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FÖRORD 

Detta kandidatarbete omfattar 15 HP och utgör avslutningen på en treårig utbild-

ning i fysisk planering vid institutionen för fysisk planering, Blekinge Tekniska 

Högskola (BTH) i Karlskrona.
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SAMMANFATTNING

De senaste decennierna har kommunerna i allt större utsträckning in-

itierat nya stadsutvecklingsprojekt längs med sina vattenfronter. Det 

handlar i många fall om hamnområden som tidigare varit aktiva industri-

er och verksamheter. Genom att utnyttja dessa hamnområden kan kom-

munerna förverkliga sina ambitioner att skapa nya attraktiva och dyna-

miska stadsmiljöer. Vidare ser man dessa hamnområden som ett sätt att 

knyta an vattnet med stadens mest centrala delar, en slags förlängning 

som växer. Det är vidare också ett sätt för kommunerna att stärka sin 

”image” som moderna och innovativa städer. 

Den främsta ambitionen är att skapa så kallade ”levande stad” i vat-

tennära lägen. Det här arbetet har utifrån detta format två teoretiska 

utgångspunkter ”levande stad” och ”vattenfrontsprojekt”. Med utgång-

spunkt i dessa teorier har ett planförslag utformats för att visa på hur 

fysisk planering kan konkret möjliggöra den “levande staden”. Platsen 

för planförslaget utspelar sig i Nyhamnen i Malmö, beläget strax norr om 

Malmö Centralstation och som inom sfären för stadsplanering i regionen 

benämns som ”ett stadsutvecklingsområde med Södra Sveriges mest 

centrala läge”.
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DEL I
INTRODUKTION
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1.1 BAKGRUND 

Sedan de stora verkstads- och varvsnedläggningarna på 1970 och 80-talet har 

landets hamnområden varit ett kontinuerligt ämne i svensk stadsbyggnadsdebatt. 

De centralt belägna hamnområden har kommit att bli föremål för omfattande ambi-

tioner om stadsutveckling till följd av de kustnära industri- och verksamhetsområde-

nas omlokalisering och avveckling, där dess frigjorda markarealer ger utrymme för 

ny bebyggelse av bostäder, kontor samt verksamheter. Många av dessa platser har 

redan bebyggts med varierande resultat medan andra oexploaterade står i cen-

trum för omtvistad debatt och förhandling. 

Nyhamnen i Malmö är stadens mest centrala hamn- och industriområde, beläget 

strax norr om centralstationen och högskoleområdet. Hamnens läge i staden med 

dess närhet till både centrum, järnvägsstation och vatten gör området särskilt at-

traktivt och betydelsefullt för Malmö. 

Nyhamnen har tillkommit genom utfyllnadsmassor och har kontinuerligt expand-

erat i och med stadens framväxt sedan dess grundande omkring 1250. I början 

av 1900-talet etablerade sig Kockums mekaniska verkstad i Nyhamnen där man 

byggde både fabrik och varv i hamnen. Detta kom att bli en mycket betydelsefull 

och vital del för staden då industrin innebar sysselsättning och arbete för många 

av Malmös invånare. I och med den stora finanskrisen som rådde under de tidiga 

1990-talet kom Malmö och dess industrier att drabbas synnerligen hårt, vilket fick 

till följd att många av stadens hamnområden fick avvecklas. 

Idag planerar kommunen inför att innerstaden och Nyhamnen ska byggas samman 

och växa åt nordost och därigenom sammankoppla Malmö med vattnet. Detta är 

en process som Malmö stad beskriver ska ske etappvis under en period på cirka 

40 år, med inledning 2020. Vilket medför en rad frågeställningar om hur ett stadsut-

vecklingsprojekt av en skala som staden inte stått inför sedan 60-talets rekordbyg-

gande, kommer prägla Malmö som helhet. Vad för stad önskar man eftersträva och 

beroende på vilka ideal som följs, vad blir utfallet i nuet och framtiden?

1.2 SYFTE 

Uppsatsen syftar till att ta fram ett planförslag för ett scenario av stadsutveckling 

inom planområdet Nyhamnen i centrala Malmö. Förslaget kommer utarbetas med 

ambitionen att visa konkreta exempel på problemlösning samt förslag på hur fysis-

ka tillägg i form av ny bebyggelse kan se ut och påverka platsen. Vidare syfte för ar-

betet kommer vara att utifrån teoretiska och praktiska kunskaper om dagens stad-

sutveckling, undersöka hur den fysiska miljön kan utformas för att ge förutsättningar 

och stimulans för en mer levande, tillgänglig, och inkluderande stad i Nyhamnen. 

Vidare ska planförslaget eftersträva att tillföra Nyhamnen en bebyggelse som har-

monierar platsens historiska arv som hamn- och industriområde, samtidigt som det 

ska tillgodose stadens växande behov av bostäder och lokaler. Nyhamnens kop-

plingar till innerstaden och Centralstationen ska förstärkas, likväl tillvarata chanser-

na att tillgängliggöra havet i stadens nordöstra delar för Malmös invånare.

1.3 PROBLEMSTÄLLNING

Många stadsutvecklingsområden i vattennära lägen som bebyggts eller planeras, 

präglas idag ytterst starkt av att just dess attraktiva läge resulterar till att marknadsk-

rafter blir styrande i vilken form av stad som byggs. Dessa faktorer har i många fall 

styrt dessa stadsdelar till sociala konsekvenser i form av att endast vissa grupper 

med ekonomiska förutsättningar har möjligheter att bosätta sig där och genom det-

ta även förhöjda rättigheter till stadens rum. Följderna av detta är problematiska 

då många attraktiva stadsområden har formats till att bli ytterst exkluderande med 

tendenser av ”sovstad” och uteblivet stadsliv. De fysiska barriärerna till stadens vat-

tenfronter som hamnområdena i många fall tidigare har utgjort, har istället övergått 

till sociala barriärbildningar. 

Enligt Malmö kommun (Nyhamnen översiktsplan 2015) beskrivs Nyhamnen som 

stadens attraktivaste utvecklingsområde med ”södra Sveriges mest centrala läge”. 

Ambitionerna är storartade där översiktsplanen skildrar en önskan om att bygga 
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en stad i Nyhamnen som kan menas vara grön, funktionsblandad med karaktär 

av stor tillgänglighet för alla Malmöbor. Retoriken liknar i stora drag den som man 

ofta finner i kommunala plandokument rörande utbyggnad av landets vattennära 

stadsbyggnadsområden, med starka strävanden att uppnå stadsdelar med prägel 

av hög social hållbarhet och frånvaro av betydande segregation. Malmö stad berör 

detta i sin bostadspolitiska policy, där man beskriver att segregation och sovstad, 

inom Nyhamnen ska motverkas genom följande strategier: 

”Kommunen ska aktivt motverka boendesegregation i Malmö genom att stimulera 

till ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstor-

lekar och hustyper. Alla malmöbor ska kunna erbjudas en bostad” (Planprogram för 

norr om stationen området, 2010) 

”Nyhamnen ska komplettera Malmö med en attraktiv och nyskapande stadsmil-

jö med hög intensitet där människan står i fokus. Målet är att skapa en jämställd 

och jämlik stadsmiljö med mötesplatser som involverar alla människor” (Nyhamnen 

översiktsplan 2015)

Anspråken om att staden som ska byggas i Nyhamnen kommer bli en socialt inklud-

erande, mångfacetterad och levande del av Malmö är framåtsträvande, samtidigt 

finns en viss grad av vaghet och frånvaro av svar till hur hamnområdet konkret 

ska kunna utvecklas till det man eftersträvar. Vilket skapar frågor gällandes vilka 

belägg som egentligen finns för att kommunens ambitioner om att erbjuda variation 

i upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper egentligen innebär en bättre, 

mer inkluderande och levande stad? Räcker ovan nämnda avsikter och ambitioner 

för att motverka att Nyhamnen utvecklas till en boendesegregerad del av Malmö 

med risk för sovstad och uteblivet stadsliv. Vilka andra metoder eller tillägg måste 

stadsrummet tillföras för att stimulera ett levande Nyhamnen som erbjuder boende 

och liv för en mångfald av människor, parallellt med att allmänhetens tillgång till 

vattnet stärks?   

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

•	 Hur kan den fysiska miljön utformas för att ge förutsättningar och stimulans 

för en mer levande och mångfacetterad stad i Nyhamnen, med tillgänglighet 

för hela Malmös befolkning? Vilka appliceringar går det konkret att tillföra till 

den fysiska utformningen samt vilka stadsbyggnadsprinciper kan anses vara 

förenliga med detta?

•	 Vilka trender går att se i moderna vattenfrontsprojekt? Finns det appliceringar 

i dessa projekt som kan vara till fördel för en möjlig stadsutveckling inom Ny-

hamnen?
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1.5 AVGRÄNSNING

Arbetet kommer att avgränsas till Nyhamnen i Malmö och det planförslag som 

önskas genomföras på platsen. För att förankra planförslaget till Nyhamnen med 

principer samt teori som kan anses innebära att förslaget erbjuder en mer inte-

grerad, inkluderande och levande stad, kommer en betydande andel av arbetet 

behöva tillägnas en forsknings- och kunskapsöversikt. Denna efterforskningen 

önskas innebära en fördjupning samt ökad förståelse rörande vilka principer som 

är förenliga och nödvändiga för ett mer socialt hållbart, inkluderande samt levande 

stadsbyggande i Nyhamnen. 

I och med områdets betydande storlek på cirka 77 hektar, kommer planområdet i 

denna uppsats att delas in olika delområden kopplat till ett antal utbyggnadsetap-

per. De inledande etapperna som grundar sig i strategin om att staden ska växa åt 

nordost, gör att huvudfokus genomgående i uppsatsen kommer koncentreras till 

områdena längs vattenfronten omkring Nyhamnsbassängen samt områdena norr 

om Carlsgatan och väster om Frihamnsallén. Hela Nyhamnen kommer emellertid 

omfattas av planförslaget, där platsen med dess direkt gränsande områden kom-

mer studeras och analyseras. Detta för att skapa en kontextuell förståelse av områ-

dets historia och framtida planer samt dess relation till staden som helhet. 

1.6 DISPOSITION 

DEL 2: FORSKNINGS & KUNSKAPSÖVERSIKT

DEL 3: PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

DEL 4: FÖRSLAG

DEL 5: AVSLUTANDE DISKUSSION & SLUTSATSER 
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Kartan visar områdesgränsen för 

Nyhamnen med sina respektive 

delområden. Planförslaget kom-

mer omfattas av områdena norr 

om Carlsgatan och väster om Fri-

hamnsallen. 

Grundkarta © Lantmäteriet
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1.7 METOD

Det här arbetet innefattar två ansatser, en dokument-

studie och en fallstudie. Dokumentstudien har applic-

erats för en forsknings- och kunskapsöversikt medan 

fallstudien är baserad på det enskilda fallet Nyhamnen. 

I det här avsnittet kommer respektive ansatser med till-

hörande metoder att beskrivas.

1.7.1 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

De två teoretiska utgångspunkterna som har valts för 

arbetet är:

•	 Levande stad

•	 Vattenfrontsprojekt

Levande stad

Den första utgångspunkten har valts främst för att be-

greppet är vanligt förekommande i de kommunala do-

kument som Malmö tillhandahåller. Begrppet används 

främst för att beskriva de framtida visioner och strate-

gier man har för Malmö i ett långsiktigt perspektiv. Det 

används vidare också för att beskriva hur man ska lyck-

as skapa kreativa, attraktiva och hållbara stadsmiljöer. 

Bland annat har ett projekt för att göra Malmö mer le-

vande initierats, som heter ”Levande Malmö”, och som 

har skapats för att minska just de fysiska och mentala 

barriärer som idag hämmar Malmö (Malmö stad 2015a). 

Vattenfrontsprojekt

Den andra utgångspunkten har valts med hänsyn 

till platsens läge vid vattnet. Begreppet är dessutom 

vanligt förekommande i de delar av dokumenten som 

berör vattennära stadsområden. Vattenfrontsprojekt 

som begrepp används i större bemärkelse för att lyfta 

fram kontakten med vattnet som en betydelsefull re-

surs, ett sätt att stärka de urbana kvaliteter knutna till 

kusten men framför allt stärka Malmö stads framtoning 

som attraktiv kuststad.

1.7.2 FORSKNINGS - OCH KUNSKAPSÖVERSIKT

Den första ansatsen är en så kallad dokumentstudie 

som innebär att författaren tar del av existerande data 

som kan förekomma i tryckt form, exempelvis böcker, 

artiklar eller utredningar (Denscombe 2016: 319). Den 

här ansatsen har bedömts användbar ur flera avseen-

den, bland annat att den tillåter oss författare att un-

dersöka hur man inom sfären för forskning talar om 

levande stad och vattenfrontsprojekt. 

Den valda metoden är en kvalitativ innehållsanalys 

som har implementerats för dokumentstudien. Inne-

hållsanalys kan tillämpas på vilken text som helst och 

används som ett sätt att kvantifiera innehållet i texten. 

Tillvägagångssättet kan förklaras som att man initialt 

bryter ned texten i mindre enheter. Texten kan ut-

göras av ord, hela stycken eller rubriker. Den kan tillika 

baseras på visuella bilder eller innehållet i illustrationer. 

Det är av vikt att författaren har en tydlig föreställning 

om vilka typer av ord som är av intresse och hur dessa 

framträder i texten. Denscombe menar att det här kan 

ha formen av ”nyckelord” associerade till temat. När 

de här delarna är utförda räknas antalet gånger som 

de olika enheterna förekommer. Det sista steget blir att 

analysera texten med hänsyn till enheternas frekvens, 

nämligen antalet gånger de förekommer (Denscombe 

2016: 392-393). 

Innehållsanalysens främsta styrka är att kvantifiera in-

nehållet i en text. Det här med ett tillvägagångssätt 

som kan upprepas av andra författare. Dess begrän-

sning är att den har tendens att lyfta ut enheterna och 

deras betydelse från den ursprungliga kontexten. 

Denscombe menar att innehållsanalysen har svårt 

att hantera textens underförstådda meningar. Vidare 

menar Denscombe dessutom att innehållsanalysen är 

mer användbar för texter som tenderar att vara enkla 

och direkta snarare än texter som är invecklade, då 

metoden annars riskera att förlora sitt värde (Dens-

combe 2016: 393-394). 

De två teoretiska utgångspunkterna har använts som 

primära sökord. Andra sekundära sökord har också 

använts. Bland annat har sökord som ”levande stads-

del”, ”vattenkontakt” och engelska översättningar som 

”liveable city” och ”waterfront” använts för att komma 

underfund de primära sökorden. Den litteratur som 

undersökts har främst utgjorts av examensarbeten på 

masternivå, böcker och olika typer av utredningar. Ur-

valet av litteratur har främst skett baserat på dess rele-

vans för arbetet och de uppställda frågeställningarna. 
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1.7.3 FALLSTUDIE - NYHAMNEN

Den andra ansatsen för arbetet är en så kallad falls-

tudie och innebär att man fokuserar på en förekomst 

av ett särskilt fenomen i avsikt att tillhandahålla en 

djupgående redogörelse för exempelvis förhållan-

den, erfarenheter eller fall. Det huvudsakliga kän-

netecknet för fallstudier är deras inriktning på endast 

en undersökningsenhet, vilket i det här fallet stämmer 

in på arbetet, då Nyhamnen uteslutande är den enda 

undersökningsenheten. Denscombe menar, för att 

något ska betraktas som lämpligt för en fallstudie är 

det avgörande att det har en tydlig identitet, innefat-

tar distinkta gränser och vara en helt fristående enhet. 

Utsikterna att skaffa sig värdefulla och unika insikter 

beror på att man kan undersöka saker på djupet. Den-

scombe menar vidare när en författare ägnar all sin 

tid till att studera en enda undersökningsenhet finns 

det betydligt större möjlighet att gå ner på djupet och 

upptäcka saker som annars kanske inte skulle synas 

vid en mer ytlig undersökning (Denscombe 2016: 91-

92). 

Fallstudien tillåter författaren att använda flera olika 

typer av data och kombinationer av forskningsmetod-

er i undersökningen (Denscombe 2016: 93). Flera olika 

metoder har använts för att undersöka Nyhamnens 

förutsättningar. Det här innebär att en så kallad ”mul-

tiple research approaches” eller metodkombination, 

som det heter på svenska, har tillämpats. Genom att 

kombinera olika typer av metoder kan författaren stär-

ka kvaliteten och rikedomen i de data som hämtats. 

Själva kärnpunkten i tillvägagångssättet är ett intresse 

av att betrakta saker ur olika synvinklar. I stället för att 

förlita sig på fynd från en enda metod eller ett enda till-

vägagångssätt, anses användandet av flera olika källor 

som fördelaktigt (Denscombe 2016: 211-212). 

Dokument     

För att förstå Malmö kommuns visioner för Nyhamnen 

har en tunnare form av kvalitativ innehållsanalys ap-

plicerats på de dokument som relaterar till fallstudi-

en. De dokument som påträffats baserades utefter 

följande ord på kommunens hemsida: ”Nyhamnen”, 

”översiktsplan”, ”stadsutvecklingsförslag” och ”utbygg-

nadsområde”. Det här ledde till två värdefulla doku-

ment, Översiktsplan för Nyhamnen – Fördjupning av 

Översiktsplan för Malmö och Stadsbyggnadsanalys av 

Översiktsplan för Nyhamnen. 

PLATSANALYSER     

För fallstudien har tre olika platsanalyser använts i 

form av metoderna kartanalys, observation och Lynch-

analys. 

Kartanalys 

Initialt undersöktes området med hjälp av olika dator-

baserade karttjänster. Det handlar främst om tjänster 

som Geografiska informationssystem (GIS), framställda 

kartor från Malmö kommuns särskilda karttjänst och 

Lantmäteriet. Vid kartanalyserna undersöktes bland 

annat existerande infrastruktur, aktiva verksamheter, 

särskilt betydelsefull bebyggelse, gränser och angrän-

sande stadsdelar. Den här analysen användes främst 

för att få en första överblick av området men också för 

att förbereda inför kommande observationer på plats. 

Observation     

Som komplement till kartanalysen och för vidare 

förståelse för platsen har fältarbete på plats genom-

förts vid ett tillfälle. Observationen på plats har skett 

med hjälp av kamera och anteckningsblock. Vid obser-

vationen bestämdes att platsen skulle delas upp i min-

dre strukturerade områden för att lättare kunna inspek-

tera och ta in platsen fysiska innehåll. De objekt som 

observerades var den befintliga markanvändningen 

och platsens relation till omgivningen. Observationen 

på plats innebar att ytterligare kunskap och information 

kunde hämtas in. 

Lynch - analys     

Den här analysen är baserad på Kevin Lynchs stads-

bildsanalys för att ytterligare öka förståelsen för 

platsen. Lynch-analysen innebär att man visualiserar 

platsen utefter de fem elementen knutpunkter, land-

märken, barriärer, områden och stråk. De här element-

en ska föras samman till ett mönster för att en över-

skådlig och sammanhängande bild av platsen ska ges. 

Ett fundament som är grundläggande för analysen är 

intervjuer med allmänheten, men som vi dock inte valt 

att genomföra främst med hänsyn till den utsatta tids-

ramen och arbetet som krävs i form av förberedelse, 

intervjuer på plats och sammanställning av material. 
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DEL II
FORSKNINGSÖVERSIKT & TEORI
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2.1 DEN LEVANDE STADEN 

Begreppet ”levande stad” skapar bilden av folkligt myller på stadens gator och torg, 

där nöjen och aktiviteter avlöser varandra i snabb takt långt efter mörkrets inbrott. 

Detta symboliserar en stad som upplevs inbjudande och trygg och stimulerande i 

möjligheterna till social interaktion mellan en mångfald av människor av olika roll 

och ursprung. Det låter obestridligen positivt och har formats till en betydande mål-

bild och stadsbyggnadsideal för många svenska kommuner. 

Trots goda intentioner och visionen om en levande stad har många moderna stads-

byggnadsprojekt resulterat i något annat. Hur ska stadens fysiska miljö utformas för 

att kunna skapa förutsättningar till den ”levande staden”?

2.1.1 MÄNNISKORNA 

För att kunna göra uttalande gällandes vad som legitimerar olika strategier och 

utformningsappliceringar i staden, måste grundläggande faktum om vad urban 

planering och design är förstås. Den amerikanske urbanteoretikern Matthew Car-

mona uttrycker sig i form av att stadsplanering och urban design handlar om män-

niskor och är för människor. Utan fördjupad förståelse för människans centrala roll 

i staden, blir stadsplaneringen ofullständig och negativ. Därav måste alla frågor 

rörandes vad som utgör en god och levande stad inledas med insikten om vilka 

stadens människor är och hur dem skapar den ”levande staden” (Carmona et al. 

2010: 12). 

Den danske arkitekten och professorn i stadsplanering Jan Gehl, har under mer 

än fem decennier studerat människors relationer och beteenden i stadsrummet. 

Hans forskning har baserats till stor del på platsobservationer där han bland an-

nat har analyserat och studerat hur olika former av stadsrum påverkar människors 

upplevelse och nyttjande av staden. Gehl menar att stadsplanering speciellt lokal, 

platsspecifikt måste utgå från den mänskliga skalan och dess sinnen i första hand 

(Gehl 2006).  

Gehl menar att det är olika aktiviteter mellan människor som skapar stadsliv. Den 

huvudsakliga anledningen till att den fysiska miljön känns levande och inbjudande 

är närvaron av andra människor. Fysiska strukturer som byggnader och andra ele-

ment är inget som stimulerar liv i sig, enligt Gehl, (2006) utan det är vad som sker 

mellan husen som attraherar. Människor lockas av platser och sammanhang där det 

redan finns människor, vilket kan exempelvis illustreras genom att flanörer gärna 

väljer en gata som är folkrik snarare än en som är folktom, eller att bänkar och an-

dra utemöbler som är placerade med utsikt mot folktäta och livliga platser används 

i betydligt större utsträckning än sådana som är placerade i motsatt riktning (Gehl, 

2006: 30–32). Gehl skriver att när det sker någon mänsklig aktivitet på en gata 

eller ett torg, som exempelvis gatumusikanter eller talare på gatan, tenderar folk att 

stanna till där det sker och deltar.  

Gehl menar att man kan dela in människors aktiviteter i stadsrummet enligt tre olika 

kategorier: fixerade (nödvändiga), flexibla (valfria) och flyktiga (sociala) aktiviteter. 

Genom att undersöka vilka former av aktiviteter som förekommer i stadsrummet, 

går det att utläsa menar Gehl vilka kvaliteter en plats uppfyller (Gehl, 2006: 34–35).

Fixerade (nödvändiga) aktiviteter.

Fixerade aktiviteter innefattar oftast nödvändiga handlingar som måste utföras oav-

sett tid eller väderförhållanden, som exempelvis att ta sig till och från arbete eller 

skola, handla, vänta på bussen eller gå ärenden. Inom denna kategorin omfattas 

även alla aktiviteter som är relaterade till att transportera sig mellan platser. Aktivi-

teterna är ofrivilliga och måste utföras på den bestämda platsen utan att ha något 

med platsen i sig att göra eller platsens utformning. Gehl menar att detta medför att 

platser med låg kvalitet är begränsade till enkom denna form av aktivitet. Platser 

med god utformning och kvalite innehar fortfarande fixerade aktiviteter, men i kom-

bination med de övriga aktiviteterna tenderar de nödvändiga att dra ut på tiden 

(Gehl, 2006: 36, 37).      
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Flexibla (valfria) aktiviteter.

Inom kategorin för de flexibla aktiviteterna ryms frivilliga aktiviteter, som exempelvis 

att gå på promenad, flanera på gatan eller i parken, sola på en bänk, stanna till för 

en gatumusikant eller läsa en tidning samtidigt som man betraktar förbipasserande 

människor osv. Till skillnad från de fixerade är flexibla aktiviteter starkt beroende 

och relaterade till hur den fysiska miljön är utformad och upplevs. Gehl poängterar 

gällandes dessa aktiviteter, att människor deltar på egen fri vilja om väderförhål-

landena, tiden och platsen gör det möjligt. Därav måste stadsmiljön upplevas som 

inbjudande och attraktiv för att stimulera sammanhang där dessa aktiviteter kan 

uppstå (ibid).

Flyktiga (sociala) aktiviteter.  

Den tredje och sista kategorin enlig Gehl är de flyktiga aktiviteterna vilka även bru-

kar kallas dem sociala. Dessa innefattar handlingar som inte kräver fasta redskap 

för att underhållas, utan är aktiviteter som uppstår genom människors närvaro i det 

offentliga rummet. Det kan exempelvis handla gatumusikanter eller underhållare 

som tar med sig egen rekvisita och redskap, barn som leker, konversationer mel-

lan vänner, men även mer flyktiga möten människor emellan som att höra och se 

varandra. Gehl menar att dessa aktiviteter uppstår som en följd av dem två första 

kategorierna, när människor vistas och möts i det offentliga rummet (ibid). 

2.1.2 OFFENTLIGA PLATSER

I strävan att planera för en mer levande stad, menar Gehl att det är de offentliga 

platserna som utgör dem viktigaste elementen. Det är inom dessa plaster som män-

niskor och stadens aktiviteter förenas. Som tidigare stycke beskrev, så definierar 

Gehl en plats kvalitéer utifrån vilka former av aktiviteter som platsen möjliggör och 

tillåter. Framförallt är det dem valfria och sociala aktiviteterna som är önskvärda och 

påvisar platser med högre kvalitéer. Är dessa aktiviteter i en större utsträckning 

obefintliga, är det istället en tydlig indikation på att den fysiska miljön är bristande 

och tenderar att enbart kunna stimulera nödvändiga aktiviteter (Gehl, 2006: 36, 37). 

Utifrån människornas aktiviteter i det offentliga rummet och vad som stimulerar och 

ger upphov till dem, har Gehl tagit fram en modell för användandet av stadens rum. 

Utifrån denna modell analyseras stadsrummet och kan tillämpas på olika plaster för 

att studera vilka kriterier det offentliga rummet möter. Modellen utgörs av tolv kriter-

ier för att säkerställa bekväma, njutbara och säkra stadsrum som inbjuder till social 

interaktion och kulturellt utbyte människor emellan. Kriterierna kategoriseras utifrån 

tre grupper: Säkerhet, komfort och nöje/njutning (Gehl, 2006: 106).    

SÄKERHET

Att stadsrummet känns tryggt och säkert är en av dem absolut viktigaste grund-

förutsättningarna för att människor ska vilja vistas och leva där. Betydelsen av att 

stadens offentliga rum är utformade till att människor är skyddade gentemot bil-

trafik, kriminalitet och obehagliga klimatupplevelser såsom vind, nederbörd och 

föroreningar, är av största vikt. Dem tre kategorierna av säkerhet är ekvivalent be-

tydelsefulla och måste uppfyllas för att ett stadsrum ska kunna bli fungerande och 

väl använt (Gehl 2010: 238).  

Skydd mot trafik och olyckor 

Gehl hävdar att det är viktigt vid designen av stadens trafiklösningar att utgå från 

den mänskliga dimensionen, och i allmänhet förespråkar han lösningar där fotgän-

gare har företräde. Sedan bilismens expansion i staden har studier kunnat påvi-

sa att det även har kommit att resultera i att mängden olyckor förknippade med 

bilen har ökat, till följd av att människors upplevda säkerhet minskat (Gehl 2010, ss. 

93–94). Gehl är med andra ord skeptisk till konceptet ”shared space” som innebär 

att alla trafikslag delar på samma yta, och menar att det får negativa konsekvenser 
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för stadsrummet och dess kvalitéer. Vilken grad av trafikintegration som lämpar sig 

bäst är beroende från fall till fall men den genomgående målsättningen bör vara 

fortgångarnas upplevda och faktiska trygghet. All rörelse som sker inom staden bör 

ske på fotgängarnas villkor, menar Gehl (ibid).    

Skydd mot brott och våld 

Ett tryggt stadsrum handlar också om skydd mot våld och kriminalitet och i före-

byggandet mot detta har den mänskliga närvaron en betydande roll. Den upplevda 

och faktiska trygghetskänslan ökar om det finns många människor som vistats i det 

offentliga rummet, vilket i sin tur stimulerar ett ökat stadsliv. Människors närvaro in-

nebär fler övervakande ögon och möjligheter till hjälp vilket är en betydande faktor 

framför allt gällandes den upplevda trygghetskänslan. Mer konkreta åtgärder som 

Gehl menar uppnår ett tryggare stadsrum är blandade funktioner, överlappande i 

tid och rum, att bebyggelsen har aktiva bottenvåningar samt god belysning under 

kvällstid (Gehl 2010: 98–101).    

Skydd mot klimat

Det måste även finnas skydd mot upplevelser av obehag i stadsrummet som exem-

pelvis vind, nederbörd och stark sol men även olika föroreningar, damm och buller. 

Ett bra mikroklimat har stor betydelse för människors vilja att vistas på olika platser 

i staden och i många fall grundläggande för att vissa stadsrum ska kunna brukas 

överhuvudtaget under olika årstider. Vilka appliceringar som lämpar sig bäst i stads-

rummet gällandes skydd mot klimat varierar högst olika beroende på olika städers 

klimatförutsättningar. I Skandinavien har vi exempelvis årstider av mycket mörker 

och hård vind medan i södra Europa präglas många årstider istället av mycket påta-

glig sol och hög temperatur. Så i Sverige måste vi planera för mycket sol och skydd 

för vind medan i Spanien måste skydd mot sol prioriteras (Gehl 2010: 98–101). 

KOMFORT

När det offentliga rummet är utformat så att människor känner sig trygga och säkra 

utgör nästkommande steg att säkerställa att stadsrummet erbjuder en god komfort 

samt inbjuder människor till olika former av aktivitet (Gehl 2010: 238). Gehl menar 

att skapa goda förutsättningar till aktiviteter som att gå, sitta, stå, se, lyssna och tala 

är grundläggande för hans teori om en levande stad, då detta är grunden för all 

form av mänsklig aktivitet och interaktion (Gehl 2006: 131).

Möjlighet att gå 

Att röra sig till fots är först och främst ett transportsätt men även ett sätt att vistas i 

stadsrummet. För att kunna gå och röra sig obehindrat i staden är en förutsättning 

att det finns tillräckligt med utrymme och sammanhängande gångstråk, vilket ställer 

krav på stadsrummets fysiska utformning. Stadsrummet bör vara anpassat till att 

vara tillräckligt smalt och nära för att upplevas som intressant och upplevelserikt, 

men samtidigt stort nog för att säkerställa god framkomlighet (Gehl 2010: 133). Gehl 

förespråkar att gator och trottoarer bör utformas till att klara tio till femton fotgän-

gare per minut och meterbredd. Överstigs de dimensionerna minskar möjligheter-

na att kunna mötas fritt. Vidare är underlaget av stor betydelse då det måste vara 

bekvämt att röra sig och gå på. Markunderlag som exempelvis kullersten, sand och 

ojämna ytor är i de flesta fallen olämpligt, inte minst för människor med olika former 

av rörelseförhinder (Gehl 2006: 135). 

Utrymmet mellan husen bör dimensioneras utifrån förväntat antal människor som 

tros komma att passera igenom det, annars kan rummet riskera att upplevas som 

för storskaligt och ödsligt. Gehl förespråkar istället en variation i stadsrummets ska-

la, som exempelvis att smalare och trängre ytor övergår i större, vilket är mycket 

effektskapande (Gehl 2006: 139).  
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Det genomsnittliga avståndet för en promenad är cirka 500 meter enligt Gehl, men 

finns det intressanta miljöer eller platser längs en sträcka, kan en promenerande 

vara benägen att förlänga sin promenad till 1000 meter. Därutav är det betydelseful-

lt att undvika långa raka gatutsträckningar, för att dämpa upplevelsen av alltför stora 

avstånd i gaturummet. Att utforma stadsrummet med många rumsliga sekvenser 

genom exempelvis gator som skiftar i skala och karaktär och mindre torgbildningar, 

kan göra rörelse till fots genom staden mer spännande och stimulerande (Gehl 

2010: 120–121).

Möjlighet att stå / stanna 

Att människor stannar till i stadsrummet kan ske av många olika anledningar. Det 

kan handla om att något intressant fångar ens uppmärksamhet, man stannar till för 

att byta några ord med en bekant eller väntar på att få passera ett övergångställe. 

Dessa former av aktiviteter tillhör dem mer vanliga när det kommer till att stanna 

upp för ett ögonblick och kan beskrivas som mer funktionella till sin natur. Dessa 

uppehåll i stadsrummet påverkas inte i så hög grad av den fysiska miljöns utformn-

ing. För uppehåll som innebär en längre vistelse, som exempelvis att stanna till för 

att vänta på en vän eller betrakta stadsrummet, får utformningen av den fysiska 

miljön betydligt större betydelse. Dessa aktiviteter baseras på att människor väljer 

att stanna till av egen fri vilja och då är det av stor vikt att hitta en bra plats att stå 

på (Gehl 2006: 147). Gehls studier har visat att människor gärna väljer att stå utmed 

fasader, väggar, trappor eller andra element som utgör skydd. Längs dessa så 

kallade ”edge” zoner är mikroklimatet bra parallellt som ryggen är skyddad, vilket 

gör att vi kan tillägna vår uppmärksamhet till vad som händer framför oss. Under 

sådana förutsättningar är överblicken och tryggheten mycket god och upplevelsen 

till att ha full kontroll. 

Hur stadsrummets kanter utformas och speciellt husens bottenvåningar får därig-

enom en avgörande betydelse för stadslivet. Inramningarna av rummet är det som 

man ser och upplever vid uppehåll och rörelse genom staden. Det är vid husens 

bottenvåningar som mötet mellan inne och ute sker och vidare även stadens of-

fentliga platser möter byggnadernas fasader. Gehl menar att Levande och aktiva 

fasader främjar och stimulerar livet i staden. När rummets gränser är intressanta 

och inbjudande och att det finns mycket att se och titta på i husens markplan, ökar 

tendenserna till att människor stannar till och vistelsen i stadsrummet förlängs (Gehl 

2010: 135–140).    

Möjlighet att sitta 

Möjligheten till att sitta och tillgången till sittplatser är centralt för att människor ska 

vilja vistas längre stunder i stadens offentliga rum. Om möjligheterna till att kunna 

sitta finns, tenderar aktiviteter som exempelvis att läsa, sola, samtala, eller titta på 

folk att uppstå. Betydande faktorer för en bra sittplats är likt principen med att stå, 

som exempelvis att mikroklimatet ska vara bra, en plats med skydd i ryggen, att 

ljudnivån är behaglig och att utsikten ska vara intressant. En intressant och givande 

utsikt kan exempelvis handla om vegetation i stadsrummet som exempelvis träd 

och blommor eller attraktiv arkitektur och konstinstallationer. Gehl menar dock att 

det som människor finner som mest attraktivt är att iaktta det pågående stadslivet 

och andra människor (Gehl 2010: 140–141).

Möjlighet att se 

Människor uppfattar stadsrummet från ögonhöjd och tar sig fram med en hastighet 

av 5 km/h vilket våra sinnen även är anpassade för. Att uppfatta stadsrummet ge-

nom att se vertikalt, är något som vi inte är lika väl anpassade för. I gaturummet 

uppfattar vi i princip bara det som sker på markplan som exempelvis bebyggelsens 

bottenvåningar eller det som sker på själva gatan och trottoaren. Det är grundläg-

gande och mycket viktigt att ha i åtanke vid utformandet av stadsrummet menar 

Gehl (Gehl 2010: 118). 
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Beroende på olika förutsättningar som exempelvis väder och ljudförhållanden kan 

vi urskilja människor inom ett avstånd på 500 till 1000 meter. På 100 hundra meters 

avstånd kan vi se andra människor och aktiviteter utspela sig, vilket Gehl kallar det 

sociala synfältet. Detta har blivit en dimensionering som man kan finna hos många 

äldre torg i Europa, genom just den goda överblickbarheten och möjligheten till att 

urskilja detaljer. Först vid 30 meters avstånd börjar en mer tydlig bild av människor 

framstå, som exempelvis ansiktsdrag och ålder (Gehl 2010: 35–38). Gehl menar 

att iakttagelse av vad som äger rum i stadsrummet är en av de absolut viktigaste 

och mest givande stadsattraktionerna för människor, vilket stärker betydelsen 

av fria och goda siktlinjer. Trafik och parkerade bilar är något som Gehl pekar ut 

som negativa faktorer för att möjliggöra god och fri sikt i staden (Gehl 2010: 148). 

Förutsättningarna för att se handlar även om lämplig belysning. Om det offentliga 

rummet ska vara fungerande under kvällar och nätter är en god belysning av stor 

vikt för vistelsen. Våra möjligheter att kunna se och urskilja just människors ansikten 

är stärkande för trygghetskänslan (Gehl 2010: 149). 

Möjlighet att tala / lyssna 

Att ljudnivån är på en behaglig nivå är betydelsefullt för att den upplevda atmos-

fären av stadsrummet och för det fysiska och psykiska välmående hos människor. 

Att kunna samtala, höra gatumusik, barn som leker eller andra människor som pra-

tar med varandra är berikande och värdefulla delar av vår vistelse i staden (Gehl 

2006: 165–167). Ett av de mer betydande argumenten för att biltrafiken i stadsrum-

met bör minskas är just att ljudnivåerna sjunker till en behaglig nivå, och underlättar 

därigenom kommunikationen mellan människor, vilket är en viktig förutsättning för 

socialt utbyte och aktivitet (Gehl 2010: 153). 

Möjlighet till aktiveter 

Att bjuda in och stimulera människors möjligheter till att få uttrycka sig, vara fysiskt 

aktiva och leka i det offentliga rummet är en betydande del i strävan om en levande 

och hälsosam stad. Att stärka barns möjligheter till att vara aktiva i stadsrummet 

betyder inte nödvändigtvis att det måste finnas många lekplatser. I många fall kan 

exempelvis trappor, vatteninstallationer eller statyer fungera minst lika väl för att 

stimulera barns kreativa lek. Indikationer på ett bra stadsrum är dess möjligheter till 

lek, aktivitet och olika former av självuttryck menar Gehl, vilket ofta kan uppnås med 

mycket enkla medel och lösningar (Gehl, 2010: 159).

NÖJE / NJUTNING

Gehls tredje och sista kategori av kvalitéer som måste uppnås för det goda stads-

rummet, berör hur människors möjligheter till njutning och nöjen i staden kan stimul-

eras genom rummets utformning. Aspekter som är nödvändiga att studera utifrån 

denna kategorin är mänsklig skala, positiva sinnesupplevelser samt möjligheterna 

till att njuta av klimatet, menar Gehl (Gehl 2010: 238).  

Mänsklig skala 

Gehl anser att det är nödvändigt i främjandet av människors vistelse i det offentliga 

rummet att det utformas utifrån att det ska vara inbjudande såväl fysiskt som psyki-

skt. Grundläggande för detta menar Gehl, är en stadsplanering som utgår från män-

niskans förutsättningar och dimensionerna utifrån den mänskliga kroppen. Således 

bör stadsrummet utformas med hänsyn till dem villkor som mänsklig skala, rörelse 

och sinne ställer på den fysiska miljön. Våra sinnen möjliggör uppfattning och up-

plevelse av miljön som omger oss och för att vi ska trivas i staden är det viktigt 

att dessa tillgodoses (Gehl 2010: 33–35). Mångfacetterade miljöer som präglas av 

mycket rörelse, ljus, ljud, bebyggelse av varierande material och färg och ålder kan 

stimulera en tilltalande mångfald av sinnesupplevelser i stadsrummet (Gehl 2010: 

181). Stadsrum som är utformade utifrån en mänsklig skala med detaljrik och 
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väldimensionerade bebyggelse kombinerat med små gaturum och platsbildningar 

upplevs som varma, personliga och intima menar Gehl (Gehl 2010: 188), medan 

stadsrum som präglas av hög bebyggelse, monumentala platser och långsträckta 

breda gator ger intrycket av anonymitet, entonighet, och kylighet (ibid).      

Positiva sinnesupplevelser 

Växtlighet som exempelvis träd, gröna fasader och blomsterplanteringar utgör en 

betydande roll i människors förhållande till en tillfredställande sinnesupplevelse i 

stadsrummet. Träd har stor betydelse i staden genom att exempelvis definiera och 

rama in rum, betona viktiga platser samt tillföra skugga och skydd under årets soliga 

och blåsiga dagar. Genom grönska tillförs stadsrummet stora kvalitéer, dels genom 

växtlighetens estetiska värden men även i form av förbättrade effekter på männis-

kors psykiska välmående och dess goda rekreationsvärden (Gehl 2010: 179–180).  

Möjlighet att njuta av klimatet

Möjligheten till att kunna njuta av positiva klimatupplevelser i det offentliga rum-

met är en viktig och betydelsefull stadskvalitet. Som tidigare stycken beskriver så 

är planerarens roll i detta sammanhanget avgörande vid utformandet av ett bra 

mikroklimat till stadsrummet, för att säkerställa att goda upplevelser av klimatet i 

staden skapas (Gehl 2010: 168). 

Gehl menar att bebyggelsens höjd har stor betydelse i formande av ett bra mikrok-

limat. Låg tät bebyggelse har effekten av att vinden tenderar att röra sig över 

huskropparna medan högre bebyggelse ofta har den motsatta effekten av att vin-

den följer byggnadskroppen ner i gaturummet och skapar påtagligare vind och 

försämrat mikroklimat (Gehl 2010: 170–172).

2.1.3 RUMSFORM I STADEN 

Rummets form i staden har stor betydelse för att det ska kunna nyttjas till sin max-

imala potential. Därigenom har den fysiska omgivningen stor påverkan för vilka 

aktiviteter som möjliggörs och om plasten upplevs som attraktiv och stimulerande. 

Tidigare i texten diskuterades hur Gehl menar att den fysiska miljön bidrar och 

påverkar en plats förutsättningar, för att visa huruvida stadsrummet kan anses som 

tillgängligt eller ej har han sammanställt fyra olika varianter av motsattsförhållande 

rumsformer. Inget av förhållandena påvisar entydigt positivt eller negativt utan vari-

erar beroende på plats och sammanhang (Gehl 2010: 232–233).  

Samla in eller sprida ut

Genom att lokalisera aktiviteter till en och samma plats kan människor gentemot 

att spridas ut sammanföras i stadsrummet. Detta skapar förutsättningar till social 

interaktion och spontana deltagande i de händelser och aktiviteter som sker på 

plasten. Vidare bli avstånden mellan aktiviteterna mindre när de är koncentrerade 

till ett samlat rum till skillnad från ett utspritt. Det samlade rummet gör att människor 

blir mer medvetna inför vad som sker i omgivningen och kan bestämma i vilken 

utsträckning man vill delta eller inte. Gehl menar att byggnader och entréer som är 

placerade tätt intill varandra skapar goda förutsättningar att människor samlas. Gehl 

poängterar dock att samla inte måste vara det uteslutande ändamålet, då staden 

även är i behov av mer lugna platser (Gehl, 2011: 81, 85).

Integrera eller segregera.

Innebörden av integrering är att förutsättningar ges för att olika aktiviteter och män-

niskor ska kunna fungera sida vid sida. Segregation å andra sidan karaktäriseras 

utav en separation av dessa där människor, funktioner och aktiviteter är åtskilda i 

rummet. Gehl beskriver ”vardagsrumsmodellen” där han menar att det offentliga 

rummet kan liknas med hemmets vardagsrum, där olika aktiviteter både kan inte-

greras och åtskiljas i samma rum. Vidare skriver Gehl, att olika målpunkter och 
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funktioner i stadsrummet bör koncentreras till stadens offentliga plaster för att stär-

ka människors närhet till varandra. Mångfald av människor som integreras i stads-

rummet är ett betydande underlag för att möjliggöra att en plats blir aktiv och le-

vande (Gehl, 2011: 101).

Bjuda in eller utesluta.

Med rum som bjuder in menas att stadsrummet ska präglas av att vara lättillgängligt, 

inbjudande och stimulera människor till aktiviteter på offentliga plaster från privata 

miljöer. Kontrasten i form av ett rum är uteslutande innebär istället att en offentlig 

plats kan vara svår att nå och därigenom exkluderande för människor, dels fysiskt 

men även mentalt. Gehl belyser att människors möjlighet att kunna betrakta och se 

vad som sker i stadsrummet kan vara mycket effektivt för att människor ska uppleva 

rummet som inbjudande och vilja delta i dessa aktiviteter (ibid: 113, 115).

Öppna upp eller stänga in.

Att en plats är öppen menas att det finns en kontakt och förbindelse mellan rummet 

och dess omgivande platser, funktioner och bostäder. Ett stadsrum som präglas 

av en öppenhet kan innebära många fördelar, som exempelvis en flexibilitet som 

berikar och gör en offentlig plats mer öppen för en större variation av aktiviteter och 

upplevelser. Gehl menar att förutsättningarna för att en plats ska upplevas som öp-

pen krävs dels en lämplig grad av öppenhet men även att det ska finnas möjlighet 

att se in och ut från rummet samt att avstånden ska vara korta mellan funktionerna 

(ibid: 121).

2.1.4 FUNKTIONSBLANDNING

Carmona menar att en av de viktigaste aspekterna för att skapa förutsättningarna 

till en levande och välbefolkad stadsdel är att den är funktionsblandad. Med en 

blandning av funktioner inom en och samma stadsdel, som exempelvis bostäder, 

verksamheter, affärer, och nöjen stärks attraktiviteten att vistats i området, vilket 

möjliggör en större mångfald av människor och därmed också förutsättningarna 

för social interaktion och aktiviteter. Mer specifikt förordar Carmona den form av 

funktionsblandning som innebär att flertalet funktioner ingår i samma fastighet, t.ex. 

handel och restaurangverksamhet i huset bottenvåning med kontor ett våningsplan 

upp och bostäder ovanför det (Carmona et al. 2010: 220–223). 

Gehl är även av uppfattningen att funktionsblandning är avgörande för att aktivi-

teter och människors ska kunna sammanföras i stadsrummet. Han menar att funk-

tioner och verksamheter bor koncentrerats till de offentliga plasterna vända ut mot 

gaturummet. Stadsplanering som utgår från att separera funktioner likt den modern-

istiska, där bostäder, funktioner och arbete är uppdelade, menar Gehl resulterar i 

en segregerad stad beroende av biltrafik (Gehl 2010: 85).  

Jacobs förordar också funktionsblandning där hon menar att det offentliga rummet 

måste innehålla mer än en primär funktion, helst fler än två. Funktioner i stadsrum-

met ska skapa en närvaro av människor som vistas och rör sig i det offentliga av 

varierande skäl och olika tider på dygnet. Primära funktioner syftar till exempelvis 

kontor, bostäder, arbetsplatser och olika plaster för rekreation och underhållning. 

En eller två funktioner är inte direkt stärkande av mångfalden i staden. Utan istället 

är det när de primära funktionernas kan kombineras till att stimulera människor att 

röra sig ut i stadsrummet under dygnets olika timmar, som en sekundär mångfald 

kan uppstå. Sekundär mångfald kallar Jacobs de verksamheter som uppstår och 

livnär sig genom de primära funktionera i staden som exempelvis restauranger, 

kaféer, butiker och banker (Jacobs 2005: 187–189).  
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2.1.5 BEBYGGELSE & KVARTERS UTFORMNING 

Jane Jacobs menar att ett dynamiskt stadsrum skapas genom bebyggelse som har 

en varierande ålder och skick samt en kvartersstrukturen som är präglad av mindre 

kvartersindelningar, där tvärgator och gatuhörn är placerad tätt (Jacobs 2005: 176). 

Jacobs uttrycker sig skeptiskt till långa kvarter, vars utformning menar hon skapar 

separerande effekter på stadsrummet. Genom kortare kvarter kan stadsrummet 

erbjudas mer variation och fler alternativ till rörelse, vilket har positiva effekter på 

stadslivet då människors vägar i större utsträckning korsars och möten kan up-

pstå. Tillgängligheten till områdets funktioner stärks även då avståenden minskar 

för människors rörelse mellan olika målpunkter (Jacobs 2005: 206–207). Jacobs 

belyser även vikten av att äldre bebyggelse i så stor utsträckning som möjligt bör 

bevaras, då gamla byggnader är en förutsättning för att stärka stadens mångfald. 

Äldre bebyggelse kombinerat med nyare kan generera en variation av människor 

i stadsrummet, då bostäder och lokaler i äldre hus innebära ofta mindre hyreskost-

nader, vilket kan vara bidragande till att det skapas en variation av verksamheter 

och boende i området. Om ett område saknar äldre bebyggelse tenderar hyre-

skostnaderna i många fall vara höga vilket resulterar i att enbart vissa företag och 

människor har möjlighet att bedriva verksamhet och bo i stadsdelen. Detta kan 

medföra att delar av staden blir exkluderande och riskerar boendesegregation 

menar Jacobs (Jacobs 2005: 206–207). 

Gehl är även av uppfattningen likt Jacobs att mindre kvarter är att föredra framför 

större. Gehl är dock mer inriktad på bebyggelsens utformning och upplevelsen av 

rummet mellan husen. Han menar att husens fasader och de angränsande ytorna 

längs gatan är direkt påverkande av människors upplevelse av rummet och i vilk-

en utsträckning människor väljer att vistas där. Utformandet av entréer utgör även 

en betydande faktor i att stärka koncentrationen av flöden och människor i stads-

rummet. En genomtänkt blandning av bebyggelse med korta fasader med många 

entréer skapar spänning och variation i stadsrummet och ger liv år gatan. Därav bör 

inte verksamheter och butiker i husens bottenvåningar ta för stora och vida delar av 

fasaden i anspråk, utan istället rikta sig inåt fastigheten om möjligheten finns. Som 

Gehl tidigare i texten beskriver så har även bebyggelsens höjd och våningsanatal 

stor betydelse för möjligheten till kontakt med människor på gatan och i stadsrum-

met. I brytpunkten mellan tredje och fjärde våningen sjunker känslan av meningsfull 

kontakt och vid över fem våningar finns det näst intill ingen kontakt med gatan 

längre (Gehl 2010: 93–94, 98).  

Carmona resonerar likt Gehl och Jacobs och förespråkar i huvudsak mindre kvarter, 

där han menar att det finns betydande skillnader mellan hur stora och små kvarter 

påverkar stadsrummet. Mindre kvartersindelningar har effekterna av att skapa en 

god översiktlighet och läsbarhet för boende i området och människors som up-

pehåller sig på gatan, och tenderar att förbättra tillgängligheten och rörelse för 

gång och cykeltrafikanter. Större kvarter är ofta utformade till att omsluta en privat 

eller semiprivat innergård och resulterar i att mer långsträckta fasader bli mötet ut 

mot gatan. I och med att dessa kvarter tillåter en mer optimerad fördelning mellan 

öppen mark och bebyggelse anses de även som mer yteffektiva i jämförelse med 

mindre kvarter. Carmona menar dock att större kvarter tenderar att höja känslan 

av privatisering på plasten vilket kan få negativa effekter på områdets upplevda 

tillgänglighet och stadsliv (Carmona et al. 2010: 98–99). 

Gällandes byggnaders höjder och gatubredder i stadsrummet menar Carmona att 

utformning bör ske utifrån ett lämpligt skal förhållande till varandra. Olika förhål-

landen mellan skalorna ger varierande intryck och upplevelse av rummet och ga-

tan genom exempelvis i vilken utsträckning som himmel, ljus, och bebyggelsens 

fasader blir synlig. Generellt förespråkar Carmona ett skal förhållande mellan ga-

tubredd och bebyggelse motsvarande 1:2–1:2,5 vilket innebär att gatans bredd ut-

gör 120–125 % av byggnadshöjden. Detta förhållande ska innebära en lämplig grad 

av omslutandet enligt författaren (Carmona et al. 2010: 183). 
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2.1.6 TRAFIK

Enligt Gehl utgör trafiken den mest allsidiga aktiviteten i staden. Under många 

år har dock en kontinuerlig trend varit att dela upp trafiken där gångtrafikanter, 

cyklister och bilister färdas på vägar separerade från varandra. Gehl menar att detta 

har skapat en situation där resor hat blivit en trist aktivitet i staden. Istället förordar 

han ett mer integrerat trafiksystem med prioriterad kollektivtrafik och satsningar på 

gång och cykeltrafik. Vidare skriver Gehl att biltrafiken bör underordnas fotgängare 

i gaturummet, vilket kan exempelvis anordnas genom gågator där biltrafiken är 

tillåten utifrån de gåendes villkor med låg hastighet som krav. Detta kan medföra att 

resor genom biltrafik minskar och vistelsen i stadsrummet till fots blir mer attraktiv 

och säker. Trafikintegrering av denna form innebär att utomhusaktiviteter och trafi-

kerade gator inte behöver utesluta varandra utan kan istället bidra till att stimulera 

ett mer praktisk och attraktivt stadsrum (Gehl 2010: 109-111). 

Carmona anser att trafiken bör planeras utifrån principen om att gaturummet ska 

vara en gemensam plats anpassad för både trafik och social aktivitet. Behovet av 

vägar i staden kommer alltid att finnas, dock anser Carmona att nya synsätt på ga-

tan måste tillämpas, där gator ses som platser i stadsrummet snarare än leder för 

trafik. Vägar som är enbart tillägnande biltrafik tenderar att ha effekter av att vara 

avgränsande och barriärbildande medan gator med mer flexibel utformning kan 

upplevas mer integrerade och sammankopplade med staden. Utgångspunkten bör 

vara att trafikstrukturen designas med prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik. 

Biltrafiken kan utformas till anpassning för gång, cykel och kollektivtrafik men inte 

tvärtom (Carmona et al.2010: 235).

2.2 VATTENFRONTSPROJEKT

Begreppet ”vattenfrontsprojekt” kan beskrivas som gränssnittet mellan vatten (dvs. 

hav, sjö eller flod) och mark och betecknar exploatering av områden nära städernas 

vatten som tidigare varit otillgängliga. Det här fenomenet, att omvandla vattenfront-

sområden härstammar från 1960- och 70-talets Nordamerika som lade de första 

exemplen för hur övergivna och överlåtna områden i anknytning till stadens cen-

trum skulle utnyttjas. Under de kommande årtiondena började andra städer med 

liknande förutsättningar att ta efter och utveckla sina vattenfronter, först i linje med 

den nordamerikanska modellen, för att senare komma att utveckla egna metoder 

(Smith & Soledad Garcia Ferrari 2012: 3 - 4). 

2.2.1 TRENDER I VATTENFRONTSPROJEKT

Waterfront Regeneration: Experiences in City-building skriven av Harry Smith och 

Maria Soledad Garcia ingår i ett forskningsprojekt som kallas Waterfront Communi-

ties Project (WCP), finansierat av Europeiska kommissionen med Nordsjöområdet 

som utgångspunkt. WCP belyser i sitt arbete nio hamnstäder i Nordsjöområdet. 

Dessa är: Edinburgh, Gateshead, Göteborg. Hamburg, Hull, Odense, Oslo, Schie-

dam och Ålborg. Med utgångspunkt i dessa vattenfrontsprojekt beskrivs olika tren-

der som är förekommande. Dessa trender går att urskilja enligt författarna:

Kommunens betydelse

Författarna menar att kommun har en ytterst stark roll vid formandet av vatten-

frontsprojekt. Det här beror på att det är de som sätter stadgarna för den långsik-

tiga planeringen. Det här relaterar man dessutom till frågor som berör äganderätt. 

Trots att större hamnområden tenderar att innefatta en enda ägare eller i vissa fall 

ett begränsat antal ägare, är kommunens roll av betydelse. De fall där marken inte 

varit under kontroll av den kommun som initierade projektet, har processen varit 

långsam och komplex. Det är med andra ord känt att kommunen har en stark roll 

i utveckling av ett vattenfrontsprojekt (Smith & Soledad Garcia Ferrari 2012: 204).
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Finansiering- och marknadsstrukturer

Trots att kommunen har en stark roll är man fortfarande i viss mån beroende av 

finansiering från den privata sektorn och andra marknadsbaserade krafter. Un-

der senare tid har myndigheten antagit starka varumärkes- och marknadsföring-

smetoder för att attrahera investerare. Den fortsatta betydelsen av kommunen som 

den inledande investeraren för vattenfrontsprojekt måste finnas. Kommunen menar 

man fortsätter att vara källa till något strategiskt tillvägagångssätt och initiativtagare 

till någon långsiktig vision och genom sin roll kan man ge en viss kontinuitet till lång-

siktig planering och genomförande (Smith & Soledad Garcia Ferrari 2012: 204-205).

Stadsbyggnadsprinciper

Den tydligaste trenden är kommunens försök att låta nya stadsdelar skapa förläng-

ningar till staden. Det här menar man sker genom att satsa på funktionsblandning, 

en medelhög täthet, varierande upplåtelseformer av bostäder samt integration 

med omkringliggande stadsdelar, särskilt där dessa ses som berövade med poten-

tial att dra nytta av den nya utvecklingen (Smith & Soledad Garcia Ferrari 2012: 208).

Offentliga platser

Betydelsen av förbindelser och möte mellan människor har lett till att de offen-

tliga platserna är centralt för de flesta vattenfrontsprojekt. Dock varierar tillvä-

gagångssättet för hur offentliga platser utformas. I Odense sätter man offentliga 

platser i fokus före bebyggelse, som kommer i ett senare skede. I HafenCity valde 

man att satsa på offentliga platser med hjälp av privata investerare. I Gateshead 

Quays agerade man tvärtom, då man lät satsa de största investeringarna på bebyg-

gelse, medan utformningen av offentliga platser kom i ett senare skede (Smith & 

Soledad Garcia Ferrari 2012: 209).

Vattnet som offentligt rum 

Vattnet ses som ett offentligt rum, ett ”blått rum”. Det här är kopplat till utbud av 

rekreations- och fritidsaktiviteter. Det handlar således om den ökande betydelsen 

som är knuten till kvalitén, mångfalden och användningen av det offentliga rummet. 

Man arbetar med vattenkopplingen utifrån tre specifika nivåer. Det handlar om att 

återansluta och stärka förbindelsen mellan stad och vatten, stärka förbindelsen av 

offentliga platser med vattnet samt stärka förbindelsen av byggnader med vattnet 

(Smith & Soledad Garcia Ferrari 2012: 209).

Privata/Offentliga 

Stora satsningar för att balansera och sudda ut gränserna mellan offentliga och 

privata platser framgår som ytterligare en trend. I HafenCity har man försökt sudda 

ut gränserna genom att göra många privata områden allmänt tillgängliga och till 

samma standard som de offentliga platserna. I Sluseholmen, har man verkat för 

liknande genom att små privata trädgårdar strömmar in i ett större gemensamt utry-

mme, för att minska de fysiska eller visuella hinder som annars uppstår. Särskiljande 

drag är ett fokus på att skapa stadsdelar som är tillgängliga för alla människor, allt 

från boende till besökande. Det här kan dock stå i motsats till anmärkningsvärda 

exempel på vattenfrontsprojekt på andra håll i världen, främst Asien, där man ef-

tersträvar en tydlig uppdelning av offentliga och privata platser (Smith & Soledad 

Garcia Ferrari 2012: 209).

Kulturhistoria

En återkommande trend som delas över alla dessa vattenfronter är återkopplingen 

av stadens hamnidentitet, det här manifesteras fysiskt vid återanvändning av gamla 

byggnader som oftast får nya definitioner, som informationscenter, museum eller 

arenor för evenemang. Genom att bevara äldre bebyggelse och miljöer menar man 

att det uppstår en unik identitet för det nya området (Smith & Soledad Garcia Ferrari 

2012: 210).
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Utgångspunkter

De referensobjekt som studerats har olika utgångspunkter för varför 

de har initierats. Vissa har haft som utgångspunkt att utnyttja sin 

sunda ekonomi för att stärka stadens koppling till vattnet. Sådan 

är fallet med Hamburg, som fortsatt stärka sin hamnaktivitet. Edin-

burgh, med sin starka ställning som ett internationellt finansiellt cen-

trum och Oslo, med intäkterna från Nordsjöoljan. Andra har haft som 

utgångspunkt att förändra uppfattningen av staden och locka till sig 

näringsliv, vilket exemplifieras av Gateshead. Rollen av nationella 

och regionala politiska och ekonomiska prioriteringar och strategier 

har också legat som grund i vissa fall. Omvandlingen av Malmös 

vattenfront har varit möjlig som en del av den bredare regionala 

strategin för att utveckla Öresundsregionen, med stora invester-

ingar i infrastruktur, där bland bron mellan Danmark och Sverige. 

Sammanfattningsvis visar dessa fall tydligt att utgångspunkterna för 

vattenfrontsprojekt är olika och att det här oftast blir tydligt när de 

står färdiga (Smith & Soledad Garcia Ferrari 2012: 211). 
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2.3 SLUTSATSER  

2.3.1 SLUTSATS LEVANDE STAD  

Kapitlet om den levande staden har visat att utan fördjupad förståelse för männi-

skans centrala roll i staden, blir stadsplaneringen ofullständig och negativ. Därav 

måste alla frågor rörandes vad som utgör en god och levande stad inledas med in-

sikten om vilka stadens människor är och hur de skapar den ”levande staden”, vilket 

är ett synsätt som delas av Carmona, Gehl och Jacobs. Gehl menar att det är olika 

aktiviteter mellan människor som skapar stadsliv, där den huvudsakliga anledningen 

till att den fysiska miljön känns levande och inbjudande är närvaron av andra män-

niskor. Den fysisks utformningen av stadens offentliga platser är därav central för att 

generera mycket rörelse och aktivitet i stadsrummet. Det är inom dessa plaster som 

människor och stadens aktiviteter förenas, vilket gör att den fysiska utformningen 

av dessa rum menar författarna vara mer betydelsefullt för livet i staden än enskilda 

byggnaders stil och form. Funktionsblandning och funktionsintegrering förespråkas 

även då detta illustreras som en avgörande faktor för att skapa förutsättning till liv 

och rörelse i stadsrummet under dygnets alla timmar. 

Utformningen av kvartersstruktur och byggnader har också framförts ha stor inver-

kan på upplevelsen av stadsrummet och vilka aktiviteter och funktioner som blir 

möjliga. Bebyggelsens höjder och kvarterslängder menar författarna bör utformas 

med hänsyn till de villkor som mänsklig skala, rörelse och sinne ställer på den fysiska 

miljön. Våra sinnen möjliggör uppfattning och upplevelse av miljön som omger oss 

och för att vi ska trivas i staden är det viktigt att dessa tillgodoses. Generellt uttry-

cker sig författarna skeptiskt till långa kvarter och högre bebyggelse, vars utformn-

ing menas skapa separerande effekter på stadsrummet. Genom kortare kvarter kan 

stadsrummet erbjudas mer variation och fler alternativ till rörelse, vilket har positiva 

effekter på stadslivet då människors vägar i större utsträckning korsars och möten 

kan uppstå. 

Gällandes trafikplaneringen menar författarna att ett system där biltrafiken är un-

derordnad gång, cykel och kollektivtrafik är att föredra framför separeringar av de 

olika trafikslagen. Ett integrerat trafiksystem förordas med gågator där biltrafiken 

är tillåten utifrån de gåendes villkor med låg hastighet som krav. Trafikintegrering 

av denna form innebär att utomhusaktiviteter och trafikerade gator inte behöver 

utesluta varandra utan kan istället bidra till att stimulera ett mer praktisk och attraktivt 

stadsrum som alla trafikslagen delar på. 

2.3.2 SLUTSATS VATTENFRONTSPROJEKT  

De senaste årtiondena har det funnits en strävan att växa ut mot vattnet. De industri- 

och hamnverksamheter som lagts ner har lämnat efter ett tomrum som ibland saknar 

en tydlig definition. De trender som kan urskiljas i moderna vattenfrontsprojekt visar 

på både likheter och olikheter. De visar också på styrkor och svagheter som finns 

med moderna vattenfrontsprojekt i allmänhet. Gemensamt för de vattenfrontspro-

jekt som presenterats, är att dessa områden ses som möjlighet att stärka och sam-

manfläta vattenfronten med stadens mest centrala delar. De viktigaste inslagen som 

lyfts fram är varierande upplåtelseformer, funktionsblandning och medelhög täthet. 

Andra viktiga inslag är offentliga platser och återkopplingen till platsens historia. Ett 

ytterligare inslag är kommunens strävan att förebygga gränserna mellan de privata 

och offentliga rummen. 

Smith och Soledad illustrerar två grundläggande förändringar som har betydelse 

för omvandling av vattenfrontsprojekt – den privata sektorns ökande engagemang 

och den offentliga sektorns deltagande. Trots att omvandling av vattenfrontsprojekt i 

Nordsjön främst drivs av initiativ från den offentliga sektorn, använder den i allt större 

utsträckning privata sektorns tillvägagångssätt. Det här riskerar mynna ut i att vatten-

frontsprojekten domineras av intressen som enbart främjar de grupper med ekon-
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omiska förutsättningar och på så sätt ignorerar de som inte är lika 

ekonomiskt starka. Det här är en särskilt viktig fråga för de städer som 

i dag ser en ökad tillströmning av nya invånare från socialt uteslut-

na grupper, exempelvis invandrade grupper. Det här tyder vidare på 

att omvandlingen av vattenfrontsprojekt måste ske på ett sätt som 

främjar alla grupper och inte enbart ser till kvalitéer ur ett stadsbygg-

nadsperspektiv. Således vittnar det här mycket om den politiska och 

ekonomiska betydelsen. Smith och Soledad lyfter flertalet gånger 

fram värdet av det kommunala styret som fortsatt betydelsefullt för att 

en viss kontinuitet och talan för allmänheten ska kunna ske. 
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2.4 UTFORMNINGSPRINCIPER

Nedan följer en lista av utformnings principer som kommer att appliceras i plan-

förslaget. Principerna är framtagna utifrån gemensamma ståndpunkter hos förfat-

tarna om utformning och appliceringar som förödas att tillföras staden utifrån ambi-

tionerna om en mer levande stad.   

•	 Irreguljär rutnäsplan med god variation. 

•	 Offentliga platser med välplanerad och lämplig utformning

•	 Vattenkopplingar med en variation av skalor 

•	 Funktionsbalandning inom stadsdelar med funktionsintegrerad bebyggelse  

•	 Integrerat trafiksystem med prioriterad gång, cykel och kollektivtrafik.  

•	 Byggnader och kvarter i förhållande till mänsklig skala

•	 Utformning med väldefinierade gränser mellan privata och offentliga ytor

•	 Bevara äldre bebyggelse och installationer

•	 Utforma miljöer som ger möjlighet till aktiviteter och lek 

•	 Mindre fastighets - och tomtindelningar
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DEL III
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINAR 
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3.1 MALMÖ                         

Malmö är Sveriges tredje största stad sett till invånarantal, med drygt 330 000 in-

vånare och Sveriges fjärde största kommun sett till befolkningstäthet, 2 097,6 in-

vånare/kvadratkilometer. De senaste tre decennierna har Malmös befolkningsantal 

vuxit stadigt där det estimeras att mer än en tredjedel av all befolkningstillväxt i 

Skåne sker i just Malmö. Bara sedan år 2000 har Malmöborna ökat med cirka 71 

000 och fram till år 2026 beräknas staden ha cirka 385 000 invånare. Det här gör 

att Malmös befolkning väntas utgöra en fjärdedel av hela Skånes sammanlagda 

befolkning (Malmö stad 2017b). 

3.2 NYHAMNEN GENOM TIDEN  

Nyhamnen började byggas ut under mitten 1800-talet och har successivt utökats i 

storlek med hjälp av utfyllnadsmassor och förlängningar i form av hamnarmar. Un-

der slutet av 1800-talet utnyttjades hamnen främst som in- och utskeppningshamn 

av livsmedel. De första lokalerna etablerades vid Carlsgatan med lokaler för försäl-

jning av slaktdjur och mejeriprodukter. Malmös första offentliga slakthus uppfördes 

vidare en bit in på 1900-talet. Därefter tillkom verksamheter som Smörkontrollen, 

det kooperativa förbundets kafferosteri och Lantmännens spannmålssilor. Under 

1900-talet verkade Nyhamnen främst som utgångspunkt för emigration. Under 

den stora utvandringen till Amerika var Malmö landets näst största avresehamn 

för emigranter. Senare har färjetrafik varit knuten till Nyhamnen. Under början på 

1900-talet byggdes ett färjeläge norr om kvarteret Bylgia innanför Nyhamnen och 

som trafikerade Köpenhamn. Den ersattes under 1980-talet av färjeförbindelse till 

Tyskland. Under början på 1990-talet byggdes en färjeterminal vid Stockholmska-

jen i Nyhamnen. Skeppsbron dominerades fram till 1950-talet av gods- och passag-

erartrafik (Översiktsplan 2016: 61). 

3.3 NYHAMNEN MED OMGIVNING       

Nyhamnen är mycket strategiskt beläget jämfört med andra stadsdelar i Malmö och 

innefattas av flera betydelsefulla miljöer. Området gränsar i söder till Malmö Cen-

tralstation med möjligheter att resa till och från Nyhamnen till övriga delar av staden 

och direktkommunikation till bland annat andra städer som Köpenhamn, Lund eller 

Göteborg. Vattenfronten i Nyhamnen är mycket omfattande där det finns åtskilliga 

kajer omgärdades Nyhamnsbassängen som geografiskt kan beskrivas som områ-

dets centrum. I de sydvästra delarna av Nyhamnen finner man Skeppsbron som 

gränsar till Universitetsområdet och utgör en naturlig gräns för området mot kana-

len. I norr gränsar området mot Frihamnens hamn- och industriområde, där stora 

arealer är mycket öppna i och med de stora ytorna för förvaring och avlastning. De 

östra delarna av Nyhamnen innesluts av den omfattande bangården samt Frihamn-

sallén som gör att rörelse österut genom området primärt leder till Östra hamnens 

industriområde. 
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1 - 5,  JÖRGEN COCKSGATAN    

6 - 15,  GRIMSBYGATAN

16 - 20,  BRISGATAN   
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3.4 KOMMUNALA PLANER OCH DOKUMENT                            

Nyhamnen är ett mycket betydelsefullt utvecklingsprojekt sett ur flera hänseen-

den. Det är sällan en kommun ges möjligheten att vidareutveckla stadskärnan i 

ett sådant havsnära läge som Nyhamnen erbjuder. Just relationen till innerstaden 

och närheten till Centralstationen gör att Nyhamnen benämns som ”Södra Sveriges 

mest centrala läge”. Nyhamnen ses också som en väsentlig pusselbit för Malmö i 

stort och dess mål att stärka attraktivitet och identitet som etableringsort för när-

ingsliv. Det här såväl som områdets komplexitet och storlek har inneburit att det 

försetts med en individuell framtagen fördjupning av översiktsplanen, också känt 

som Översiktsplan för Nyhamnen, fördjupning av Översiktsplan för Malmö, utgivet i 

september 2015. Det här dokumentet har sin utgångspunkt i den kommuntäckande 

översiktsplanen och innefattar de visioner och mål man har, primärt på en mycket 

övergripande nivå men till viss del också på en detaljerad nivå. De genomgående 

ambitioner som beskrivs för Nyhamnen, är att den outnyttjade platsen som man 

upplever idag av Nyhamnen på sikt ska sammankopplas med staden. 

Översiktsplanen beskriver hur Nyhamnen under en period på cirka 40 år, etappvis 

ska växa från sydväst mot nordost och därigenom förena Nyhamnen och havet 

med centrala delarna av Malmö. Nyhamnen ska vidare fullt utbyggt kunna rym- 

ma cirka 6 000 nya bostäder och ska skapa utrymme för cirka 13 000 människor 

sysselsatta inom näringar som kan blandas med bostäder (Översiktsplanen 2015: 

4). Nyhamnen ska vidare understödja minskade skillnader i inkomster och sys-

selsättning mellan olika stadsdelar. Olika samhällsklasser ska kunna bo, verka och 

mötas i Nyhamnen. Vidare ska stadsdelen förstärka Malmös identitet som havsnära 

stad. Hamnbassängerna ska tillvaratas och erbjuda boende såväl som besökare 

direkt möte med havet. Den offentliga miljön ska erbjuda mötesplatser och bidra 

till ett rikt stadsliv som står i fokus för kulturell och demokratisk arena och där en 

jämställd miljö sätter människan i fokus (Översiktsplanen 2015: 7). 

Utöver den fördjupade översiktsplan som har tagits fram, har kompletterande 

utredningar av andra utomstående arkitekt- och konsultföretag utarbetats. 

Den första utredningen som är utförd av SpaceScape undersöker områdets rumsli-

ga integration och visar i vilken mån Malmö kommuns planförslag skapar täthet, hur 

väl infrastrukturen är förankrad samt vilka förutsättningar som finns för service och 

närhet till grönområden. Vidare beskrivs i den här utredningen hur olika kopplingar 

och en högre exploateringsgrad påverkar utfallet i planförslaget. Den andra utred-

ningen undersöker hur man kan tillhandahålla goda och lättillgängliga förbindelser 

mellan innerstaden och Nyhamnen. Den tredje utredningen, Handelsutredningen, 

tittar närmare på vilka möjligheter som finns för olika typer av service i Nyhamnen. 

Utredningen blickar 25 år framåt i tiden och har sin utgångspunkt i en beskrivning 

av handelns förutsättningar i Malmö och övriga regionen. 

3.5 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING 

3.5.1 Bebyggelse

Den bebyggelse som finns är av skiftande karaktär och varierande mellan de olika 

delområdena, vilket är en konsekvens av hamnens ständiga omformning och 

prägling av olika typer av verksamheter. Den bebyggelse som finns utgörs huvud-

sakligen av lager och verksamhetslokaler. Trots att Nyhamnen tidigare var Malmös 

mest aktiva hamnområde är platsen idag till stor del gles på bebyggelse, där större 

delen av området består av stora öde ytor och solitära industribyggnader, silos 

och lagerlokaler av mycket stor skala. De norra delarna av området är uteslutande 

bestående av hamn- och industribebyggelse. Den bebyggelse som förekommer på 

Nyhamnspiren består till viss del av byggnader som inte är kopplat till hamnverk- 

samheten. 
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De södra samt sydvästra delarna av området närmast 

Malmö Centralstation skiljer sig dock mycket markant 

vad gäller bebyggelse mot resten av området, där 

man kan finna en mer koncentrerad blandad bebyg-

gelse med stadsprägel. Skeppsbron är den del av 

Nyhamnen som kan beskrivas ha mest stadskaraktär. 

Bebyggelsen längs skeppsbron utgörs främst av bygg-

nader från sekelskiftet där de högre byggnaderna är 

upp till 6 våningar. Skeppsbron präglas av en myck-

et tät bebyggelse med samlade kvarter samt ett my-

cket sammanhängande sekelskiftes arkitektur, vilket 

skapar en samhörighet med den äldre bebyggelsen 

runt Centralenområdet som är daterad från samma 

tid. Posthuset som utgör början på Skeppsbron, byggt 

1900 är tillsammans med Centralstationen byggnad-

sminnemärkt. I de norra delarna av skeppsbron finner 

man ett antal högre byggnader, som utgörs av Kolga-

huset, Byliga huset, Öresundshuset samt Smörkontrol-

len längst ut på Ångbåtsbron. Öster om Skeppsbron 

ligger Slagthus kvarteret, där man kan finna en myck-

et stor blandning av bebyggelse från tidigt och sent 

1900-tal. Mest karaktäristiskt för området är de många 

magasinen byggda i tegel under 1900-talets första år 

samt den 63 våningar höga Slakthusskrapan, byggd 

1991. Norr om centralstationen mellan Carlsgatan och 

Jörgen Kocksgatan finner man ett antal kvarter som är 

sträcker sig i öst-västlig riktning. Bebyggelsen består 

huvudsakligen av ett antal gamla nedgångna magasin 

och lagerbyggnader, ett visst undantag finns dock i 

form av ett antal modernare kontorsbyggnader.

3.5.2 Kollektivtrafik   

Det finns endast två busslinjer som trafikerar området 

idag. Dessa är busslinje 31 och 32. Hållplatserna inom 

området är Slakthuset och Frihamnen som är plac-

erade längs Jörgen Kocksgatan för vidare resa österut 

genom området med slutdestination Norra och Östra 

Hamnen. Stadsbuss 32 har ett intervall på femton till 

tjugo minuter medan stadsbuss 31 främst trafikerar 

området sen natt och morgon. Möjligheterna att med 

kollektivtrafik ta sig ut till Nyhamnspiren eller Hamn-

parken är inte möjligt med de busslinjer som idag finns. 

Ur övrig kollektivtrafi- ksynpunkt är Nyhamnen oerhört 

väl beläget med direkt anslutning till Malmö Centralsta-

tion, det största navet för kollektivtrafik i Malmö, som 

innefattar sex busslinjer, regionbussar, tåglinjer med 

förbindelser till Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. 

3.5.3 Biltrafik 

Biltrafiken är det dominerande trafikslaget i området. 

De tyngst trafikerade gatorna i området med infarter 

i sydvästra delen, är Skeppsbron, Carlsgatan, Jörgen 

Kocks- gatan och Grimsbygatan. Dessa gator är i all-

mänhet långa vilket bjuder in till höga hastigheter. De 

här gatorna utnyttjas främst av mycket tung trafik för 

transport av varor, som via Nyhamnen tar sig vidare till 

bland annat Mellersta Hamnen och Östra Hamnen. 

3.5.4 Gång & cykeltrafik 

Överlag är gång- och cykelvägar genom Nyhamnen 

nästintill icke existerande och hänvisas för hela Ny-

hamnen till befintliga bilvägar. Det här beror på att Ny-

hamnen har fungerat som hamn- och industriområde 

och det därutav inte skett några större satsningar i form 

av moderna och trafiksäkra gång- och cykelbanor. Det 

är endast Skeppsbron och en kortare sträcka av Carls-

gatan som idag erbjuder säker och modern cykeltrafik. 

3.5.5 Vatten & grönområden

Nyhamnen består uteslutande av hårdgjord yta som 

är en konsekvens av att marken använts för industri-

ell verksamhet. Inom planområdet finns idag enbart 

ett sammanhängande grönområde på cirka 15 000 

kvadratmeter och utgörs av Hamnparken längst ut på 

Nyhamnspiren. Den här platsen är dock relativt isolerad 

och otillgänglig, vilket gör den till stor del outnyttjad. En 

mindre mängd planteringar och grönska kan man fin-

na längs Skeppsbron i västra delen av området. Men i 

övrigt är Nyhamnen mycket fattigt på grönska, där vat-

tnet i området utgör den största naturupplevelsen. 
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3.6 RISKER & KLIMAT    

Det här avsnittet kommer belysa de risker som Ny-

hamnen idag står inför samt vilka potentiella risker som 

framtida klimatförändringar kan medföra. De domin-

erande risker som har identifierats är: 

•	 Översvämningsrisken och stigande vattennivåer

•	 Buller från hamnverksamheter och aktiva 

bangården

•	 Potentiella föroreningar i marken 

3.6.1 Vatten & översvämningsrisker                                                                       

Ändrade klimatförhållanden i form av stigande havsniv-

åhöjningar och ökande ned- erbördsmängder kan få 

avgörande betydelse för Nyhamnen längre fram i 

tiden. Nyhamnen som är beläget i direkt anslutning 

till vattnet kan beskrivas som extra utsatt för en sådan 

potentiell händelse, där stigande havsnivåer kombin-

erat med stora öden, hård vind och ökande neder-

bördsmängder kan leda till översvämningar av kajer 

och bebyggelse. Sannolikheten är stor att de extrema 

vädersituationer som nämnts kommer återkomma mer 

frekvent i framtiden. Ett exempel är det skyfall i juli 2011 

som drabbade Köpenhamn då det föll cirka 150 mm 

regn. Det här orsakade skador för ungefär 10 miljard-

er kronor. I samband med det här drabbades Malmös 

dagvattensystem, som inte kunde ta emot de stora vat-

tenmängderna där flera om- råden i staden 

översvämmades, med omfattande skador till följd. 

Dessa så kallade 100-årsregn förväntas bli återkom-

mande inslag i framtiden med intervaller på cirka 10 år 

(Översiktsplan 2015: 35). 

Utan klimatskydd skulle delar av Nyhamnen översväm-

mas vid havsnivåer på cirka 2,5 meter över medel-

havsnivån. Vid havsnivåer på 3 meter skulle i princip 

hela Nyhamnen beläggas av vatten. De områden som 

anses vara extra utsatta är området kring Ångbåtsbron 

och Hullkajen (Översiktsplan 2015: 34). 

3.6.2 Buller & Vibrationer  

Nyhamnens lokalisering i nära anslutning till hamnom-

rådena och den omfattande bangården gör att områ-

det tidvis exponeras av buller. Carlsgatan och Jörgen 

Kocksgatan som genomskär området är även tungt 

trafikerade under stora dela utav dygnet. Detta medför 

att vissa delar av Nyhamnen kan få ljudnivåer på mel-

lan 55–60 dBA (Malmö kommun 2015). De mest utsat-

ta delarna av området är framförallt de södra närmast 

bangården och Carlsgatan samt Nyhamnspiren, där 

dock de mellersta delarna inte är fullt så utsatta. Detta 

medför att bebyggelse i Nyhamnen måste utformas för 

att kunna hantera dessa ljudnivåer, speciellt de som 

ligger närmast bangården och hamnen, som får extra 

betydande funktion i form av skydd för övriga området 

(Översiktsplan 2015: 43). 

3.6.3 Förorenad mark    

Enligt en MIFO-inventering antas delar av Nyhamnen 

vara förorenade. Stora delar av området har använts 

under årtiondena till stora mängder förorenande 

verksamheter vilket gör att det idag finns delar av Ny-

hamnen som man vet är förorenade och andra delar 

som man misstänker. Vilka föroreningar som före-

kommer och hur omfattande de är framstår inte i de 

dokument som studerats och kommer kräva vidare 

markundersökningar (Översiktsplan 2015: 45). 

3.7 RIKSINTRESSEN & SKYDDSBESTÄMMELSER 

3.7.1 Riksintresse för Malmö hamn   

Nyhamnen är med sin unika karaktär ett riksintresse, 

inte enbart ur en nationell synvinkel, men också ur en 

internationell synvinkel. Det finns sju huvudsakliga rik- 

sintressen som anses vara av stor vikt och som berör 

Nyhamnen, varav några dock föreslås annan avgrän-

sning, som inte påverkar riksintressenas värden. 

Ur internationell synvinkel har man pekat ut Malmö 

hamn som en del i det så kallade Copenhagen Malmö 

Port (CMP). Malmös hamn har av EU-kommissionen 

vidare utpekats som ”Core-port” i det transeuropeis-

ka transportnätverket. Den del av riksintresset för 

hamnverksamhet som finns inom planområdet föreslås 

dock avvecklas (Översiktsplan 2015: 48). 
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3.7.2 Riksintresse för kulturmiljövård   

Det är främst den sydvästra delen av Nyhamnen som 

omfattas av riksintresset för kulturmiljövård. Dessa be-

byggelser menar man, vid förändringar, ske med störs-

ta möjliga varsamhet och respekt för dess värden och 

karaktär. I Översiktsplanen för Malmö har man pekat 

ut ett antal kvarter inom Nyhamnsområdet som man 

menar är särskilt skyddsvärda ur ett lokalt perspektiv. 

Dessa benämns dessutom som kulturhistoriskt särskilt 

värdefulla miljöer enligt Plan- och bygglagen 8.kap 

13§. Malmö stad anser i övrigt att riksintresseområdets 

nuvarande, till synes exakta avgränsning, är tveksam 

(Översiktsplan 2015: 28). 

3.7.3 Riksintresse för kustzonen  

Riksintresset för kustzonen är utbrett och omfattar 

förutom Nyhamnsområdet hela Malmö hamn, Västra 

Hamnen, Gamla staden, Limhamns centrum och an-

dra tät- bebyggda områden. Riksintresset bygger på 

att kustområdenas natursköna och kulturellt intressan-

ta områden har ett särskilt stort värde för rekreation 

och turism för den breda allmänheten och att dessa 

värden ska skyddas mot exploatering som gör att de 

går förlorade. Nyttjandet av marken och vattnet ska 

vidare karakter- iseras av långsiktig hushållning. Verk-

samhetsområdet som kommer omvandlas till blandad 

stadsbebyggelse menar man inte kommer ha ver-

kan på riksintresset, utan snarare stödja riksintresset 

(Översiktsplan 2015: 49).

3.7.4 STÄLLNINGSTAGANDE   

Den bebyggelse som omfattas av riksintresse för kul-

turmiljövård kommer till största del bevaras. Det är 

främst den bebyggelse längs bangården, som kom-

munen pekat ut som särskilt värdefull och värdefull som 

kommer att rivas. Dessa byggnader innefattar dock 

inte riksintresset. Gällande riksintresse för kustzonen 

kommer planförslaget stärka och stödja riksintresset 

snarare än hämma. Gällande riksintresse för kustzonen 

kommer den blandad bebyggelse som implementeras 

att främja och förstärka tillgängligheten till kusten och 

vattnet för betydligt fler, åtgärder som snarare stödjer 

än skadar riksintresset.
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3.8 LYNCH-ANALYS   

Genom att applicera Kevin Lynchs stadsbildanalys 

är tanken att ytterligare förstärka bilden av platsen. 

Det berörda området har illustrerats utefter de 

fem elementen knutpunkter, landmärke, barriärer, 

områden och stråk. Den här typen av analys som 

appliceras är en individuell framtagen variant av 

Lynch-analysen, men utgår från densamma grun-

dläggande principer. 

3.8.1 KNUTPUNKTER  

Temat för knutpunkter innefattar möten i alla ska-

lor, från individnivå till små gruppsammankomster. 

De knutpunkter som har identifierats är förhållan-

devis få sett till områdets storlek. De knutpunk-

ter som har identifierats är främst koncentrerade 

i områdets sydvästra delar längs med Skepps-

bron och Centralenområdet intill Centralstatio-

nen. Samtidigt återfinns mindre knutpunkter längs 

Nyhamnspiren då det här finns verksamheter i 

form av restauranger och verksamhetskontor av 

mindre skala. Centralenområdet utgör den mest 

intensivaste knutpunkten vilket beror på det sto-

ra flödet av människor som passerar för att nyttja 

kollektivtrafiken men också för att det i området 

finns flera större aktiva företag. På senare tid har 

centralenområdet genomgått större förändringar 

genom att ny bebyggelse och ett nytt torg, Räl-

splatsen, har uppstått. 

Området innefattar flera fysiska rum som kan ses 

som mötesplatser för interaktion mellan människor 

på både små och större skala. Skeppsbron är en 

annan knutpunkt I närheten av centralstationen, 

som löper längs med kanalen. Skeppsbron inne-

fattar öppna platser med mötesplatser som vätter 

mot kanalen. 

3.8.2 LANDMÄRKEN

Den bebyggelse som finns i området och ses som 

landmärken beror främst på dess arkitektoniska 

uttryck eller dess kulturhistoriska bakgrund. De 

byggnader som är utmärkande för området och 

ses som identitetsskapande för området är Tull-

huset, Centralposten, Slagktusskrapan, Saltim-

porten och Silobatterierna. Dessa utgör tillsam-

mans särpräglade landmärken. 

KNUTPUNKTER

LANDMÄRKEN
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3.8.3 BARRIÄRER    

Trots områdets centrala läge utgörs den av flera 

fysiska barriärer. Den mest utmärkande barriären 

är bangården som separerar området och Gamla 

staden i öst-västlig riktning. Det här beror främst på 

bangårdens bredd samt avsaknaden av passager i 

form av viadukter. I öst-västlig riktning återfinns yt-

terligare två barriärer längs med bangården, vilka 

är kanalen och Norra Vallgatan. Dessa tre tillsam-

mans bildar en mycket bred barriär. Bangården 

har idag ingen överfart mellan Skeppsbron och 

Frihamnsviadukten vilket medför att de fysiska 

barriärerna mellan Nyhamnen och Gamla staden 

är mycket dominerande. Andra barriärer är kana-

len väster om området längst Skeppsbron. Trots 

att kanalen är ett viktigt inslag utgör den samtidigt 

starka gränser mot den bebyggelse som återfinns 

längre västerut. Nyhamnsbassängen kan vidare 

ses som en barriär inom områdets. För att ta sig ut 

till Frihamnspiren är man tvungen att gå en onödigt 

lång sträcka. De här barriärerna som har nämnts 

hämmar flödet till och från området till andra om-

kringliggande stadsområden. Avsaknaden av pas-

sager får konsekvenser i form av att Centralenom-

rådet belastas. 

3.8.4 OMRÅDEN

Det går att urskilja fyra huvudsakliga områden. 

Dessa är klassificerade efter bebyggelsetyper och 

mycket tydliga gränser i form av större stråk och 

karaktärstyp. Det första området utgörs av Cen-

tralenområdet som innefattar främst ett nav för 

olika typer av kollektivtrafik. Inom området finns 

dessutom en övervikt av kontorsbebyggelse. De 

största knutpunkterna finns dessutom inom om-

rådet och kan sägas utgöra entrén till Nyhamnen. 

Det är den mest intensivaste platsen i området 

då flest människor håller till i och kring området. 

Bebyggelsestrukturen i området är regelbunden 

och kvarterstrukturen enhetlig. Område två utgörs 

av Nyhamnsbassängen och Ångbåtsbron. Inom 

området finns några få verksamheter. Område 

tre utgörs av Nyhamnens mitt och är till stor del 

öde, mestadels bestående av parkeringsplatser. 

Område fyra utgörs av intensivare kvarterstruktur 

främst bestående av äldre industri- och verksam-

hetslokaler bundna till bangårdsverksamheten.  

1

4

3
2

BARRIÄRER

OMRÅDEN
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3.8.5 STRÅK

De tydligaste stråken i området är Carlsgatan och Jörgen 

Kocksgatan. De här stråken utgör stommen i området då 

dessa är anknutna till/med in- och utfartsleder vid Fri-

hamnsviadukten och Neptunigatan. Carlsgatan är också 

betydelsefull på så sätt att stråket nyttjas frekvent för att 

ta sig vidare ut, via Västkustvägen, till Mellersta hamnen 

och Östra hamnen. De dominerande trafikslagen är per-

sonbilar och transporter av olika slag. Både Carlsgatan 

och Kocksgatan är direkt kopplade till varandra via min-

dre infarter. Carlsgatan kan räknas som ett modernt stråk 

då man har tydlig uppdelning av gång- och cykelbana 

och underlaget är av kvalitet. 

1

4

3
2

STRÅK

SYNTES
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3.9 SLUTSATSER PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR    

Det här avsnittet har undersökt och försökt belysa de idéer som Malmö kommun 

har för det aktuella området. Det har framgått väldigt tydligt I de kommunala doku-

menten att Nyhamnen är ett betydelsefullt stadsutvecklingsområde av stora dimen-

sioner. Det finns således en tydlig och genomgripande vision för hur Nyhamnen ska 

utvecklas och vad som ska innefattas. 

De förutsättningar som har presenterats I det här avsnittet har varit av betydelse 

för författarna eftersom det har gett en fördjupad förståelse för platsen och den 

kontext den innefattar. Vissa förutsättningar kommer trots allt inte få inflytande på 

planförslaget, då platsen kommer att innefatta andra funktioner och behov. Däre-

mot kommer förutsättningar som betydelsefulla knutpunkter, områdets kustlinje och 

värdefulla bebyggelser kommer prägla planförslaget I viss mån. Det har vidare kun-

nat identifierat både styrkor och svagheter och likväl möjligheter och risker som är 

särskilt betydelsefulla för planförslaget. De främsta styrkorna som kan utläsas är 

det strategiska läget och närheten till Malmös allra största kollektivtrafik nod med 

förbindelser till resterande Malmö och hela Öresundsregionen. Det är dessutom 

ett stenkast från Malmös innersta och mest centrala stadsdelar. De främsta mö-

jligheterna som går att utläsa är möjligheten att knyta an området med Malmös cen-

trala stadsdelar. Andra möjligheter är att den del av kustzonen som finns i området 

kan förstärkas och knyta an till andra stadsdelar längs kusten. Det vattennära läget 

innefattar kvalitéer som inte oftast uppstår så centralt. Nya offentliga platser kan 

aktivera människor och förstärka redan befintliga sådana platser. Andra svagheter 

som främst har kunnat utläsas är de barriäreffekter som finns i form av den domin-

erade bangården och kanalerna väster och söder om området. Buller från de stora 

infartslederna, den intilliggande och fortfarande aktiva hamnverksamheten samt 

buller från bangården. Med det vattennära läget uppstår risker och hot som måste 

belysas och granskas. Det främsta hotet mot Nyhamnen är den översvämningsrisk 

som kan uppstå i form av havsnivåhöjningar och extrema vädersituationer.
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DEL IV
FÖRSLAG
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4.1 INLEDNING

Följande kapitel omfattar planförslagsdelen till Nyhamnen. Innan arbetet till ut-

formning och koncept genomfördes, formades 13 vägledande visionsmål vad gäller 

kvalitéer och karaktärer som den nya staden ska innefatta. Målen ger övergripande 

förståelse för vad planförslaget önskar eftersträva vad gäller stadsbyggnad och 

stad i Nyhamnen. Spår av dessa visionsmål kommer genomgående finnas konk-

retiserat i utformning av såväl vad gäller form av bebyggelsen som strategier för 

ökad social prägel och hög prioritet av hållbarhetsförankrad stadsbyggnad.

4.2 VISION FÖR NYHAMNEN

•	 Nyhamnen ska utvecklas till en tät funktionsblandad stadsdel utifrån ett socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

•	 Stärka Malmös identitet som kuststad

•	 Prägla Nyhamnens bebyggelse så att tillgängligheten till vattnet och kajerna 

blir så stor som möjligt för stadens invånare.

•	 Bygga ett Nyhamnen som tillvaratar dess centrala läge i staden och vid vattnet 

och blir en lättillgänglig plats med goda förutsättningar för möten mellan män-

niskor från stadens alla delar.

•	 Bebyggelsen inom området ska uppmuntra till funktionsintegrering vars in-

nebörd är att är att byggnader och platser kan ha flera användningsområden 

som exempelvis bostäder och verksamheter i samma byggnad.

•	 Nyhamnen ska ha en mänsklig skala där miljöerna och bebyggelsen inte 

ska upplevas som sterila, anonyma eller för storskaliga till följd av utebliven 

trivsamhet.

•	 Nyhamnen ska ta hänsyn och kopplas samman med de omkringliggande om-

rådena vid dess utformning.

•	 Nyhamnen ska kunna motstå stigande vattennivåer samt påfrestningar som 

väder och vind i ett föränderligt klimat.

•	 Vid nyplanering av Nyhamnen ska stor hänsyn tas till historiskt betydelsefulla 

byggnader och miljöer och låta dessa återspegla områdets identitet och arv 

som hamn och industriområde.

•	 Kommunikationer i form av buss, spårvagn samt gång och cykelvägar ska vara 

mycket goda till och från Nyhamnen, där det ska löna sig att resa kollektivt 

samt finnas förutsättningar för ett boende utan bil.

•	 Nyhamnen ska erbjuda en rik variation vad gäller offentliga rum där dessa 

kommer utformas med ambitionen om hög kvalitet och framförallt väl anpas-

sade för de människor som rör sig och vistats där.

•	 Bebyggelsen i Nyhamnen ska präglas av en social så väl som arkitektonisk och 

estetisk mångfald, där stadsdelen erbjuder spännande intryck.

•	 God trygghet ska prägla hela Nyhamnen där inga platser ska skapa barriärer i 

form av känsla av otrygghet
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4.3 PLANFÖRSLAGETS HUVUDDRAG 

Genomgripande ambitioner vid utformandet av planförslaget har varit att 

skapa ett Nyhamnen som inbjuder till att bli en plats för alla Malmöbor. Om-

rådets centrala läge precis vid havet är en viktig tillgång som planförslaget 

har eftersträvat att till så stor grad som möjligt tillvarata. Området kommer 

präglas av mångfacetterade ytor och platser som inbjuder till rörelse längs 

vattnet. Detta medför att bebyggelsen i Nyhamnen är särskilt anpassad för 

att tillgängligheten till vattnet och kajerna ska bli så stor som möjligt. Vattnet 

kommer även tillgängliggöras inne i området genom ett antal mindre kanaler 

som skapar en intressant variation och prägel till platsen. Nyhamnsbassängen 

kommer bitvis fylls ut med ny mark vilket önskas skapa ett mer intimt vatten-

rum gentemot det idag mycket storskaliga. 

En mycket viktig utgångspunkt i planförslaget har varit att stärka kopplingen 

mellan Malmö innerstad och havet. Nyhamnen ska vara en tillgänglig plats 

där man på smidiga och enkla sätt ska kunna röra sig ut i området. Utifrån de 

ambitionerna har stråk och gator utformats som gör rörelse från innerstaden 

naturligt och smidigt. Flexibiliteten att röra sig ute i området har även förstärkts 

genom ett antal broar och som binder samman kajerna runt Nyhamnspiren 

och Nyhamnsbassängen. Detta medför att avstånden i området minskar mar-

kant och stimulerar spontan rörelse ut till kajerna. En större broförbindelse 

kommer byggas mellan Hamnparken och krankajen som skapar en direkt 

förbindelse för gående och cyklande mellan Nyhamnen och Västra hamnen, 

och stärker närheten till områdets från stadens västra delar.  

Bebyggelsen inom Nyhamnen kommer vara funktionsblandad med funk-

tionsintegrering i husen, vilket ska skapa ett rikt utbud av blandning mel-

lan bostäder och verksamheter. Detta med ambitionen att området ska 

genomgående präglas av en stor variation som hoppas stimulera även en 

stor blandning av människor i området. Detta önskas motverka segregation 

i Nyhamnen så att inte områdets attraktivitet gör det till en boendesegre-

gerad slumrande del av Malmö. Därmed har ställningstagande gjorts om att 

Nyhamnen ska erbjuda ett rikt utbud av varierade boendeformer och upplå-

telseformer. Nya offentliga byggnader för kultur och aktivitet kommer även 

uppföras i anslutning till parker och det planerade Nyhamnstorget. Målsättnin-

gen är att den nya stadsdelen ska erbjuda något för alla människor.

Ett större grönområde kommer tillföras Nyhamnen genom den planerade Ny-

hamnsparken, som blir en central plats för rekreation och lek inom området. 

Parken kommer sträcka sig i öst – västlig riktning genom hela centrala Ny-

hamnen fram till Nyhamnstorget. Parker och grönska kommer även byggas 

ut mer punktvis över resten av området med mindre kombinerat med större 

grönytor. 
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GRÖN - BLÅ KOPPLING INTEGRATION BLANDNING

4.4 STRATEGIER
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Gatunätet och bebyggelsen ino Nyhamnen 
kommer baseras på ett deformerat irreguljärt 
gatunät.

Undvik fasader av allt för långsträckt 
karaktär. Stimulera variation i gaturummet 
genom växlande höjder och former.  

Stadsdelen kommer utmärkas                                    
av genomgående väldefinierade rum. 

Skapa möjlighet för varierande byggandshöjder 
inom området

Undvik utglesning av bebyggelse till för-
del av en mer kompakt och tätare stads-
byggnad.  

Planerar för aktivt användande av botten-
våningar samt visuell variation i fasaderna. 

DEFORMERAT GATUNÄT 

VARIATION

DEFINIERADE RUM 

BYGGNADS HÖJDER

KOMPAKTHET 

GATULIV 

4.5 DESIGNPRINCIPER
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ILLUSTRATIONSPLAN,  NYHMANEN MALMÖ
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4.6 MARKANVÄNDNING & FUNKTIONER

Funktionerna inom området har planerats utifrån ambitionerna om att Nyhamnen 

ska ha en stark prägel av funktionsblandning med funktionsintegrerad bebyggelse. 

Detta önskas medföra en mångfacetterad stadsdel med variation i användning och 

användare, och som innefattar ett levande stadsrum under dygnets alla timmar. Ma-

joriteten av bebyggelsen inom området har därav utformas som funktionsintegrerad 

med en blandning av bostäder, kontor och verksamhetslokaler inom samma fas-

tighet. Husens bottenvåningar har prioriterats till att främst innehålla verksamheter 

och handel.    

•	 Bostäder blandas med verksamheter och kontor i hela planområdet.

•	 Större delen av områdets kontorslokaler kommer lokaliseras mot Grimsbygatan 

och Hans Michelsengatan. 

•	 Den kontors och verksamhetsbebyggelse som finns längs Skeppsbron och 

Carlsgatan behåller sina funktioner.

•	 Den befintliga industribebyggelsen längs Nyhamnspiren renoveras och tillä-

gnas kulturfunktioner och verksamheter. 

4.7 BYGGNADSHÖJDER 

Taken och hushöjderna i området har tillåtits enligt designprinciperna att variera i 

utformning och höjd för att stärka den visuella mångfalden. Huvudparten av bebyg-

gelsen inom området överstiger inte 6 våningar. 

•	 Den högsta bebyggelsen i området omfattas av höghusen vid skeppsbrons 

vattenfront och ett planerat höghus vid Nyhamnstorget. 

•	 Områdets tvärgator har utformats med smalare gaturum och lägre bebyggelse. 

•	 Husen längs Nyhamnsparken får en högre höjd då det stora grönområdet ans-

es tåla det.  

MARKANVÄNDNING

BYGGNADSHÖJDER (Antal våningar) 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 10 <

BOSTÄDER, KONTOR OCH VERKSAMHETER 

KULTUR OCH REKREATION 

KONTOR OCH VERKSAMHETER

UTBILDNING
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4.8 PROJEKTDATA 

Bostadsyta 

Exploateringstal

Områdets area 

Kontorsyta

Antal bostäder

Parkeringshus 

Total bebyggelse

Grönyta

Siffrorna innefattar befintlig bebyggelse 

644 000  

1,73 (BTA) 

161 000

( m2 )

62 HA 

215 000  

54 000  

1 070 000  

53 000

60 %

15 %

100 % 

20 %

6 800 - 7 200

5 %

100 %

9 % 

Verksamhetsyta
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Nyhamnsinloppet sett från Hamnparken 

Nyhamnsplatsen blir området mest livfulla del och knutpunkt för 
kollektivtrafiken inom området, med fullt utbyggd rese central för spår-
vagnstrafik. 

Hullkajen fullt utbyggd med den gamla industribebyggelsen renoverad 
och bevarad. Nyhamnsbassängens utfyllnad resulterar i ett snävare och 
intimare vattenrum.  

Grimsbygatan med ny kvartersbebyggelse. I bakgrunden syns Ny-
hamnsparken, som blir områdets största park och rekreationsområde. 

Nyhamnstorget som blir områdets centrala punkt och vatten torg. Bebyg-
gelsen ramar in torget runt kajerna med en publik byggnad i centrum.

Jörgen Kocksgatan byggs om till ett kraftigt träd-planterat grönstråk och 
stadsgata
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4.9 BEBYGGELSESTRUKTUR & GATUNÄT 

Gatunätet och bebyggelsen inom Nyhamnen kommer genomgående präglas av ett 

brutet irreguljärt gatunät. Analyser av plasten och ställningstagande påvisar att en 

traditionell rutnätsplan likt den som går att finna i de sydvästra delarna av området, 

på en heltäckande nivå inte lämpar sig för Nyhamnens vattenfrontsområde. Plan-

förslaget målsättning och hållning har istället för att följa traditionella strukturer, valt 

att försöka tillämpa metoder för att skapa ett så gott mikroklimat som tänkas möjligt 

för den nya stadsdelen. Nyhamnen och Malmö i stort har under större delen av året 

omfattande vind i och med dess kustnära läge, som påverkar intensivt gatumiljöer-

na. Ett elastiskt brutet gatunät kan delvis motverka detta, där brytningarna som an-

nars inte existerar i ett vanligt rutnät kan hejda och skydda mot den mest påtagliga 

vinden och minska utsattheten på gatan (Carmona et al. 2010, s. 183). När vinden ej 

är en avgörande faktor i kombination med Malmös generellt milda klimat, blir gatans 

möjligheter utökade under de fyra årstiderna. Det brutna gatunätet upplevs vidare 

ha goda effekter i och med att det motverkar allt för genomskärande blickfång och 

minskar uppfattning av skalan till att bli för storskalig på de plaster där det inte är 

önskvärt (Carmona et al. 2010, s.82–83, 160). Det uppstår även rumsbildningar på 

annat sätt än i ett reguljärt rutnät, vilket är i linje med visionsformuleringarna som 

poängterar vikten av att gatunätet ska skapa förutsättningar för att platsbildningar, 

spontana som planerade tillförs området (Carmona et al. 2010, s.183).

Vidare målsättningar som planförslaget önskas uppfylla är att gatan och bebyg-

gelsen präglas av en mänsklig skala. Definitionen av mänsklig skala i sammanhang 

av planförslaget är att bebyggelse som tillförs platserna inom området stimulerar ett 

gott mikroklimat och därmed hejdar allt för storskalig och monumental bebyggelse. 

Därigenom har Kvarteren inom Nyhamnen utformats till att inte vara för långsträckta 

då det önskas stimulera en större mångfald arkitektonisk utformning samt större 

variation gällandes rörelse inom området, vilket är stärkande för stadslivet. Vidare 

utgörs kvarteren av en oregelbundenhet vad gäller byggnadssammansättningar, 

där större hus kombineras med mindre inom samma omslutande kvarter. Detta 

stärker den visuella upplevelsen inom området och motverkar upplevelsen av 

monotoni med långsträckta fasader mot gaturummet. Husen placering tydliggör 

även gränsen mellan det offentliga stadsrummet och de privata gårdsrummen inom 

kvarteren. Det har samtidigt påvisats att det är viktigt och stimulerande för gaturum-

met att det finns en kontakt mellan de olika rummen och att det finns möjlighet till att 

se in och ut. För att stärka den rumsliga och visuella och kontakten mellan de olika 

ytorna, har bebyggelsen inom kvarteren utformats med öppningar och passager 

som förbinder innergårdarna med gatan. 

Den kvarvarande hamnverksamheten kommer fortsatt att påverka planområdet 

med buller under större delen utav dygnet. I detta sammanhang kan den slutna 

kvarterstrukturen lämpa sig bättre än exempelvis punkthus och lameller för att 

motverka och dämpa bullernivåerna (Hornikx 2009:4). Med varierande materialval 

beträffande fasader samt ojämnheter i form av balkonger, loftgångar samt god till-

gång till växtlighet inom kvarteren kan bullrets påverkan på de slutna innergårdarna 

och gatan till stor grad minskas (Hornikx 2009:4). 

Kvartersstruktur med kvartersbebyggelsen indelad i mindre fastigheter med varieerande höjd och längd.
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Konceptuellt förslag för bebyggelse längs vattenfronten.

4.10 BEBYGGELSEUTFORMNING

Bebyggelsen inom området kommer präglas i stor utsträckning 

av den direkta närheten till innerstaden. Betydelsen av det-

ta gör att bebyggelsen kommer formas utifrån ambitionen om 

att skapa en god stadsprägel inom Nyhamnen. I kombination 

med god stadskaraktär eftersöker även planförslaget att bebyg-

gelsen ska eftersträva att tillföra Nyhamnen en stadsdel byg-

gd utifrån mänsklig skala. Detta medför att bebyggelsen inom 

området kommer koncentreras primärt till byggandshöjder på 

5–6 våningar medan ytor närmast vattenfronten kan tillåtas vara 

betydande högre för att minska kontrasterna mellan det mycket 

storskaliga vattenrummet och husen. Nyhamnsparken är även 

ett område inom stadsdelen som tål högre byggnadshöjder i 

relation till det mycket omfattande grönområdet. Området kom-

mer bli en centralpunkt för rekreation, verksamheter och bo-

ende vilket gör det nödvändig med större byggnadsenheter 

till att rymma dessa funktioner. Tvärgatorna inom området har 

önskats vara mer snäva och intima vilket har resulterat med en 

utformning där husen generellt är lägre.       

Till stor del kommer Nyhamnen utgöras av sluten kvartersbe-

byggelse kopplat till ett brutet gatunät. Varje kvarter ska ha en 

helt unik sammansättning av olika byggnader som inbjuder till 

ett varierat visuellt intryck och skapar möjligheter till olika typer 

av boendeformer. Att bryta upp de olika huskropparna i vari-

erande mindre enheter hoppas ge utryck för en stor blandning 

ut mot gatan och motverkan av upplevelse till monotona miljöer. 

Detta menas vidare vara viktigt, då variationen i gaturummet har 

påvisat att upplevelsen av avstånd minskar vilket är stärkande 

för stadslivet (Carmona et al. 2010, s. 192). Vidare föreslås även 

byggnadskropparna vara smala för att skapa bo-

ende med genomgående lägenheter. 

Den blandning av funktioner som önskas i hus-

ens bottenvåningar stärks vidare med en större 

uppdelning av kvarteren i mindre byggnadsen-

heter, då verksamheterna hellre får sträcka sig 

inåt bebyggelsen snarare än längs fasaderna. 

Detta stärker variationen i området och mindre 

verksamhetslokaler kan erbjudas i en större ut-

sträckning. 

Studier har även påvisat att det är betydelsefullt i 

relation till den mänskliga skalan och stadsrummet 

kvalitéer att husens fasader utformas med mån-

ga entréer, varierande fönster sammansättningar 

och skylfönster. Ställningstagande till detta har 

gjort i planförslaget där bebyggelsen 

entréer bör ligga tätt och vända sig ut mot gatan, 

likaså balkonger och liknande detaljer. 

För att stärka dynamiken i området mellan Ny-

hamnens historiska arv som industri och hamnom-

råde och den planerade bebyggelsen har den 

gamla industribebyggelsen i så stor utsträckning 

som möjligt försökt bevaras. Nyhamnspirens silos 

och industribyggnader bevaras och renoveras till 

att fylla nya funktioner. Storskaligheten av bygg-

naderna som sträcker sig i vissa fall 10 våningar 

upp, gör de nedersta partierna av byggnad-

erna kan kompletteras med tillbyggnader. Ny-

hamnspiren består i till stor del av stadsdelens 

småskaligaste bebyggelse vilket gör att industrib-

yggnadernas möte med gaturummet är mycket 

betydelsefullt. 
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Varje kvarter ska ha en helt unik 

sammansättning av olika bygg-

nader som inbjuder till ett vari-

erat visuellt intryck och skapar 

möjligheter till olika typer av 

boendeformer. Att bryta upp de 

olika huskropparna i varierande 

mindre enheter hoppas ge utryck 

för en stor blandning ut mot gatan 

och motverkan av upplevelse till 

monotona miljöer.
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4.11 TRAFIK 

Trafiken inom Nyhamnen formats utifrån princi-

pen om att gaturummet ska vara en gemensam 

plats anpassad för både trafik och social aktivitet. 

Målsättningen är att gaturummet i Nyhamnen inte 

bara ska ses som ytor man rör sig igenom utan 

platser för uppehåll och aktivitet. Gaturummet ska 

upplevas som säkert och inbjudande för alla som 

bor besöker och vistas i Nyhamnen. Vägar som är 

enbart tillägnande biltrafik tenderar att ha effekter 

av att vara avgränsande och barriärbildande med-

an gator med mer flexibel utformning kan upplevas 

mer integrerade och sammankopplade med sta-

den. Därav har även gångtrafikanter och cyklister 

valts att prioriteras vid planering av gatunäten. 

Detta hoppas medföra att attraktiviteten av att gå 

och cykla till och från området samt inom området 

ökar och blir det vanligaste sättet att röra sig inom 

stadsdelen. 

Nuvarande biltrafik inom området kommer gen-

om planförslaget till stor grad omformas där nya 

sträckningar kopplat till det befintliga vägnätet till-

kommer. Jörgen Kocksgatan som programmet tidi-

gare beskrivit omvandlas till ett gång - och cykel-

stråk. Hans Michelsensgatan kopplas inte samman 

med Jörgen Kocksgatan utan dras om och länkas 

samman med Grimsbygatan för vidare resor längre 

västerut mot Nyhamnspiren eller österut 

mot Västkustvägen. Tillgängligheten för person-

trafik och transporter måste fortsatt vara god ge-

nomgåendes Nyhamnen men inte prioriterad över 

gång och cykeltrafiken. Istället förordas ett mer in-

tegrerat trafiksystem med prioriterad kollektivtrafik 

och satsningar på gång och cykeltrafik. Biltrafik-

en bör underordnas fotgängare i gaturummet, 

vilket anordnas genom ett trafik-integrerat system 

med gågator där biltrafiken är tillåten utifrån de 

gåendes villkor med låg hastighet som krav. Detta 

kan medföra att resor genom biltrafik minskar och 

vistelsen i stadsrummet till fots blir mer attraktiv 

och säker. Trafikintegrering av denna form innebär 

att utomhusaktiviteter och trafikerade gator inte 

behöver utesluta varandra utan kan istället bidra till 

att stimulera ett mer praktisk och attraktivt stads-

rum inom Nyhamnen. En viss grad av biltrafik inom 

områdena är stimulerande för ett mer levande 

gaturum.     

Cykeltrafik 

Cykelnätet är utformat i linje med visionsformul-

eringarna vilka poängterar att ett leverne utan bil 

ska var möjligt inom Nyhamnen vilket medför att 

cykelns roll kommer vara mycket central genom 

hela området. Cykelbanorna är utformade för att 

skapa så gena och flexibla resor med cykel som 

möjligt. Cykelresor underlättas vidare då broarna som kopplar 

samman kajerna inom området är konstruerade med cykelfält. 

Broförbindelsen mellan Nyhamnspiren och Krankajen gör att till-

gängligheten att röra sig mellan västra hamnen och Nyhamnen 

underlättas markant, och områdena förs väsentligt närmare va-

randra.   

Kollektivtrafik 

För att skapa en attraktiv kollektivtrafik inom Nyhamnen som kan 

utgöra ett alternativ till transport via bil, måste kollektivtrafiken 

kunna erbjuda samma flexibilitet gällandes till och från destina-

tion som bilen (Zheng & Peeta 2015:352). Betydelsen av detta 

har beaktats i planförslaget där kollektivtrafik resor ska kunna 
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genomföras enkelt och smidigt genomgående för hela området. 

Faktorer som är viktiga för att säkerställa detta är dels utformnin-

gen av bebyggelsen som ska möjliggöra och uppmuntra gång - 

och cykelresor till kollektivtrafiken. I detta sammanhang har det 

stor betydelse att dessa resor inte är påfrestande till sådan grad 

att avståndet är långa till hållplatserna, utan att god täckning och 

närhet till kollektivtrafik är genomgående för hela området.

Malmö stad planerar för en spårvagnslinje i samband med bebyg-

gelsen av Nyhamnen. Tre hållplatser föreslås, dock har Malmös stad 

förslag modifierats i detta förslag gällandes placering av hållplatser-

na. Spårvagnslinjerna dras om i detta planförslag så att de ansluts 

till Hans Michelsensgatan med stop vid torget, samt om dragna 

Grimbsbygatan för vidare resa österut genom området. Spårvägen 

kompletteras med nya bussdragningar för vidare måldestinationer 

och ytterligare utbud av hållplatser inom Nyhamnen. Busslinjen äm-

nas att i framtiden även sträcka sig norrut mot frihamnen.

Parkering

Bilparkering inom området kommer ske längs med gator och i 

parkeringshus, detta önskas resulterar i mer rörelse i gaturummet 

då parkerande rör sig till och från bilen. Inga byggnader tillägnas 

enbart parkering inom området utan istället förslås parkeringshus 

under jord. I vissa fall kan bottenvåningarna utformas till en kombi-

nation av verksamheter och parkering, vilket innebär att gårdsrum-

men i sådant fall höjs upp en våning. Kantstenparkering kommer 

tilldelas specifika zoner längs gatorna där även träd och cykelpark-

ering föreslås. Parkeringszonerna kommer även utgör skydd för 

cykelfarsgatorna gentemot biltrafiken.  
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STRÅK & PLATSER STRÅK NODER

4.12 STRÅK & PLATSER

Att säkerställa fungerande och attraktiva stråk genom hela Nyhamnen har varit en 

av de mer betydande delarna för planförslaget. Stråken i området har utformats för 

att optimerar upplevelsen och förutsättningar för aktivitet och socialt utbyte mellan 

människor som rör sig i stadsdelen. Därav präglas stråken starkt av att vara väl 

anknutna med Nyhamnens offentliga platser och byggnader som skapar mening 

till rörelse i området.

De gamla stråken som tidigare abrupt kapats av Carlsgatan och Jörgen Kocksgatan 

och därmed utgjort slutet av innerstaden och början av Nyhamnen har identifierats 

och sammankopplats med det nya gatunätet. Därmed finns det återigen en närhet 

mellan innerstaden och vattnet, där rörelse från centrala Malmö ut till Nyhamnen ej 

längre utgörs av några omfattande barriärer. Den största barriären till området i form 

av bangårdsområdet föreslås överbryggas med tre gång - och cykelbroar, vilket 

önskas länka samman centrala innerstaden med Nyhamnen. 

Jörgen Kocksgatan som tidigare var en av de tyngre trafikerade vägarna i staden 

omvandlas i planförslaget till ett bilfritt grönstråk. Jörgen Kocksgatan blir därmed 

ett inbjudande gång och cykelstråk mellan de norra och södra delarna av centrala 

Malmö. 

Som kartan visar så kommer några av Nyhamnens absolut viktigaste stråk loka-

liseras till kajerna i direkt anslutning till Nyhamnsbassängen. Dessa kajer kommer 

utformas till attraktiva miljöer för vistelse i nära anslutning till vattnet. Vattenlek och 

vattenkontakt kommer uppmuntras genom utformning i form av trappor och bryg-

gor ut i vattnet. Trädplanteringar och mindre parker längs kajerna tillkommer för 

att skapa ökad intimitet längs det mycket storskaliga vattenrummet runt Nyhamns-

bassängen, samt erbjuda vind och väderskydd.

Vattnet kan dock även utgöra barriärer i området vilket är effekter som har reducer-

ats genom att sammankoppla kajerna runt Nyhamnspiren och Nyhamnbassängen 

med ett antal broförbindelser. Ett avsnitt av Nyhamnsbassängen föreslås fyllas igen 

för att möjliggöra ett småskaligare vattenrum gentemot det idag mycket storskaliga. 

Detta medför att områdena längs vattenrummet blir bättre sammankopplade med 

övriga staden och avstånden inom Nyhamnen minskar.

Det nya torget vid Stockholmskajen som blir Nyhamnstorget kommer bli en av om-

rådets viktigaste platser och centrum. Platsen kommer utgöras av ett större torg 

som ramas in av bebyggelsen längs kajerna. I centrum av torget kommer en ny 

publik byggnad uppföras i direkt anslutning till vattenrummet som uppstår genom 

utfyllnaden. En profil byggnad med publik funktion kommer även uppföras längst 

ut på Nyhamnspiren. Tillsammans med hamnparken och Hamnpaviljongen samt 

broförbindelsen till Krankajen kommer detta bli en mycket viktig målpunkt för hela 

Nyhamnen.

RÖRELSEMÖNSTER
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4.13 GRÖNSTRUKTUR 

Nyhamnen ska ha en tydlig grön karaktär. Det ska 

finnas stort utbud av gröna stråk, trädplanteringar 

längs gator och kajer, gröna fasader och tak samt 

inte minst ett rikt utbud av parker av varierande ska-

la. Grönytorna ska utformas till att vara fungerande 

som mötesplatser, platser för rekreation, gynna den 

biologiska mångfalden och fungera som temporära 

översvämningsytor vid tillfälligt höga havsnivåer och 

extrema skyfall. 

Nyhamnsparken kommer bli områdets största park 

och utgöra en central plats för rekreation, lek och 

återhämtning inom området. Parken kommer sträc-

ka sig i öst – västlig riktning genom hela centrala 

området, fram till Nyhamnstorget och formar en lugn 

miljö i en i övrigt mycket livlig del av Nyhamnen. 

Parken inramas av bebyggelse i syd - nordlig rik-

tning som gör att den upplevs som en tydlig och 

integrerad del av stadsbebyggelsen och inte för 

storskalig. Parken kommer ha varierande inslag av 

sport och rekreationsanläggningar, lekplatser men 

även mer lugna avsnitt för avkoppling och återhämt-

ning. 

Jörgen Kocksgatan byggs om till ett kraftigt 

träd-planterat grönstråk och stadsgata som blir en 

länk mellan Nyhamnens östra delar och havet. 

Skeppsbron som går förbi Posthusplatsen föreslås 

att renoveras och byggas om till ett attraktivt grönt 

promenadstråk mellan centrum och Nyhamns-

bassängen. Nyhamnspiren rekommenderas genom 

sin vindutsatthet att tillföras primärt mindre parker 

längs kajer och inom området. Hamnparken längst 

ut på Nyhamnspiren föreslås även den att utformas 

något mindre än idag. Trädplanteringar längs ka-

jer kommer bli ett viktigt inslag för vattenfrontens 

rumslighet och mikroklimat.    

4.14 TIDPLAN & ETAPPER 

Nyhamnen kommer strategiskt byggas ut i ett antal 

etapper med inledning omfattandes de sydvästra 

delområdena. Etapperna är utarbetade med hänsyn 

till att förankra planförslagets utvecklingsplan med 

Malmö kommuns ambitioner om att staden ska växa 

åt nordost, med målsättningen att sammankoppla 

centrum med vattenfronten. Påbörjad etapp ska nå 

närmast slutförande innan ytterligare etapper kan 

fortgå. De inledande etapperna påbörjas omkring 

2020, med succesiv utbyggnad fram till 2055 då 

hela området beräknas vara klart.

GRÖNSTRUKTUR

ETAPPER
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SLUTSATSER & DISKUSSION 

Följande kandidatarbete har utspelat sig i Nyhamnen i centrala Malmö där ett plan-

förslag har utarbetats för området. Arbetet har eftersträvat att utifrån relevant forsk-

ning och stadsbyggnadsteori samt utförliga platsstudier, erbjuda ett förslag till hur 

Nyhamnens hamn och industriområde kan komma att utvecklas till en levande och 

tillgänglig del av staden. 

Slutsatserna kommer härnäst omfatta svaren till frågeställningarna utifrån presen-

terad teori, platsstudier och resultat, för att vidare övergå i en övergripande och 

allmän diskussion kring arbetet. 

5.1 SLUTSATSER 

•	 Hur kan den fysiska miljön utformas för att ge förutsättningar och stimulans 

för en mer levande och mångfacetterad stad i Nyhamnen, med tillgänglighet 

för hela Malmös befolkning? Vilka appliceringar går det konkret att tillföra till 

den fysiska utformningen samt vilka stadsbyggnadsprinciper kan anses vara 

förenliga med detta? 

Att söka svar till följande frågeställning har grundat sig i process där en teori översikt 

och platsstudie har utgjort underlag för att ta fram relevanta utformnings principer 

och strategier i linje med att planera för ett levande och tillgängligt Nyhamnen. 

Utifrån identifierade ståndpunkter inom teorin och ställningstagande till platsens 

förutsättningar, framtogs 10 utformnings principer tillsammans med en visionsfor-

mulering för Nyhamnen. Principerna och visionerna anses förenliga med en stads-

byggnad som skapar goda förutsättningar till att Nyhamnen kan utvecklats till en 

stadsdel med stor potential för stadsliv. Vidare har planförslaget inneburit ett mer 

integrerat och tillgänglig Nyhamnen för Malmös befolkning, genom varierande ap-

pliceringar som stimulerar flöden och dämpar barriärer. Nyhamnen har som tidigare 

redovisats ett av Malmös mest centrala lägen med direkt närhet till centrum, 

centralstation och högskoleområdet, vilket gör att förutsättningarna att integrera 

området och tillgängliggöra vattenfronten bedöms som ytterst goda. Att området är 

geografiskt väl lokaliserat till innerstaden är dock inte samma sak som att det nöd-

vändigtvis blir integrerat och tillgängligt, utan flertalet åtgärder sociala som fysiska 

kommer krävas. 

Genom teori och forskningsöversikten har slutsatser beträffande vad som är det 

mest betydelsefulla för att skapa förutsättningar för en levande stad kunnat göras, 

där stadsliv är något som uppstår i samband med mänsklig aktivitet. Utan fördjupad 

förståelse för människans centrala roll i staden, blir stadsplaneringen ofullständig 

och negativ. Därav måste alla frågor rörandes vad som utgör en god och levande 

stad inledas med insikten om vilka stadens människor är och hur de skapar den 

”levande staden” tillsammans. Denna slutsats har varit vägledande genom hela ar-

betsprocessen och resulterat i ett planförslag som eftersträvat ett Nyhamnen ut-

format till att främja och stimulera det sociala samspelet mellan människor. Genom 

att utforma miljöer som utgår ifrån och är anpassade till den mänskliga skalan och 

dess behov, kan stimulansen av att röra sig i området öka och förutsättningarna till 

stadsliv stärks. 

En variation av bebyggelse avseendes skala och form har eftersträvats, där primärt 

mindre byggnadsenheter har tillförts området. Att dela in kvarteren i varierande 

byggnadsenheter har varit betydande för att möjliggöra en mångfald inom området 

men även en blandning gällandes vilka som kan komma att bygga ut Nyhamnen. 

Med mindre byggnadsenheter kombinerat med större, tros en bredare variation 

gällandes upplåtelseformer och byggherrar som bygger ut området kunna erbju-

das. Detta har varit en mycket viktig utgångspunkt genomgående hela planförslag-

et, att även stärka en mer inkluderande process för hur Nyhamnen byggs ut. Då 

Malmö stad äger den huvudsakliga delen utav marken i området, kan marktilldeln-
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ingar och byggnation i egen regi ske med större social prägel. Detta omfattar dock 

tydliga politiska ställningstaganden från kommunen sida, men utgör en avgörande 

faktor i huruvida inkluderande och tillgängligt Nyhamnen kan bli för en mångfald av 

människor med varierande socioekonomiska förhållanden. Högre och större be-

byggelse har i vissa områden varit relevant att innefatta i relation till att Nyhamnen 

ska präglas av att ha en stark stadskaraktär och puls. 

En annan betydande förutsättning för stadslivet är tillgängligheten och utformnin-

gen av stadens offentliga platser. Det är inom dessa plaster som människor och 

stadens aktiviteter förenas, vilket gör att den fysiska utformningen av dessa rum 

ställer mycket höga krav och är mer betydelsefullt för

livet i staden än enskilda byggnaders stil och form. Att säkerställa funktion av dessa 

platser är därav central för att generera mycket rörelse och aktivitet i stadsrummet.

Nyhamnen har förslagits flertalet offentliga platser med varierande karaktär och 

form, som är väl anknutna till områdets betydande stråkförbindelser. Några av 

Nyhamnens absolut viktigaste platser lokaliseras till kajerna i direkt anslutning till 

Nyhamnsbassängen. Vattnet är en av områdets absolut största tillgångar och den 

kvalité som upplevs kunna stimulera stora flöden av människor och följaktligen ge-

nerera liv till platsen. Dessa kajer kommer utformas till attraktiva miljöer för vistelse i 

nära anslutning till vattnet. Vattenlek och vattenkontakt kommer uppmuntras genom 

utformning i form av trappor och bryggor ut i vattnet. Vidare planeras även ett om-

fattande utebad längst ut på Nyhamnspiren vilket önskas bli en central mötesplats 

för bad och rekreation. 

Hur stadsrummet gränser är utformade mellan det privata och offentliga har be-

lysts som betydande faktorer för huruvida stadsrummet upplevs som inbjudande. 

En kontakt mellan det offentliga stadsrummet och de privata gårdsrummen inom 

kvarteren förespråkas med mjuka gränser, då det är stimulerande för gaturummet 

att det finns en kontakt mellan de olika rummen och att det finns möjlighet till att 

se in och ut. För att stärka den rumsliga och visuella och kontakten mellan de olika

ytorna, har bebyggelsen inom kvarteren utformats med öppningar och passager 

som förbinder innergårdarna med gatan.

Funktionsblandning och funktionsintegrering illustreras som en avgörande faktor 

för att skapa förutsättning till liv och rörelse i stadsrummet under dygnets alla tim-

mar. Funktionerna inom Nyhamnen har därigenom planerats utifrån att området ska 

ha en stark prägel av just funktionsblandning med funktionsintegrerad bebyggelse 

med en blandning av bostäder, kontor och verksamhetslokaler inom samma fas-

tighet. Detta önskas medföra en mångfacetterad stadsdel med variation i använd-

ning och användare. Husens bottenvåningar har prioriterats till att främst innehålla 

verksamheter. 

Trafiken har avslutningsvis påvisats vara en av de absolut största faktorerna gäl-

landes vilket stadsliv som gaturummet kan erbjudas. Trafiken inom Nyhamnen har 

formats utifrån principen om att gaturummet ska vara en gemensam plats anpassad 

för både trafik och social aktivitet. Målsättningen är att gaturummet i Nyhamnen inte 

bara ska ses som ytor man rör sig igenom utan platser för uppehåll och aktivitet. 

Därigenom har Nyhamnen stor prägel av integrerade trafiksystem där alla trafikslag 

delar på gemensamma ytor utifrån specifika gatuhierarkier. Detta kan medföra att 

resor genom biltrafik minskar och vistelsen i stadsrummet till fots blir mer attraktiv 

och säker, vilket är betydande för att stimulera ett mer levande gaturum. 

•	 Vilka trender går att se i moderna vattenfrontsprojekt? Finns det appliceringar 

i dessa projekt som kan vara till fördel för en möjlig stadsutveckling inom Ny-

hamnen?                              

Utgångspunkten för arbetet har varit att undersöka och se vilka trender som går 

att finna i moderna vattenfrontsprojekt och huruvida dessa trender kan appliceras 

för det aktuella området – Nyhamnen. De trender som har funnits kan härledas 
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till vattenfrontsprojekt i Nordsjöområdet, vilket för arbetet har varit att föredra då 

vattenfrontsprojekt i exempelvis Asien är annorlunda sett till tillvägagångsätt och 

stadsbyggnadsprinciper, för att nämna några utmärkande egenskaper. Då avsikten 

med arbetet har varit att visa på ett konkret planförslag för Nyhamnen har endast de 

trender som behandlar den fysiska utformningen varit möjlig att visa på. De trender-

na som har applicerats är: stadsbyggnadsprinciper, offentliga platser, vattnet som 

offentligt ”blått rum”, privat/offentligt och kulturhistoria. Dessa trender har lyfts fram 

som de i särklass viktigaste inslagen vid utformningen av ett vattenfrontsprojekt. 

Genom att tillämpa funktionsblandning, medelhög täthet och varierande upplå-

telseformer strävar man att knyta an ett vattenfrontsprojekt med andra delar av sta-

den. Den huvudsakliga tanken är att det ska leda till ”integration” med omgivande 

stadsområden och på ett långsiktigt plan stärka dessa. Det aktuella området är cen-

tralt beläget och möjligheterna för funktionsblandning anses vara utmärkta. Genom 

att komplettera området med broar som hämmar de fysiska barriärerna finns också 

möjligheter att knyta an Nyhamnen till omkringliggande stadsområden. 

Offentliga platser som främjar interaktion och möten mellan människor är en annan 

trend och som har kunnat utformas och appliceras på området. Vattnet som offen-

tligt ”blått rum” har också applicerats för att kontakten med vattnet ska främjas. På 

vissa ställen har kajstråken utformats med trappor ner till vattnet för att skapa den 

nära kontakten till vattnet. Hamnbryggor och kajpromenader är exempel på vattnet 

som offentligt rum. 

Ytterligare en trend har varit försöket att sudda ut gränserna mellan det privata och 

offentliga. Det här har till viss del skett då stråken längs vattnet har utformats som 

offentligt rum för att främja allmänhetens rätt till rekreation. 

Annan återkommande trend är att belysa och värna det som anses vara av kul-

turhistoriskt värde. Bevarandet och återanvändning av äldre bebyggelse har varit 

möjligt för området i viss mån. Samtidigt har dock byggnader som ansetts stå i vä-

gen för utformningen av området rivits.

5.2 DISKUSSION

Det finns en strävan bland kommuner att utforma levande stadsdelar. Det här arbetet 

har utförts med intentionen att visa på hur Nyhamnen med sitt unika läge vid vatten-

fronten kan utformas till att bli en levande stadsdel. Den föreslagna planen innebär 

dock inte med säkerhet att mynna ut i en levande stadsdel, men förutsättningarna 

bedöms finnas. Utöver den fysiska utformningen finns andra utomstående aspekter 

som måste verka i symbios. Dessa aspekter hör hemma inom den politiska och 

ekonomiska sfären. Den föreslagna planen innefattar vissa utformningar som med 

stor sannolikhet kan leda till konflikter i fråga om levande stadsdel i förhållande till 

det ekonomiska. Med andra ord finns marknadskrafter som kanske har andra ambi-

tioner, främst att gå i vinst snarare än att skapa en levande stadsdel, Ur svensk kon-

text finns flera exempel på hur marknadsorienterade krafter använt sitt inflytande 

för att främja sina intressen. Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen är typexempel 

på sådana stadsutvecklingsprojekt som har hamnat i klorna på aktörer med andra 

ambitioner än kommunerna. Som konsekvens tenderar dessa stadsutvecklingspro-

jekt mynna ut i ”gräddhyllor” som anpassade enbart för vissa grupper med ekono-

miska förutsättningar som i sin tur får konsekvenser i form av ökade sociala klyftor 

och att gränserna mellan de olika samhällsgrupperna blir tydligare. 

Å andra sidan finns exempel på kommuner som utmanar den svenska marknadsori-

enterade bostadsmarknaden. Frihamnen i Göteborg och Vallastaden i Linköping 

är exempel på kommuner som valt ett annat tillvägagångssätt. Frihamnen har pe-
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kats ut som ”testprojekt” för nya sociala förhållningssätt och metoder. Tanken är 

att subventionerat byggande ska åstadkomma integration. Dessa subventionerade 

boenden är vidare också tänkt att möta de mindre resursstarka grupperna i sam-

hället.  Vallastaden är ett annat exempel som innebär att man går emot principerna 

att ett fåtal stora aktörer ska få bestämma utformningen. I Vallastaden är tanken att 

dela upp stadsdelen i mindre delar för att fler aktörer ska involveras. Sammanlagt 

har fyrtio olika aktörer, både stora som små, samsat om att få investera och bygga i 

stadsdelen. Stadsdelen som sådan präglas av blandad bebyggelse och varierande 

upplåtelseformer. 
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