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Malmö

Västra

area:
byggår:
e-tal:
antal lgh:
verksamhetsyta:
avstånd till centrum:

9 ha
19991,1
480
10 000 kvm
1,5 km

hamnen

Bo01-OMRÅDET

Malmö är en gammal industri- och handelsstad som vänder sig mot öppet hav. Staden genomgick i slutet av 1900talet en omväxlande strukturomvandling inom industrin efter mer än ett sekel av framgångar. Detta resulterade i att
de gamla industriområdena på Västra hamnen blev tillgängligt för annan användning. Hela området är ca 80 ha
och är lokaliserat ca 1,5 km nordost om Malmö centrum. Bo01 utgör första etappen i Västra Hamnens omvandling
till en ny komplett stadsdel för boende, arbete, studier och service. Bo01området är ca 9 ha stort och byggdes ut
år 2000. Området lanserades i form av bomässan Bo01 år 2001. Stadsdelen innehåller idag främst bostäder, ca
360 st, men även vissa verksamhetslokaler.1
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B2

B3

Projektets förutsättningar
En viktig förutsättning till Bo01-projektet var de stora
omstruktureringarna som gjordes inom industrin under
1900-talets senare del. Staden som tidigare karaktäriserats
av sin industri inledde istället arbetet med att omvandlas
till en kunskapsstad. Beslutet om Öresundsbron var en
viktig förutsättning, då bron banade väg för att skapa
regional integration och möjliggjorde ekonomisk tillväxt.
År 1995 genomfördes ett visionsarbete som resulterade
i två för staden strategiska projektidéer: lokalisering av
ett nytt universitet till centrum samt att kandidera till den
planerade bomässan år 2000. En väl genomförd bomässa
skulle framhäva Malmö som en intressant bostadsort i
Öresundsregionen.1
Bomässan var från början tänkt att lokaliseras till Ön i
Limhamn. Efter att kommunen förvärvat SAAB:s gamla
bilfabrik i Västra hamnen, och därmed blev största
markägare inom området, väcktes dock tanken om att
utveckla en ny stadsdel här. För att öka attraktiviteten
i de centrala hamnnära områdena i Malmö, flyttades
mässan istället både i tid och rum och blev Bo01 i Västra
hamnen år 2001. Det aktuella området var ett gammalt
hamn- och industriområde som bildats genom utfyllnader
i havet under olika perioder under 1900-talet. Det var
först på slutet av 1980-talet som Västra hamnen fick sin
nuvarande utsträckning.1
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Bo01-området
Symbol som visar Malmös
strategi för utvecklingen av
Västra hamnen.

Planprocess
Efter att Malmö fick uppdraget att arrangera bomässan
började staden med planeringen av Bo01. Utvecklingen
av Bo01 underlättades av förövningen med planerna på
mässan i Limhamn. Det tidigare planeringskonceptet
integrerades i den pågående översiktsplaneringen av
Västra Hamnen. Det rådde stor osäkerhet kring hur
mycket av mässans permanenta bebyggelse som verkligen
skulle kunna byggas. Därför planerade mässan och
stadsbyggnadskontoret två sammankopplade stadsdelar i
den västra delen av Västra hamnen. Strategin var att bygga
söderifrån och i första hand bebygga den ena planerade
stadsdelen. På grund av den osäkra byggkonjunkturen
flyttades avtalen med byggherrarna gång på gång, men
till slut blev den slutliga byggherregruppen klar.1
Malmö stad köpte större delen av området i februari
1997. Förutom Malmömässans verksamhet i den gamla
SAAB-fabriken med tillhörande parkering låg området
i stort sett oanvänt. Ett intensivt detaljplanearbete
påbörjades våren 1998. Samtidigt startades arbetet för
att klarlägga föroreningssituationen och att ta fram
riktlinjer för saneringsarbetet. Marken ansågs lämplig för
bebyggelse med bostäder efter vidtagande av begränsade
åtgärder. År 1999 antogs detaljplanen för Bo01-området
samt närliggande områden, och arbetet med saneringen,
utbyggandet av de allmänna platserna och beredningen
av kvartersmarken för byggandet av bostadshusen
1

påbörjades. I samband med detaljplanearbetet skrevs även
ett kvalitets- samt ett färgprogram, exploateringsavtal och
en grönytefaktor till markanvisningsavtalet bestämdes.
Vatten och grönska var ett bärande tema för Bo01.
Utformningen av de offentliga rummen hade också en
stor roll i stadsplanen.1
Planeringsprocessen med kort tid till förfogande gick över
ett varierat system av parallella uppdrag för att tydliggöra
program och inriktning, inbjudna tävlingar och direkta
upphandlingar. Klas Tham, professor och mässarkitekt,
ritade från grunden planen för Bo01. Byggherrar,
Bo01 och Malmö stad producerade ett gemensamt
kvalitetsprogram redan innan markförsäljningen ägde
rum. Programmet ingick sedan i markanvisningsavtalen.
Kvalitetsprogrammet för byggandet innehöll långtgående
krav på arkitektonisk utformning och teknisk kvalitet, men
framför allt krav på ett kretsloppsanpassat byggande.1
I arbetet med detaljplanens reglering av byggrätten
var ambitionen att försöka säkerställa det offentliga
rummets kvalitet, men samtidigt ge byggherrarna så
stor rörelsefrihet som möjligt. Inga fasadmaterial eller
taklutningar föreskrevs utan det antogs att detaljplanens
bebyggelsestruktur tillsammans med kvalitetsprogrammet
och färgprogrammet skulle säkerställa stadsrummets
kvalitet.1

Under tiden arbetet med planen fortgick, arrangerades
gemensamma möten mellan byggherrar, Bo01 och
Malmö stad. Avsikten med samtalen var att alla
inblandade skulle få samma ambitionsnivå och skapa
ett gemensamt engagemang. Ambitioner och idéer som
gick utanför detaljplanen diskuterades och detaljplanens
anda blev viktigare än den formella utformningen.
Stora friheter medgavs i kvarterens inre, medan den
var betydligt striktare mot omgivande gator och kvarter.
Vissa byggherrar började projektera redan innan
detaljplanen vunnit laga kraft. Det fanns då fortfarande
möjlighet för dem att påverka den slutliga planen. De
allra flesta byggherrarna startade dock projekteringen
på allvar först när detaljplanen blev godkänd, vilket
ledde till omfattande diskussioner när det blev dags att
behandla bygglovsansökningarna och behov av avsteg
från detaljplanen.1
Stadsbyggnadsnämndens stöd blev mycket viktigt i
detaljplane- och bygglovsprocesserna, och en förutsättning
för att klara genomförandet med en traditionell
planprocess. Övriga förvaltningars engagemang var också
avgörande för resultatet samt att stadsbyggnadskontorets
myndighetsroll kunde kombineras med Bo01:s roll som
fri rådgivare.1
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1

Ribersborgsstranden

2

Ankarparken

3

SAAB-fabriken

4

Turning Torso

5

Scaniaplatsen

6

Daniaparken

7

Scaniaparken
Bevarad bebyggelse
Nytillförd bebyggelse
Planerad bebyggelse

Plankarta skala 1:5000
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Bo01-området

Resultat
B4

Planstruktur
Bo01-området präglas av storslagenhet och utsatthet.
Havet, himlen, horisonten och vinden har bidragit till
planens utformning. Målet med planen för Bo01 var bland
annat att skapa ett planmönster och byggnadsvolymer
som skulle försvåra vindens framfart och främja lä, samt
en tät och yteffektiv struktur. Planen har en stark och
tydlig huvudstruktur, som kontrasterar mot ett gytter av
kvarter inom denna ram (se B4). Området genomskärs av
gator, gränder och parkstråk. I nord-sydlig riktning leder
ett vatten- och parkstråk vilket i söder mynnar i en kanal
som förenas med havet. Planmönstret är lånat från den
medeltida stadens spontana struktur, vilket ger variation
och spännande vyer.2 Bo01-området är centralt beläget i
Malmö men ligger utanför stadens stadsstruktur och utan
naturlig förbindelse med staden i övrigt. Området sluter
sig i sig självt och vänder ryggen mot det omgivande
industri- och trafiklandskapet.3

2
3

Engström, C-J., 2001
Stenqvist, S., 2001

Trafik
Gång- och cykeltrafik är prioriterad inom Bo01-området.
Gatorna har blandad trafik och bilar tillåts på de gåendes
villkor. De bilvägar som finns är korta och effektiva och
det finns möjlighet att nå alla hus med bil.1 Huvudgata
är Västra Varvsgatan som trafikmatar området via
säckgator ner mot vattnet. Resterande delar av området
kan nås via gång- och cykelvägar ovan mark, men även
via parkeringsgaraget som sträcker sig under området.
Endast hälften av parkeringsbehovet täcks i anslutning
till bostäderna. Resten täcks av parkeringsdäck och
motsvarande i områdets periferi med upp till 350 meter
gångavstånd till bostaden. Istället erbjuds attraktiv
promenadmiljö, cykelvänliga gator och gränder, tillgång
till bilpool, god kollektivtrafik och närheten till centrum.
Malmö Stad ser därför inte att bilarna ska bli något
problem i området.4 Kollektivtrafik finns i form av bussar,
med ca en avgång var tionde minut på vardagar.5

1
4
5
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http://www.skanetrafiken.skane.se. 14 februari, 2002
Tykesson, T., 2001
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B5

Bebyggelse
En av planens grundidéer är att de två delarna av
Bo01-staden omgärdas av varsin mur i form av högre
flerbostadshus. Bo01-stadens inre delar styrs av en idé
om ordning trots en vindlande struktur av gränder, stråk
och små platser. Skalan är låg, tät, intim och yteffektiv.
(se B8, B13) Antalet våningar är i genomsnitt tre och
exploateringstalet är ca 1. Den södra delen av området
som ingick i Bo01, inrymmer 480 lägenheter och 10 000
kvm verksamhetsyta. I den norra delen är det planerat
för 360 lägenheter och 6 000 kvm verksamhetsyta.
Sammanlagt innehåller hela detaljplanen 1 040 lägenheter
och 70 000 kvm verksamhetsyta. Området är planerat
som ett variationsrikt bostadsområde med mycket
blandade uttryck, arkitekturstilar samt upplåtelseformer
och tätheter. I arkitekturen finns det exempel på såväl
minimalism som nymodernism.5 (se B8, B11) Arrangörerna
strävade efter att bygga olika typer av bostäder och inom

varje kvarter finns flera olika fastighetsägare. Olika
typer av upplåtelseformer är också representerade i
form av egna hem, bostadsrätter, hyresrätter samt olika
typer av platser för möten eller för ensamhet. Husen är
till största delen syd- eller västvända och för att främja
dagsljusbelysningen är de flesta byggnader smala med
stora fönsterytor (se B11). En högrest byggnad för bostäder
på 186 meter ska balansera mot den stora SAABfabriken, samtidigt som den markerar Malmös förändring
från industristad till kunskapsstad (se B14, B15).1
Utemiljö
De större offentliga rummen består främst av
kajpromenaden med dess platsbildningar (se B7), parkoch vattenstråket inne i området (se B9), samt parkerna
i norr närmast havet. Den nya stadsdelen Bo01 utgör
en förlängning av Ribersborgsstrandens grönstråk.

B5

B8

B9
5
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Områdets strandpromenad är en aktiv del i stadsmiljön.
Sundspromenaden fortsätter naturligt i Daniaparken
och i Scaniaparken längst ut där Västra Hamnen möter
Öresund.
Kajerna i Bo01-området är utformade på olika sätt.
Kajen mot det öppna havet i väster är plattlagd och har
ett brett och upphöjt trädäck med sittplatser. På vissa
platser sträcker sig trappsteg från trädäcket ner mot
vattnet. Närmast vattnet har även större stenar lagts ut
vilket ger
kajen en mer naturlig karaktär (se B11, B12, B13).
B9
Kanalen i områdets södra del kantas av en hårdgjord
kaj som slutar i en trappa ner mot vattnet. Över kanalen
finns tre mindre övergångar. Vattenkanalen i nord-sydlig
riktning har en mjuk form som ömsom blir bredare och
ömsom smalare. Ett par större broar och några mindre
övergångar för gående går över kanalen och gör det

Bo01-området

B13

Vidare utveckling
möjligt att korsa vattnet i öst-västlig riktning. Längsmed
vattenkanalen ligger Ankarparken (se B7), som är bredast i
söder och smalnar av och ansluter i norr till Scaniaparken.
Ytterliggare en park, Strandparken, angränsar till den
västra kajen mot havet.
Planen har kvarterstadens nätstruktur vilket ger tydliga
gränser mellan stadsdelens öppna offentliga rum och
byggnaderna respektive bostadsgårdarnas privata.1
Detaljplanen har medfört att gröna ytor finns inom
varje byggprojekt. Målet var att bygga ekologiskt med
mycket vegetation i parker och intill bostadshusen samt
främja den biologiska mångfalden. Krav fanns därför på
en grönytefaktor på minst 0,5.2 Gårdarna är gröna, ofta
med inslag av vatten och utsmyckningar eller möjlighet
till olika aktiviteter, som t ex schackspel (se B5, B6).
Grönskan är koncentrerad till de inre delarna av området,

de privata gårdarna, parkstråket och på bebyggelsens tak.
Området avgränsas av trädplanteringar längsmed gator
och kanaler.
Service och verksamheter
För att bottenvåningarna ut mot huvudstråken skall
kunna användas som butiks- och restauranglokaler
har våningshöjden satts till 3,4 meter i en särskild
planbestämmelse.1 Inne i gränderna är störande
verksamheter inte tillåtna. I bostadsenklavernas
ytterkanter och i centrumdelarna är det möjligt
att ha service, butiker, restauranger och dylikt i
bottenvåningarna, vilket ger möjlighet till en blandning
av arbetsplatser och bostäder. 3 Större verksamheter finns
i form av den gamla SAAB-fabriken, öster om området,
som används till utställningslokal i samband med olika
mässor.

Malmö stad ser Västra hamnen som ett av de viktigaste
utbyggnadsområdena för staden, och arbetar just nu
vidare med Bo01-stadens norra del och resterande delar
av hamnområdet. Tanken är att försöka hålla samma
kvalitets- och hållbarhetsnivå på hela Västra hamnen.6
Precis öster om Bo01-mrådet byggs det i skrivande stund
ett nytt landmärke i Malmö, Turning Torso (se B14, B15).
Byggnaden ska främst innehålla bostäder, är 190 meter
hög och har 54 våningar. Turning Torso började byggas
under 2001 och beräknas vara klar år 2004. Bostadshuset
är ritat av arkitekten Santiago Calatrava.7

Upplevt kajrum mot havet, 1:1000
1
2

Svensk Byggtjänst & Stadsbyggnadskontoret i Malmö, 2001
Engström, C-J., 2001

B14
3

Stenqvist, S., 2001

6
7

B15

Olsson, M., 2001
http://www.turningtorso.com. 5 november, 2003
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Då den första utbyggnaden av Västra hamnen
ligger längst från centrum, upplevs inte området
som en del av stadens befintliga struktur. Det
kan dröja lång tid innan hela hamnområdet
byggs ut, då risk finns att Malmös popularitet
sjunker och att det varken finns intresse eller
ekonomiska möjligheter att bygga vidare inom
den närmaste tiden. Detta kan innebära att Bo01
förblir ett isolerat område en lång tid framöver.
Om utbyggnaden istället hade påbörjats
närmare innerstaden skulle den första etappen
inte upplevts fullt så förankringslös under
utbyggnadstiden, som den gör idag.
Bo01-områdets är inte heller förankrat i sin
omgivning och bebyggelseområdets organiska
struktur upplevs något främmande i den annars
öppna och storskaliga hamnmiljön.

-

-

-

Hänsyn har tagits till områdets klimat- och
vindförhållande vilket genomlyser i planens
struktur. Den yttersta bebyggelsen bildar en
ram runt den inre, mer varierade och organiska
bebyggelsen. Det ger variation i området,
samtidigt som den inre bebyggelsen skyddas
från det hårda kustklimatet.
Olika typer av upplåtelse- och boendeformer
bidrar till en variation i befolkningssammansät
tningen och upplevelsen av området. Gränserna
mellan offentliga och privata ytor är tydliga,
innergårdarna till den inre bebyggelsen är och
upplevs privata.

-

Bebyggelsen består av många olika typer av
hus och är ritade av olika arkitekter, vilket
gör att området upplevs som något rörigt.
Variation är bra till en viss gräns men i denna
stadsdel bli det för mycket olika intryck och
området har fortfarande karaktär av ett tillfälligt
utställningsområde.
Husen och lägenhetslösningarna i Bo01-området
har fått kritik. Materialval har kritiserats och
pga tidspress byggdes allt för många hus för
snabbt vilket ledde till felkonstruktioner, som i
sin tur gett upphov till mögel- och fuktskador,
gungande golv, svårtvättade fönster osv. I många
fall har byggherrarna fått renovera husen innan
det ens har flyttat in någon.8
Områdets isolerade läge innebär att det
blir beroende av goda kommunikationer.
Kollektivtrafiken till Bo01-området är god,
men de något för få parkeringsplatserna gör att
tillgängligheten med bil blir mindre bra. Gångoch cykelvägarna inom området är väl utbyggda
och biltrafik sker på de oskyddade trafikanternas
villkor. Trots att gatorna är breda tillåts inte
bilparkering längs dessa, utan parkeringsplatser
finns under jord i garage. Det kan dock krävas
parkering i markplan för att ett område ska
kännas stadsmässigt, då bilar faktiskt är ett
inslag i dagens städer.
Kajen är bred och väl utformad med ett
skyddande trädäck med sittplatser i lä. Att
strandpromenaden har ett klart samband med
Ribbersborgs rekreationsområde samt är helt

bilfri är ett positivt inslag i områdets miljö.
De mindre mötesplatser som bildas vid kajens
krängningar utgör ett varierande inslag och
har också en fin utformning, med attraktiva
uteserveringar i sydvästläge.
-

Området är väldigt grönt och de privata gårdarna
är individuellt utformade vilket ger en stor
variation. Flera stora grönområden och parker
finns både i och runt området, vilket ger stora
möjligheter till rekreation.

-

Inom området finns få verksamheter och service.
Detta beror på att få lokaler är inplanerade,
vilket i sin tur är ett resultat av att underlaget till
service och handel är litet. Anledningen till att
underlaget är så litet är förmodligen att områdets
verksamheter främst attraherar en lokal
kundkrets pga att platsen ligger så avskilt från
Malmös centrum och därför rör sig få besökare
spontant i området. Idag livnär sig de flesta
caféer och restauranger i området på invånarna,
förutom under sommarhalvåret då Bo01 är en
attraktiv målpunkt för besökare.

-

Området var dyrt att bygga och en följd av detta
är höga lägenhetskostnader som kan leda till en
ökad segregation i Malmö. Eftersom området i
dagsläget ligger isolerat från centrum kan det
upplevas lite som ett “gated community”, men
utan vakter och grindar. Risk finns att det blir en
gräddhylla där de mest välbärgade människorna
bor, där andra inkomstgrupper inte finns
representerade.
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