destruktion af urban kapital
7. ØKONOMI
Om urban economics
Kundskabsstaden fremmer på flere måder økonomisk
udvikling og giver forskellige økonomiske fordele,
som kan betegnes med begrebet urban economics.
For det første er der den urbane kapital (beskrevet andetsteds) og som betegner beliggenhedsfordele for blandt andet innovative virksomheder, der
befordrer deres innovative virksomhed og deres evne
til at tiltrække talentfulde medarbejdere og derfor
begunstiger evnen til at skabe økonomisk vækst og
beskæftigelse. Den økonomiske merværdi kan måske
sættes til ca. 100%.

For det andet er der besparelser i bygninger og
grundarealer som følge af det mindre arealbehov, der
vil være i en stadsstruktur og bygningsstruktur, der
er dybt integreret og som blandt andet gennem det
4.stadsrum fører til dobbeltanvendelser, dvs. at flere
anvender det samme areal. Shared space! Der er måske tale om endda betydelige besparelser, idet forholdet mellem det lukkede, private bygningsareal i en
virksomhed og det halvåbne eller offentlige areal, der
indgår i virksomhedens virke, muligvis vil forskyde sig
betragteligt. F.eks. fra en faktor 5 til en faktor 50.
For det tredje er der den fælles forvaltning af de
samfundsskabte værdistigninger på fastejendom, der
følger af kundskabsstadens særlige intense arealudnyttelse og urbane brugskvalitet. Såfremt det kan
lykkes at skabe en fælles forvaltning af den urbane
kapital til gavn for det pågældende stadsområde, lokalsamfundet og de mange innovative organisationer mf. vil der opstå en urban kapitalophobning, der
kan fungere som investorkapital, der kan investeres i
yderligere stadskvalitet, bedre urbane ressourcer, nye
innovative netværk – dvs. i social kapital – dermed i
og mere innovative virksomheder.

Om oplevelsesøkonomi og oplevelsesstad – om
det kunstneriske grebs betydning
Oplevelsesøkonomien er ’på banen!’ Man taler om
oplevelsesøkonomiens betydning for stadsudviklingen og stadslivet. Oplevelsesøkonomi handler som
ordet angiver om oplevelser, dvs. om oplevelse af sig
selv i det sociale, om underholdning, om indkøbsoplevelser, om turisme osv.
Oplevelsesøkonomien er netop økonomi, dvs.
her i form af erhvervsvirksomhed, der lever af levere
oplevelser og det dominerer for øvrigt efterhånden
mange tidligere langt mere prosaiske brugsværdi
leverende erhverv, som f.eks. tøjbranchen eller fødevaresektoren. Disse oplevelseserhverv lever af at
give folk oplevelser, som man siger, og er dermed et
markant udtryk for forbrugerisme og kommercialisering. Stadsrummet er efterhånden, og ikke i ubetydelig grad, blevet ramme og rum for dette oplevelseserhverv, denne oplevelsesøkonomi.
I det omfang oplevelsesøkonomien forbindes
med selvrealisering, enten narsicistisk eller som en frisættelse og realisering af de potentialer, som den enkelte er udstyret med, er der tale om et andet aspekt.
Den førstnævnte kan forbindelse med den kommercielle oplevelsesøkonomi, men den anden snarere er
en del af kundskabssamfundet og det kreative menneske.
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Anvender man det engelske udtryk for oplevelsesøkonomi - experience economy - fremkommer en
række nye betydninger af begrebet. Experience henviser til erfaring, kundskab, kundskabstilegnelse, læring og erkendelse.
Erkendelse – og oplevelse. Eller rettere: oplevelse
og erkendelse! To forskellige stadier af læring og tilegnelses hos den enkelte. Det vil sige at stadsrummet
gennem sin udformning, stemning, srkitektur, stadsliv
osv. kan give er sansebundet oplevelse, der i heldigt
fald kan transformeres, forskydes til en erkendelse af
vigtige aspekter af menneskelivet. F.eks. til erkendelsen af menneskelige grundvilkår som fællesskab, solidaritet, anerkendelse af andre mennesker osv.
Her kommer værdibaseret stadsudvikling ind i
billedet. Eller sagt på en anden måde: betydningen af
at lægge humanistiske værdier til grund for stadsudvikling, stadsrum, arkitektur osv. Såfremt disse værdier ikke blot lægges til grund, men også formidles til
mennesker af stadsrummet (når dette er etableret),
så kan man tale om et eksempel på, at en sansemæssig oplevelse af stadsrummet, stadslivet osv. ophøjes
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til en mental repræsentation, overskrider det umiddelbart sansede og skaber en dybere mening indsigt
- og altså erkendelse. Sanseoplevelsen transcenderer
sig selv og frembringer en – eksistentiel - erkendelse.
Her kommer det kunstneriske element ind i
(stads)billedet. Betydningen af det kunstneriske greb!
Ifølge den danske filosofiske maler Per Kirkeby
overskrides den sansemæssige oplevelse af et kunstværk, f.eks. et maleri, gennem det rette kunstneriske
niveau og transformeres til en erkendelse af eksistentiel betuýdning. Den kunstnerisk formidlede sanseoplevelse transcenderes til er ophøjet erkendelse.
Dette har bud til stadsudvikling baseret på værdier. Når det rette f.eks. arkitektoniske niveau eller
udtryk er tilstede, så ophæves den umiddelbare sanseoplevelse af stadsrummet til erkendelsen af disse
humanistiske værdier. Voila!
Det kunstneriske, det arkitektoniske og det subjektive har ikke blot en æstetisk eller personlig betydning, det rummer en almen erkendelsesmæssig kvalitet. Stadsudvikling handler til syvende og sidst om
humanisme!

bilag: workshopS 1 og 2

BILAG: WORKSHOP i juni 2008
INDLÆG
PARTNER KPMG – DAN KJELLQVIST
KPMG har været lokaliseret i Malmø i 3 år. Loklaiseringen i Malmø skulle illustrere hvem KPMG er som
aktiv indenfor entrepanørskab, udvikling og kundskabspredning. Universitetsholmen kunne udtrykke
det rette billede af KPMG. Vi oplever den samstemmighed mellem lokalisering og virksomhed når vi
går på arbejde her hver dag og kunderne oplever det
når de besøger os. Der er i virksomheden en følelse af
fremgang og lønsomhed.

STADSBYGNADSDIREKTØR - CHRISTER LARSSON
Emnet for denne workshop er en diskussion der begyndte i 2005 mellem Malmø Højskole og Malmø
Stad med Per Riisom som faglig konsulent.
Platformen er udviklet og produceret ud af den
diskussion. Pilotprojektet om udvikling af Universitetsholmen udgår også derfra.
Det nye som diskussionen bidrager med er den
værdibaserede stadstænkning, forholdet mellem offentlige/semioffentlige og private rum og staden set
som en spagetticity.
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ORDFØRER – ILMAR REEPALU
Universitetsholmen hed tidligere Hjalmarkajen. Navneskiftet til Universitetsholmen signalerer det nye
Malmø. Alle bygninger på Universitetsholmen repræsenterer en egen historie.
Udgangspunktet for udviklingen af Universitetsholmen var at forandre forudsætninger for en plads.
Placeringen af Malmø Højskole er inspireret af
New York. Universitet i Malmø skulle ikke være et reservat som et Campus men være i staden til inspiration for alle og hele staden.
Malmø Højskoles placering på Universitetholmen
er en forudsætning for Malmø i dag.
Virksomhedernes placeringer, livet på Lilletorg,
nye byggerier, Citytunnelen er alle konsekvenser af
Malmø Højskoles etablering og placering.
Opkøbet af Bo01-marken har været en forudsætnig for meget af det der er udviklet på Västre Hamnan.
Malmø i dag er karakteriseret af 300.000 indbyggere. Staden er præget af ungdom. Halvdelen af
indbyggerne er under 36 år. Malmø er i dag en ungdomsby.
Man kan betragte Malmø Højskoles udvikling i generationer.

I udviklingen af Universitetsholmen er der mange
interessenter og aktører.
• Kreativer personer som er interessenter for virksomheder og organisationer.
• Bygningsselskaber og jordbesiddere
• Malmø Højskole
• Bostäder
• Service
Kreative virksomheders mikrokosmos og karakter
benyttes som inspiration for udvikling af området.
Projektet omkring udvikling af Universitetsholmen ønsker ikke at ekskludere nogen. Så vidt muligt
skal alle have en stemme i projektet.

Generation 1 af universitetet handlede om at udvikle en ungdommens mødesplads.
Generation 2 handlede om udvikling af universitetet som mødesplads for erhvervslivet.
Generation 3 er det universitet der er under udvikling i dag og som handler om interaktion med
samfundet mere generelt. Dette handler om at diskutere og finde grænsen mellem det offentlige og det
private rum. At lokke folk indenfor. En indbydelse til
samtale og kommunikation med andre.
Opsamling af information er noget andet i dag.
Kontorets grænser er noget andet i dag. Arbejdets
bæres med rundt alle steder. Stadsmiljøet skal understøtte disse fænomener. Det handler i virkeligheden om hvordan jeg får adgang til flere menneskers
tanker. Transport er et eksemple der bør understøtte
dette. Smidig offentlig transport skal signalere at bevægelse.

EVA ENGQUIST, MALMÖ HÖGSKOLA
Universitetsholmen som kunskapsmiljö - utveckling
av stadskvalitet och urbana resurser.

KONSULENT MATS OLSSON
Grundlaget for udviklingen af Malmø efter krisen i
90’erne bygger på Triple Helix modellen – samarbejde
og dialog mellem staden, erhvervsliv og uddannelse.
Der har været et behov for diskussionspladser mellem aktører og kreative personer.

En utgangspunkt: Malmö högskola
MAH är som vilken kunskapsorganisation eller kunskapsföretag som helst.
• Hur förstärker vi våra nischer så att vi blir riktigt bra
inom vissa områden, fyller
• en viktig samhällsfunktion och bidrar till att kun
skap kommer till nytta?

det

4. stadsrum 147

• gäller saväl utbildning som forskning.
• Hur attraherar vi bra och engagerade studenter,
lärare och forskare i stark
• konkurrens med andra lärosäten i Öresundsregionen?
• Mycket beroende av Malmö som attraktiv ort samtidigt som vi är en del av
• attraktionen.
En andra utgangspunkt: Vad önskar man sig av en
stad?
• Man flyttar inte till hus eller gator - man flyttar till
andra människor.
• Poängterande av platsens betydelse. Who’s your
City?
• Variation av människor— oväntade möten
• Öppenhet for nya moten, tankar och uppfattningar
• Generös och inkluderande
• Skapande, innovativ
En tredje utgångspunkt: Vad får nya media för konsekvenser för vårt sätt att arbete?
• Kunskapsorganisationers personal utnyttjar sina
kontor till ca 40-50%. Det håller inte.
• Behov av mänsklig kontakt - men inte nödvändigtvis arbetskollegorna ... alltid.
• Glidning mellan arbete och fritid.
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• Offentliga och halvoffentliga rum.
En fjärde utgångspunkt: Vårt behov av innovation
och kreativitet.
• Behovet av allt som stoder innovation i en global
mer kunskapsinriktad ekonomi.
• Öppna innovationssystem och kunden som kalla till
innovation
• Vad innebär det för utvecklingen av Universitetsholmen?
• Större täthet och intensitet, dvs fler människor som
arbetar med innovation, kunskapsproduktion och
experimentverksamhet. Maximera samarbetet.
• Öppna, gemensamma ytor för arbete, exvis. blandade arbetsplatser, labb, föireläsnings- och utställningsytor, studios, högskolans samverkansenheter,
karriärcentra, gym, butiker, restauranger etc. Sambruk.
• Med tanke pa spontana mötesplaster och skandinaviskt klimat - bygg samman många av husen.
• I största allmänhet — men inom nya media i synnerhet; koppla studenterna till yrkeslivet och yrkeslivet till talangen (studenterna) och följ processerna
noga.
Ta beteendevetare, psykologer, antropologer till
hjalp - vi maste ta reda pa vad som skapar innova
tiva och inkluderande miljoer.

MAGNUS THURE NILSSON
- OM MEDIA MÖTESPLATS MALMÖ OCH
MOVING MEDIA CITY
MMM-grunden
Media Mötesplats Malmö arbetar med näringslivsutveckling och kompetensutveckling av mediaområdet med fokus på crossmediala frågor, dvs
det som sker i och mellan områden som film, tv, datorspel, Internet och mobila plattformar. MMM finansieras idag av Region Skåne, Malmö stad och Stiftelsen
för kunskaps- och kompetensutveckling och har ett
nationellt fokus. MMM arbetar med tre huvudsakliga
områden:
• Kompetensutveckling
• Affärsutveckling
• Främja branschfrågor och upplevelseindustrins
utveckling i stort.
MMM är en triple helix-baserad verksamhet och drivs
av en styrgrupp bestående av representanter från Region Skåne, Malmö stad och Malmö Högskola. Att arbeta aktivt för ett närmare samarbete mellan näringslivet och akademin inom mediaområdet ligger som
grund för verksamheten.
MMC är en fysisk plats, i västra hamnen i Malmö,

för utveckling av MMMs verksamhet i samma fysiska
miljö som branschen, dvs en unik crossmedial centrumbildning som har som huvudsyfte att stärka mediabranschernas utveckling.
Det vigtigste...
• OMVÄRLDSANALYS OCH OMVÄRLDSBEVAKNING är
en mycket viktig del av MMMs verksamhet. MMM
ska fungera som en självklar samtalspart och sparringpartner för alla aktörer inom näringsliv, akademi och offentliga sektor när det gäller frågor kring
crossmedia-området.
• Omvärldsbevaknig och omvärldsanalys är grundläggande för att kunna arbeta med MATCHMAKING,
där vi kopplar samman aktörer från olika delar av
mediabranschen för att skapa nya produkter och
tjänster. MMM ska vara vänner med alla lokalt, känna till alla nationellt och ha koll på de större internationella strömningarna inom den crossmediala sektorn.
• Mediabranschen lider idag av ett stort mått av
protektionism. Samarbeten mellan aktörer inom
samma och angränsande branscher är sällsynta
och morgondagens produkter och tjänster kräver
kompetens från olika branscher och branschsegment. TRANSPARENS inom och mellan aktörer inom
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samma och angränsande branscher spelar en stor
roll när Malmö, Skåne och Sverige ska agera på den
internationella mediakartan.
• För att hjälpa mediaaktörer att höja horisonten och
skapa utrymme för att ligga i frontlinjen av den internationella utvecklingen krävs en nära sammankoppling mellan NÄRINGSLIVET OCH AKADEMIN.
Alla är fullt medvetna om detta och vet också oftast
vad som krävs för att skapa ett givande samarbete,
men det ligger aldrig högst på agendan. Det gör
det hos MMM.
...också väldigt vigtigt...
• Det gemensamma rummet eller OFFENTLIGA RUMMET som en förlängning av kontoret/arbetsplatsen.
Det handlar i stort om att skala bort gemensamma
ytor inom en organisation eller ett företag och dela
på dessa med andra. Kanske ska man t o m koncentrera den privata egna kulturen och på så sätt stärka
den som identitet genom att öppna upp den öppna delen ännu mer.
• Inom MMC ska det OVÄNTADE får stor plats. Vi arbetar med det vi ännu inte vet hur det ser ut eller
vad det är – morgondagens produkter, tjänster och
affärsmodeller. Detta måste också synas och kännas
i rummet, i kulturen och kommunikationen. Vi ska
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skapa en plattform som befrämjar spontana möten
mellan människor, företag och organisationer. MMC
ska planlägga och systematisera det som inte går
att räkna ut.
• MMC som stadsdel bör ha ett stort mått av TRANSPARENS som motsats till protektionism. Hela mediabranschen idag dras åt det mer transparenta,
det som genereras av användarna i en öppen och
oredigerad miljö. I en värld där producenten skapar
produkterna och tjänsterna tillsammans med användarna.
• Det behövs en Deus ex machina, en förste rörare
som sätter igång förändringar. En FACILITATOR som
har det gränsöverskridande mötet högst på agendan. En aktör som arbetar med den förändring och
som har som huvuduppgift att se till att MMC är i
ständig rörelse och förändring.
• ELASTICITET OCH DIVERSITET är viktiga grunder för
MMC. MMC ska arbeta för att skapa och bibehålla
en bra blandning av stora och små aktörer, med olika grunder och kulturer som arbetar med olika mål
och strategier. Kort och gott människor, organisationer och företag som ser och tolkar världen och sig
själva på olika sätt. MMC ska sträva efter en dialektisk kultur med ett stort mått av spänst och föränderlighet.

• Den stadsdel där MMC ska verka har en tydlig representation av LOKALA, NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA aktörer från näringsliv och akademi.
En aktör inom media som inte arbetar internationellt har ingen expansiv framtid. Även de minsta aktörerna ska arbeta med innovationshöjd på internationell nivå.
• TÄTHET, PULS OCH HÖG DENSITET är MMC-områdets grunder. Det är viktigt med många och ofta förekommande influenser från ett stort antal aktörer
inom olika branscher.
...och ännu mer som är viktigt.
• Öppenheten inom MMC ska gälla internt och extern, d v d för de som ”bor” i och för de som ”besöker” området.
• Kontoren inom MMC är förmodligen små och yteffektiva för att ge utrymme, både ytmässigt och ekonomiskt, till större gemensamma och offentliga ytor.
• MMC ska präglas av ett stort mått av föränderlighet.
Dels för att följa den allmänna utvecklingen, men
också för att tillgodose aktörers egna föränderliga
behov och utvecklingsmöjligheter och framtida
samarbetsformer.
• Det privata och det gemensamma ska få ta olika
stor plats både i det stora och det lilla. Detta måste

också kunna förändras över tid både för den enskilde och det gemensamma.
Jajaja, men hur?!
Moving Media Citys framgång bygger i huvudsak på
tre aktörer - MMC/MMM, de verksamheter som verkar inom MMC och de aktörer som kommer att vara
en del av MMC men bor någon annanstans. För att nå
bra resultat måste MMC/MMM göra ett bra jobb och
samarbeta mycket nära branschens och akademins
aktörer. Vi tror att följande 5 delar är avgörande för
MMCs framtid:
• Matchmaking mellan aktörer inom den crossmediala sektorn.
• Kompetensutveckling, seminarier, workshops för
branschen i sin helhet. På internationell nivå.
• Att MMC lyckas skapa en föränderlig och elastisk
miljö som tillgodoser branschens behov för planerade och spontana möten.
• Att MMC blir en självklar centrumbildning där branschernas aktörer känner sig delaktiga. Oavsett om
de verkar inom MMC-området eller ej.
• Att MMC-organisationen bemästrar och har så pass
mycket muskler att man kan driva det som inte ligger högst på de andra aktörernas agendor, d v s att
systematiskt driva mötet mellan branschernas olika
aktörer och den crossmediala utvecklingen i stort.
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RICHARD HULTIN SKANSKA ÖRESUND
Skanska Öresund tillhör den delen av Skanska som
utvecklar kommersiella fastigheter. Vi är verksamma i Öresundsregionen dvs Malmö, Lund och Köpenhamn. Vi är ca 20 st i Malmö av totalt ca 250 på
Malmökontoret.
Våra huvudsakliga produkter är kontor, logistik,
affärshus och verksamhetslokaler. Vi är verksamma
i hela utvecklingskedjan av fastigheter – markköp,
detaljplan, uthyrning, byggande, förvaltning och försäljning.
Våra kunder är dels större tjänsteföretag såsom
hyresgäster till våra kontorsfastigheter. Det är viktigt
att notera att då vi säljer in UH och våra fastigheter
inom UH att det är Malmö som helhet som vi säljer
först.
Investorer är också våra kunder som vi säljer fastig
heterna till. Som exempel kan vi nämna att vi sålt Kv
Flundran, Hovrätten till ett norskt pensionsbolag. Just
att det är internationellt kapital som söker sig till Malmö är viktigt att notera då det är ett viktigt kvitto på
Malmös attraktivitet.
Dessutom är Kommunerna viktiga samarbetspartners för oss, vilka vi också betraktar som kunder.
Vi har cirka 35.000 m2 motsvarande knappt 1 Mdr
under förvaltning. Dessa finns i huvudsak på UH med
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bla Hjälmarekajen med KPMG som hyresgäst och
Beijerskajen med Malmö Högskola som hyresgäst.
Vårt huvudfokus i Malmö såsom utvecklare är
här på UH. Vi har pågående och kommande projekt
på 65.000 m2 här vilket motsvarar inv på 2,0-2,5 Mdr.
Exempel Hovrätten, Citykajen (PWC), Bassängkajen,
Gäddorna samt Meeting Point Malmö i Kv Tyfonen.
Just för att vi kontrollerar så pass mycket på UH kan vi
också påverka helheten på ett annat sätt än om man
bara arbetar med en isolerad del. Det är så klart också
ett stort ansvar att se till att vi tillför någonting bra till
Malmö.
UH befinner sig i en ytterst spännande
förändringsprocess, från hamnmiljö med industrikaraktär till en innerstadsmiljö inklusive Malmö Högskola och som en kommande del av Malmö City. Det
är redan en kommunikations knutpunkt vilket så klart
kommer att förstärkas ytterligare då Citytunneln tas i
drift 2011. UH innehåller olika verksamheter idag såsom kontor, högskola och industri. Framöver kommer
det också att finnas hotell, bostäder, kultur och service. Vår ambition är att skapa en citylik karaktär med
täthet, mångfald och möten som ger en miljö som
ger människorna som verkar, bor och besöker området en helhet och där det vattennära läget adderar till
ytterligare värde.

Hjälmarekajen är ett gott exempel på det där vi
haft denna ambition att få hit de verksamheter som
traditionellt finns i City. Vi har 16 olika hyresgäster
inom finans, revision, advokater, IT, reklam, mäklare.
Vi har också fokuserat på att skapa en tillgänglig BV
med service som skall kunna fungera som mötresplatser.
Man skall ha respekt för att saker tar tid och att
det som skapar liv i gaturummet oftast kommer sist i
ett nytt område då det har svårt att bära sig innan det
finns tillräckligt med underlag.
Det är oerhört viktigt att skapa mötesplatser i
gaturummet och att skapa tillgängliga hus både för
dom som verkar och bor i huset och för kunder och
folk utifrån. Kontoret har gått från att vara en ren arbetsplats till att också vara en mötesplats för att karaktären på arbetet har förändrats. Jag tror att den
förändringen som ägt eller äger rum för kontoret också är på väg att ske för huset som helhet för att dom
också måste fungera som mötesplatser.
Skanska vill verka som en långsiktig stadsbyggare
med grönt fokus.
1 Hvad er de (5) vigtigste træk ved din innovative/
kundskabsintensive virksomhed/institution?

Rekrytering
2 Hvad er de (10) vigtigste stadskvaliteter, faciliteter
og forhold i øvrigt for din virksomheds/institutions
virke som innovativ/kundskabsintensiv virksomhed/institution?
Identitet, synlighet, närhet till service, stadsmässighet, cluster/interaktion, tillgänglighet/kommunikationer, kreativ arbetsmiljö
3 Hvilke er de (5) vigtigste krav til bygningers indretning, udformning og anvendelse, som kan fremme
kundskabsdeling og innovation?
Flexibilitet inom och mellan lokaler, omställbarhet,
mötesplatser inom lokal och hus, öppenhet och tillgänglighet, lokaler som stöttar olika arbetsformer.
expansionsmöjlighet
4 Hvorledes arbejder Skanska med innovation, kundskabsdeling osv. i byggeri for andre?
• Genom att kombinera så många hyresgäster inom
så många branscher.
• Tillhandahålla service och fler funktioner för att fler
ska kunna lösa fler behov och spendera mer tid här.
• Öppet hus där hyresgästerna kan träffa varandra.
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• Inte minst ger vi företag förutsättningar att prestera
på bästa sätt tack vare utmärkta lokaler.
• Inte betrakta kontorshyran som en kostnad utan
som en investering
5 Hvilke typer løsningsmodeller er i denne sammenhæng de vigtigste i nyt byggeri?
• Flexibilitet, möjlighet till uppdelning som medger
många olika företag samt möjlighet att växa i små
etapper.
• Flexibilitet generellt i ett fleranvändarhus.
• Flexibilitet att kunna förändras inom sin lokal i takt
med att verksamheten förändras
• Flexibla hyresavtals konstruktioner med större hyresgäster (öka/minska)
• Flexibilitet, att kunna erbjuda olika typer av lokaler
inom samma huskropp. Öppet/rum/restaurang/
gym/butik...
• Attraktiva byggnader som gör folk stolta att finnas
och verka i samt attraktiva och spännande att titta
på och vara bland.
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BJÖRN BERGMAN –
NÄRINGSLIVSKONTORET MALMÖ STAD
Generelle spørgsmål til indlægsholderne. Indlæggene skal handle om betydningen af stadskvalitet og
netværk for virksomheders og institutioners trivsel,
udvikling og vækst.
• Hvad er de (5) vigtigste træk ved din innovative/
kundskabsintensive virksomhed/institution?
1 Läge, läge, läge – all handel har som viktigaste strategiska fråga att ta ställning till var man ska lokalisera sin verksamhet. Ytterst små marginaler kan
ha stor betydelse för framgången. Därför kan det
finnas anledning för etablerande företag att noggrannt följa stadens utveckling och framtida planer
för att hitta viktiga knytpunkter och mötesplatser.
Egna studier av hur människor rör sig och utnyttjar staden kan vara värdefulla (ex IKEA – Följa John,
Malmö stadsmiljöprogram – hur utnyttjar vi stadens rum).
2 Framtidens konsumenter – morgondagens konsumenter ger motstridiga signaler. De söker äventyret, men är mycket säkerhetsmedvetna, de vill ha
ett vackert kök, men lagar allt mindre mat hemma,
de är äldre, men uppträder ungdomligt, hälsomedvetna, men övervikten ökar etc. Att följa trender
och försöka förstå sammanhang blir allt viktigare

3 Upplevelsebaserade butiker – shopping har alltid
varit förknippat med nöje och social samvaro. Expediten i kvarters butiken eller byns lanthandel har
varit en viktig social kontakt. Idag har shoppingen
fått proportioner som kan liknas vid hobbyverksamhet, något man gärna använder sin (dyrbara)
fritid till och ständigt kompetensutvecklar genom
noggranna studier! (ex NIKE Town – en museal butik, Dubai, Edmonton Mall Malmö – märkesbutiker).
4 Tillgänglighet – framtidens kunder kräver ständig
tillgänglighet, alltid uppkopplade, mobilt internet.
5 Globalisering – framtidens kunder är beresta, utbildade, världsvana inte minst genom internet. Butikens utbud och priser konkurrerar med hela världens sortiment och prisnivåer

6 detaljplanerad miljö
7 ”Intim” atmosfär
8 Tydlig sammanhängande kommersiell aktivitet
9 Enkla kommunikationer
10 Tillräckligt stor marknad
11 Vackert och tilltalande gestaltning

• Hvad er de (10) vigtigste stadskvaliteter, faciliteter
og forhold i øvrigt for din virksomheds/institutions
virke som innovativ/kundskabsintensiv virksomhed/institution?
1 Tiilgänglighet – p-platser, kommunikationsknytpunkter, öppethållande etc
2 Visibilitet – se McDonald’s
3 Puls – folkliv, viloplatser,
4 Fika – mötesplatsen
5 Oväntade händelser – inte alltför

• Er der særlige erfaringer fra service- og detailhandelsbranchen (City Samvirket), der kan trækkes
frem i denne sammenhæng?
1 Handel har en viktig social funktion i stadsmiljön
2 Handel kräver en viss volym för att nå framgång
3 Verka tillsammans ger styrka och lägre marknadsföringskostnader
4 Testa nya koncept – t ex showrooom, kombinerade
verksamheter

• Hvilke er de (5) vigtigste krav til bygningers indretning, udformning og anvendelse, som kan fremme
kundskabsdeling og innovation? (Främja handel)
1 Visibilitet
2 Flexibla ytor
3 Omsättningsbaserad hyra
4 Handikappanpassat (!!)
5 God ventilation( !!!)
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• Hvilke erfaringer om partnerskab kan anvendes på
Universitetsholmen?
1 Gemensam målbild viktig
2 Partnerskap ökar förståelse
3 Alla vinner på en attraktiv lokalisering

KENNETH ANDRÉN
VD FOR EGMONT KÄRNAN
Egtmont Kärnan: 150 anställda, 500 frilansare, 2000
nätverk
Stockholm för 14 år sedan, Stureplan
junk space för passionen till ett av Europas mest
spännande kluster idag
Egmont 1920, grundades för 130 år sedan
Korta avstånd, restider/ kanske språk
Lokalisering
2003 sedan värderade vi Helsingborg/ Stockholm
koncentrera till Malmö
1 Kompetensförsörjning- mänskliga resurserna- uppgiften-människan
2 Värdera varför just Malmö, stor vikt vid Malmös
synliga kvalitéer, både dess utformning och resurser, gångavstånd etc
3 Lättillgänglighet, kommunikationer, lokaltrafik, Internationell flygplats inom 25minuter,
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4 Samspel mellan Staden, skola och universitet och
inte minst kulturlivet,
5 Lokaler,
6 Arkitektens uppgift var att skapa så många spontana möten
7 Även om vi lever i det wireless community- Spontana mötet mellan olika människor
Min uppgift
1 Vision -Gemensamma mål, en PASSION o värderingar, behålla och locka till oss kompetens, är en av
mina viktigaste uppgifter
2 Utveckla den bästa personalen och kompetensen lever i ett kunskapsbransch. Bygga varumärke
– brand building för att känna gemenskap
2 Samt skapa tillväxt och lönsamhet - innebeär arbetsmöjligheter och inkomster
3 I dag Svårt att växa,- kompetensförsörjning hitta
människor i karriären, som hellre flyttar till Stockholm eller London
Varför? Ligger vi fel till? Är inte Malmö tillräckligt intressant
Urbana kapitalet – värden som har betydelse i valsituation för människor och för företag stadskvaliteer

Utformingen av byggnader, torg och gator och
mångfalden är helt avgörande att behålla de mest
talangfulla medarbetarna
1 Definiera framsidan av Malmö , ett brand, vända fasaerna mot de mänskliga resurserna
2 Lättillgänglighet, en öppenhet som inbjuder till
spontana möten, barer, restauranger, för nya möten
3 Naturligt Samspel, mellan / staden / näringsliv och
skol och universitet / kulturlivet

kationsytor - från kulturinstitution till kulturbärare
HM eller McDonalds, dessutom har de skapat spontana mötesplatser
Idag Kan inte konkurrera med produkter, eller
varor- utan med männinskor
City for the future
Stad i världen, inte skånsk eller svensk stad
Kom för passions skull och nu stannar jag för passionen till Malmö
Gräva ned citadellsvägen

Kulturen
1 Utan kulturbärande verksamheter finns inga fullständigt samhälle,
2 Vi är alla kulturbärare för att bygga gemensamma
kärnvärden för vår egen community, familj företag
etc
3 Stå i centrum och värderas enligt samma formel
näringslivet, skola
Company for the future
4 Ständigt omdefiniera var vi är verksamma
Pusseltillverkare 1948, och förlag på 60 och 70 talen
idag brett media företag med mångfald av kommuni-
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GRUPPEARBEJDE

GRUPPE 1:
Styrker og svagheder og konkrete initiativer på Universitetsholmen:
• Studenterne er et godt grundlag – K3 studerende
skal være mere synlige.
• MINC er et godt grundlag
• Savner service, handel og kultur.
Lokalisering og infrastruktur:
• Universitetsholmen ligger meget centralt. Nær centralstationen og Citytunnelen.
• Tilgængelighed til verden via Kastrup.
• Trafikstrukturen er for træg
• Område med trådløshed – dette er vigtigt og forsinket i Malmø.
Gaderum og byggeri:
• Gaderummet er for tomt. Døde triste arealer hvor
intet sker – havnekajer.
• For lidt åbenhed fra bygningerne. Stueetagerne bør
i stigende grad benyttes til udadvendte formål
• Aftenstide er et problem – føles utrygt, mangler aftenoplevelser.
• Sponsorater ml. PEAB, Skanska og Staden af nye tiltag: PEAB vil gerne sponsorere eks. Musikcafé. Skabe faciliteter og organisering der gør det nemt at
arrangere events.

158

det

4. stadsrum

• Offentlig kunst som initiativ – super som profilering
og som sponsorat.
• Taxafika – superide åbent og aktivt 24 timer i døgnet.
• Savner boliger på Universitetholmen.
• Planer om kongres og koncerthus vil skabe mere liv.
Planer om hotel vil skabe mere liv.
• Universitetholmen bør udtrykke mere global stemning. Der er mange globale brugere af området.
• Udnyttelse af vandet – jolleskole, Inner Hamnen
som offentligt vandrum. Husbåde. Klapbroen er et
problem – store skibe gennemsejling.
• Dagis – daginstitutioner.
Partnerskaber:
• Citysamverkan er et godt eksempel til inspiration 1/3 stad 1/3 bygnings- og fastighedsejere 1/3 Handel og detail.
• Daglig administration og arbejde et sted, bredere
fora til at diskutere mere teoretisk og hvad/hvordan
spørgsmål.
• Definere og lave aktionsplan. Komplementering til
stadsbygnadskontoret.
• Hvad er vigtigt at få til området som ikke kan lade
sig gøre? – sponsorater! Ting der er afgørende at
støtte og virkeliggøre. Win Win – det at stå sammen
om at skabe det der skal være imellem bygningerne.

• Opdeling og samarbejde mellem funktioner i de
enkelte bygninger. Storskal er en hindring. Erfaring med kompleksitet og samarbejde med dette
spørgsmål.
• Det kræver tid at skabe underlag for erhverv i nye
stadsområder. Universitetsholmen har dette underlag på plads – ved i stigende grad at tiltrække folk
udefra vil attraktiviteten øges.
• Området er modtageligt for ideer.
GRUPPE 2:
• Eksisterer allerede en god kundskabsbasering i området.
• Boliger, kreative erhverv bør tilføres.
• Journalister/forfattere. Hotel på en ny måde – for
forskere måske.
• Samarbejde på nye måder – interaktionsdesign
virksomheder til området. Gøre noget arkitektonisk
i området eks. i Nordenskjöldsgatan.
• Samarbejde: Citysamverkan 2 med forkus på Universitetesholmen
GRUPPE 3:
• Mere globalt og regionalt perspektiv på området.
• Tilgængeligheden er fantastisk til hele verden.
• Vand og kommunikation

• Næringsliv og Malmø Højskole er positive fremskeidt i området.
• Orkanen er for lukket og Nordenskjöldsgatan er for
dårlig.
• Ødehed om aftenen.
• For attraktivt ekskluderer ’fattige’. Tæthed og småskalahed minus biler.
• Bostäder? Hvilke boliger for at understøtte sammenhængen.
• Samverkan – udemiljøet bør tages op nu. Viul give
synlige og hurtige resultater.
GRUPPE 4:
• Kan vi beholde industri og nye erhverv sammen?
• Hvordan kan Universitetsholmen forblive krads og
ikke for fin?
• Universitetet oplever for stor afstand m,ellem enkelte institutioner. Er det fordi der sker for lidt mellem
de enkelte bygninger?
• Forbindelsen mellem Citytunnelen mod Västre
Hamnen er vigtig minus biler.
• Styrke kajerne. Som Bo01 – hele Malmö vil hitte.
• Børnefamilier skal flytte ind.
• Partnerskaber: Gode forudsætninger, god kultur og
stærke relationer.
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afsluttende indlæg

ILMAR REEPALU – OPSUMMERING:
• Er gruppen her for lidt repræsentativ? Hvad vil de
unge under 36 mene om deres fremtidige stad?
• Der skal gives kraft til de halvoffentlige pladser og
stadsdele.
• Hvad skal vi gøre for at den første sommer dag og
den smukke vinterdag bliver udnyttet?
• Kulturarrangementer ved hjælp af sponsorater. Poesi-, musik- og diskussionaftener. Måske er holmen
for virtuel – hvor er håndværket henne som vil kunne bringe anden viden til stedet og skabe andere
former for møder.
• Arbejdspladsudlejning by the hour.
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BILAG: WORKSHOP II, DECEMBER 2008

Uddrag af indlæg ved workshop II
Staffan Haglind, Skanska Øresund
Skanska er den største udvikler på Universitetsholmen og har blandt andet været med til at udvikle K3
og forskellige kontorbyggrier, hvoraf det seneste på
Hjalmarkajen er blevet prisbelønnet.
Holbar udvikling og green building er blevet centralt og giver et ansvar såvel til ejere som lejere.
Centralt for den igangværende udvikling af bygningsmiljøet er stueetagernes åbning i forhold til
omgivelserne, blandt ved at indeholde forskellige servicefaciliteter, nye typer af publikumsvendte virksomheder eller institutioner. Ved Bassingkajen skal byggeriet være med transparante glasfacader og stueetagerne skal være åbne efter 15,00, med restauranter
osv. samt spændende kajpromenade. Der skal være
en sammenhæng mellem det indre bygningsrum og
stadsrummet udenfor.
Tyfonen – meetingpoint Malmø – skal have en
markant arkitektur og rumme forskellige virksomheder, aktiviteter og faciliteter, som feks. kulturaktiviteter, servicefaciliteter, kontorer og boliger.
Skanska Øresund samarbejder med Malmø Stad,
lejegæster og andre parter om udviklingen af bygningskoncepter.

Christer Larsson , intro
Denne workshop handler om at udvikle Universitetsholmen som kundskabsstad. Stadens opbygning skal
skabe det miljø, som vi ønsker.
Kundskabsdeling er i dag noget helt centralt. Staden skal ved sin udformning bidrage til at fremme
kundskabsdeling og innovtion, og derved økonomisk
tilvækst i virksomheder og institutioner. Vi skal opbygge et højt niveau af urban kapital.
Der skal lægges vægt på at fremme samarbejdet
mellem innovative virksomheder, institutioner, mennesker og netværk, hvorved der vil blive opbygget
værdifuld social kapital, der også vil fremme den økonomiske tilvækst.
Staden skal være attraktiv og bidrage til at skabe
en kulturel atmosfære med plads til forskellige livsstile. Stadsudviklingen og stadsrummet skal bygge på
særlige værdier, som åbenhed, mangfoldighed, social
inklusion osv., således at vi understøtter det almene
menneskelige fællesskab, demokrati og sammenhængskraft i samfundet.
Charlotta Falvin – The Astonishing Tribe
(TAT)
TAT er en global virksomhed med kunder i Asien, USA
osv., og er under stærk vækst, med omkring 140 med-
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arbejdere og ligger i Malmø. Virksomheden har pladsproblemer og skal flytte – ind til midten af staden,
ikke til Västra Hamnen.
Stadsmiljøets kvalitet er meget væsentligt for
virksomheder, blandt andet for at kunne tiltrække talentfulde medarbejdere. Miljøet er den vigtigste enkeltfaktor. Innovative virksomheder ’lever af’ at kunne
ansætte talentfulde medarbejdere. Derfor vil vores
virksomhed ligge inde i staden, ikke ude på Västra
Hamnen. Der skal være et attraktivt stadsmiljø, liv og
puls rundt om virksomheden. En virksomhed er ikke
bare en arbejdsplads, men en del af livet – for medarbejdere.
Vores virksomhed kunne ikke trives i en traditionel virksomhedsgetto uden liv, så ville vi ikke kunne
tiltrække kreative medrbejdere. Vi er en virksomhed
i kraftig vækst og må gøre noget for at skabe gode
stadsmæssige rammer for virksomheden – nu! Derfor
flytter vi til city. Vi kan ikke vente i flere år på, at kommunen og andre skaber stadsmiljø på Västra Hamnen.
Lokaliseringspørgsmålet er meget vigtigt for virksomheder, men betragtes ofte på en alt for rationel
måde, som spørgsmål om plads, trafik eller parkering.
Det gælder både for virksomheder og myndigheder
og andre.
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Planlæggere, byggefirmaer og andre der udvikler vore stadsmiljøer og byggeri bør inddrage virksomhederne aktivt i udviklingen af nye koncepter for
stadsmiljkø og byggeri. Og virksomheder bør indtænke det urbanes betydning i deres forretningsmæssige overvejelser langt stærkere end det normalt gøres
– eventuelt også i forretningsplanen.
Idé: At udarbejde en ny forretningsplan sammen
med en virksomhed.
Eva Engquist, Malmø Højskole (MAH)
Den akademiske verden er under enorme forandringer. Det kræver fornyelse og innovation. Det er afgørende at styrke konkurrenceevne og kvalitet for at stå
sig i den regionale kundskabskonkurrence og internationale ratings. MAH samarbejder med virksomheder og andre parter for at udvikle uddannelse og
forskning.
Det er afgørende for MAH at være omgivet af et
spændende stad, at ligge et sted, hvor mennesker ønsker at være. En stad med atmosfære og en historie
at fortælle. Så kan vi tiltrække de bedste studerende,
forskere og lærere.
Det er en vigtig opgave at videreudvikle cityuniversitetet i et samarbejde mellem private og offentlige parter.

Magnus Thure Nielsen – MMC
MMC skal være nationalt førende i mediebranchen.
Der skal skabes et dynamisk mødested og miljø for
nye og gamle medier, som kan bidrage til at skabe
nye medier. Mediernes udvikling og forandringer afhænger af samlokalisering og af det fysiske møde
mellem dem. Forandringer kræver både fleksibilitet
og stabilitet i det nye mediemiljø. Fleksibilitet skal
fremme enkelthed og robusthed i bygningerne. Stabiliteten er vigtig for den langsigtede udvikling og for
overlevelsen af nye medier.
Malmø er cool – mange unge flytter hertil. Det er
væsentligt at bevare ældre bygninger og bygge arven fra industrisamfundet ind i det nye miljø.
David Olow – KPMG
Urban kapital har noget med stadskvalitet at gøre,
og det er tankevækkende, at flere virksomheder har
valgt at placere deres hovedkontor på Universitetsholmen. Malmø har haft en fantastisk udvikling gennem de seneste 10 år.
Der er tre faktorer, der gør at virksomheder flytter
til stadsområdet: 1) der er gode muligheder for at få
kvalificeret arbejdskraft, 2) der er nærhed til kompetence og 3) det er attraktivt at virke i et kreativt miljø
med mange formelle og uformelle mødesteder.

Hvad er da urban kapital? Den har to sider.
Det er for det første det fysiske miljø, hvor opbygningen af uddannelsescentra sammen med kontorer,
gader, torve og mødepladser er en del af den urbane
kapital. Udformningen af bygninger er vigtig for at
skabe mødemuligheder mellem mennesker. Det er i
kontakten mellem mennesker at der sker ting og sager.
For det andet er der den usynlige del af en urbane kapital, netværket, der opstår i mødet mellem
mennesker – ideer og kompetencer - og som skaber
en enestående værditilvækst.
Hvordan kan man måle urban kapital? Og kan det
sættes op som et regnskab?
Hvad kan formålet med det være? Et blandt flere
formål må være at skabe et beslutningsgrundlag – et
forvaltningssystem!
Det forekommer, at den fysiske del af den urbane
kapital let lader sig måle. Man kan blandt andet spørge offentligheden om, hvad der er væsentligt.
Den usynlige del af den urbane kapital er det vanskeligere at måle! Men man kan feks. måle på tilvæksten af antallet af virksomheder i området, antallet af
nye virksomheder, omsætningen hos disse og antallet af fungerende netværk.
Man kan undersøge, hvordan fremgangsrige virk-
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somhder interagerer og undersøge hvordan dette
kan understøttes gennem byggeriets udformning.
Og man kan sætte dette i relation til værditilvæksten
på ejendomme, grunde og indtægterne hos virksomhederne.
Hvis man kan udvikle en måde at måle den urbane kapital, vil den så være anvendlig overalt?
Idè: At undersøge hvordan fremgangsrige virksomheder kan understøttes gennem stads- og bygningsmiljøet.
Gruppearbejde om Orkanen
Orkanen fungerer ikke som et 4.stadsrum. Den fungerer som en stor klods og barreire. Der er et skel mellem det indre og det ydre, såvel fysisk som mentalt.
Orkanen er næsten for hellig til at blive udsat for kritik. Selvom restaurant og bibliotek er åbent for alle,
er man ikke opmærksom på det. Bygningen er faktisk
åben, men det har man ikke følelsen af. Universitetet og uddannelsesverdnen er ikke så åbne, som de
gerne vil være. Orkanen udtrykker utilnærmelighed
og magt.
Behov for at indlogere boghandel og andre virksomheder i stueetagen. Facader og indgangspartiet
må gøres åbne og inviterende. Forelæsninger for alle.
Den fantastiske beliggenhed, blandt andet ved
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vand, er ikke udnyttede godt nok. Kajkanter og Nordenskjoldsgade er ’så kedelige!’
Der mangler boliger i området, og de skal være
plads til faciliteter, de ikke kan betale så meget i husleje, som feks. Amore. Der er behov for gratis aktiviteter, for midlertidige og tilfældige aktiviteter i området: pastavogne, koncerter... Det forøger værdien
for alle
Virksomheder skal tænke utraditionelt i forhold
til stadsrummet, men det gør de ikke. Der skal skabes
samarbejde – outsourcing - mellem institutioner og
virksomheder og dannes netværk i stadsrummet. De
ældre bygninger bør ikke forsvinde til fordel for nybyggeri.
Det er afgørende, hvem der har magten over
stadsrummet – bygningsejere, kommune eller lejere?
Der er behov for noget, der svarer til Citysamvirket.
Idé: At lave en plan for at udvikle Orkanen som
det 4.stadsrum. At analysere flowet af mennesker
som grundlag for nye ideer.
Gruppearbejde om Nordenskjoldsgade
Analys: (besök på gatan + samtal)
- Gatan domineras av trafiken och delar gatan mitt
itu
- Det saknas gröna inslag

- Ej gjort för den gående människan och utbyte mellan husen
- Byggnaderna – tråkiga mot gatan, högskolan för
estetisk
- Var leder gatan – var börjar den och var slutar den
- Inget ställe att mötas på – man ögår till jobbet och
går sen hem.
- Trygghet – vad händer efter 5? Man känner sig ensam & utsatt. Kan man bygga in bostäder? Funkar
miljön för detta?
- Sänk hastigheten – måste det vara genomfartstrafik?
- Byggnadernas möte med gatan? Få entréer och
slutna fasader - Stadslivet borde kunna flyta in och
ut i husen!
Vem vill ha en bil eller buss i sitt vardagsrum? Måste det vara en trafikerad genomfartsgata? Citytunnelns uppgångar i gatans södra del kommer göra att
det strömmar massor av folk till och från Västra Hamnen – de passerar gatan! Skapa en gata för transit
– en uppleveslerik miljö med positiv friktion. I gatans
närområde kommer många att byta trafikslag – tåg,
buss, bil, cykel – detta är en möjlighet. Det skall finnas
en anledning att stanna till!

Vem är vardagsrummet till för? Människor med
lön? Hur tar studenterna del av detta om det finns ett
kommersiellt innehåll? Vad kan man göra för de människor som passerar? Hur för vi samman människor så
att de vågar bjuda upp till dans?
Möjliggör för det tillfälliga! Börja med att ställa in
matvagnarna vid kårhuset framför lärarhögskolan!
Bjud in flera matvagnar och skapa gemensamma sittplatser. Programmera gatan och exponera verksamheter så att det blir lättare att ta del av aktiviteterna i
byggnaderna.
Introducera det gröna! Det gröna bidrar till en
”mjukare” miljö. Skapa pocketparker längs gatan som
lockar folk ur husen.
Nordenskiöldsgatan som experimentarium! Vi måste Våga vara experimentella - Nordenskiöldsgatan
präglas av en traditionell planering – Hur påverkar
stadsmijön vår mentala hälsa?
Hur får vi det att hända? Gör någon ansvarig till att
facilitera gatan och se till att den utvecklas till ett vardagsrum. Sörj för enkel infrastruktur med el och vatten så att man enkelt kan installera det som behövs.
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Vi vill se: Utebio, Gym, Studios, Matbutik, jazzklubb
(behåll amore!), Living Labb, Garaget (skapa plattform
för det olagliga klubblivet) Dagis, Skola, Pocketparker,
Nordenskiöldsmöbler som kan användas fritt, Sport
och rekreation, mindre biltrafik, en snygg och lekfull
utemiljö - inte så grått!
Idé: At gøre Nordenskjoldsgade til et ekspermentarium og værdibaseret stadsrum.
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Gruppearbejde om K3
Der skal gøres plads til det uventede, der skal bygges
på nye måder. Aktiviteterne på Universitetsholmen
skal gøres synlige og tilgængelige for almenheden,
feks. ved forelæsninger, lyssætning, samarbejde med
kulturlivet osv. Området skal være et regionalt mødested. Det lille torv skal være attraktivt. Opsætning af
borde og bænke – bro over bassinnet.
Der skal være boliger – 24 timers liv. Virksomheder, cafeer mv. skal ind i de eksisterende bygninger.
Idé: At iværksætte en proces, der kan sætte gang i
udviklingen af området. Metode: En logbog over områdets udvikling.

Det 4. stadsrum
Det 4. stadsrum er et ekspanderende stadsområde, der formentlig vil
komme til at fylde mere i fremtiden. Hvis det i dag optager f.eks. 5 – 10
% af stads- og bygningsarealet, vil det måske i fremtiden komme til at
brede sig og muligvis fylde 30 – 50 %. Det er indlysende, at en sådan udvikling, hvis den får et betydeligt omfang, vi få den allerstørste betydning
for stadsliv, stadsudvikling, byggeri, arkitektur, forvaltning osv. Og for
samfundet som helhed.
OM VÆRDIBASERET STADSUDVIKLING - VÆRDIANALYSER
Analysen indledes med en individuel og almen iagttagelse og tilegnelse
af det pågældende stadsrum hos den enkelte deltager i analysen. Derefter gennemføres en fælles brainstrom om stadsrummets indhold, karakter, udstrækning/afgrænsning, egenskaber, stadsplanmæssige forhold
og problemstillinger, bygningsmasse, arkitektur, stadsliv/adfærd osv.og
de påvirkninger/virkninger af såvel fysisk som mental art, der udgår fra
stadsrummet mv. (således som disse sanses).
Det er op til deltagerne i denne indledende brainstorm, hvilke temaer,
hvor mange temaer og i det hele taget, hvordan de vil karakteriserede
det pågældende stadsrum.
Afgørende spørgsmål er: Hvordan virker dette stadsrum - på mig - på
os? Og hvorfor? Hvad er det der gør udslaget? Hvad er det nærmere for
forhold i stadsrummets struktur, karakter, arkitektur, bygningsmasse,
æstetik, stadsskab, materialer, vedligeholdelsesstandard, naturkvaliteter,
stadsliv, stadsfunktioner osv., der har den pågældende virkning?
Se mere i Arbejdsnotat C.

