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Förord

Följande examensarbete på 30 hp är den sista och 
avslutande eximinationen på programmet för Fysisk 
planering på Blekinge Tekniska Högskola. Utbildnin-
gen leder till en teknologie magister examen i Fysisk 
planering. Handledare till arbetet har varit Thomas 
Hellquist som är gästproffessor, samt biträdande 
handelare Gunnar Nyström universitetslektor. Båda 
är verksamma på institutionen för Fysisk planering, 
Blekinge Tekniska Högskola. 
Jag vill även tacka Ramböll och stadsbyggnadskon-
toret i Malmö för att de hjälpt mej med material och 
kartor. 

Sammanfattning

Mitt examensarbete går ut på att ge förslag till stadsomvandling 
av ett industriområde i centrala Malmö, även kallat Varvsstaden. 
Förslaget skall framförallt fungera som underlag och inspiration-
skälla till exploatering av området under förutsättning att indus-
triföretagen fl yttat ut.
En inventering av området har gjorts, där de befi ntliga och plan-
erade förutsättningarna studerats.
Tyngdpunkterna i förslaget bygger på strukturen och kopplin-
garna mot omgivningen, men målet är också att skapa en funk-
tionsblandad, integrerad och attraktiv stadsdel med ett varierat 
utbud av bostäder, verksamheter och service. En viktig aspekt 
i projekteringen av området är bevarandet av den äldre bebyg-
gelsen inom området och hur man förhåller sig mellan gammalt 
och nytt. Även den frågan har jag utrett, dock i en mindre om-
fattning.

Lowe Kisiel
Malmö, januari 2009.
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Inledning

 Bakgrund
Malmö kommun ligger i Skånes sydvästra del. 
Kommunen har 280 801 invånare, varav centralorten 
Malmö är Sveriges tredje folkrikaste stad med sina 
258 020 invånare. Kommunen har en relativt liten 
markareal på 156,67 kvm. Malmö ingår i den snabbt 
växande Öresundsregionen, med närhet till både 
Köpenhamn och resten av kontinenten.

Staden var under 1100-talet en kyrkby som låg 
på platsen för nuvarande Triangeln. Vid mitten 
av 1200-talet anlades en stad vid kusten som 
övertog byns namn. Staden kan ha anlagts av den 
danske ärkebiskopen som en kommunikationsort 
mellan Köpenhamn och Lund som redan då var 
två kyrkstäder. Namnet Malmö härstammar 
(belagt i formen Malmöghae ca år 1170) från en 
sammansättning av malm i betydelsen sand eller 
grus och ordet hög.

Malmö stad är för närvarande i en pågående 
förvandling från industri- till kunskapstad. Förr 
karaktäriserades staden som en tung industristad 
med några få storföretag, mest kända av alla är 
Kockumsvarvet. Idag baseras näringslivet istället på 
många småföretag. Logistik, parti- och detaljhandeln 
samt bygg- och fastighetshandeln är några branscher 
som är på stark frammarsch. Öresundsbron 
tillsammans med Kastrup, Skandinaviens största 
fl ygplats på andra sidan sundet, är två bidragande 
krafter till Malmös expansiva utveckling. Malmö 
högskolas expansion är också en faktor i den ökade 
kunskapsintensfi eringen.

Malmö, staden vid kusten.
Bild: (Tykesson, 2003).

Nya Malmö, kunskapsstaden.
Bild: Malmö Stadsatlas.
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 Möjligheter och problemformulering
Malmö stad står idag inför många nya utmaningar. Staden växer 
kraftigt och år 2013 förväntas det bo över 300 000 invånare i 
kommunen. Tillkomsten av citytunneln och kravet på nya bostäder 
och verksamheter i centrala lägen kommer att påverka stadsbilden 
de kommande åren. Stadsbyggnadskontoret har som vision att 
integrera och förtäta Västra Hamnen med centrala Malmö. Som en 
del av utbyggnadsfasen fi nns det gamla Kockumsområdet, även 
kallat Varvsstaden, vilken idag bildar en fysisk barriär mellan Västra 
Hamnen och resten av staden.
Strax nordväst om Malmös gamla stadskärna och som en del av 
Västra Hamnen ligger ett nedrustat industriområde som upptas 
av småindustrier, serviceverksamhet samt högskolans faciliteter. 
Området har en del brister men har hög potential att bli en livfull 
och attraktiv stadsdel mitt i centrala Malmö. Området ligger nära 
till centrum, kommunikationer och vatten. I närområdet ligger 
Malmö Högskola och fl era kunskapsrika företag. Områdets tidigare 
hamnkaraktär kan även tas i anspråk genom omvandlingen av kaj, 
varv och broplatser till attraktiva levnadsmiljöer. 
Det fi nns även en stor övergripande potential i hur området kan 
fungera som länk mellan Västra Hamnen och övriga staden. En 
sammankoppling leder till en tätare, kompaktare och mer integrerad 
stadsstruktur med minskade gång-, bil- och cykelavstånd, som i sin 
tur kan reducera trafi kfl ödet. Ett funktionsblandat stadsliv leder också 
till en ökad trivsel och social trygghet, folk vågar vistas där under 
dygnets alla timmar.
Det fi nns dock en rad brister i planområdet. Hela området är idag 
stängt för allmännheten och kopplingar till och från området är få. 
Inom planområdet saknas gatunät, broar, cykel- och gångvägar, vilket 
medför att trafi ken får ta omvägar för att ta sig förbi till och från 
Västra Hamnen. I söder bildar Södra Varvsbassängen en fysisk barriär 
och i norr skiljs den offentliga miljön åt genom få entréer och en 
stängd fasad. På grund av att området utformats för industrins behov, 
upplevs gaturummen och byggnadsvolymerna för stora och saknar 
mänsklig skala.

Illustration av möjligheter och problemformulering.
Bild: Ortofoto från Malmö stadsbyggnadskontor, utarbetad av 
Lowe Kisiel.
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 Syfte
Mitt syfte med examensarbetet är att ge ett förslag 
till stadsomvandling av Varvsstaden i centrala Malmö. 
Genom övergripande studier av den befi ntliga 
strukturen kommer jag att ge förslag till åtgärder 
hur man kan skapa en attraktiv, integrerad och 
funktionsblandad stadsdel av ett tidigare hamn- och 
industriområde.
Resultatet kommer att bli i form av ett plan- och 
gestaltningsförslag.

 Metod och arbetssätt
Genom omfattande studier och analyser av områdets 
befi ntliga struktur och karaktär, förutsättningar 
samt historiska förankring kommer jag slutligen att 
presentera ett övergripande planförslag. Jag kommer 
även att studera liknande omvandlingsprojekt vilka jag 
kommer att använda som referenser som tillsammans 
med mina tidigare studier och analyser av området 
kommer att kunna forma ett slutresultat.
Studierna och tillvägagångssättet kommer att vara av 
övergripande karaktär.

 Avgränsning
I examensarbetet har jag valt att avgränsa planområdet 
till Varvsstaden som ligger i Västra Hamnens sydöstra 
hörn. Analysen kommer att vara av övergripande 
karaktär och omfatta närliggande delområden i Västra 
Hamnen, Bo01, Universitetsholmen, Gamla staden 
och Nyhamnen. Förslagsdelen kommer dock primärt 
att avgränsas till Varvsstaden. Motiveringen till 
avgränsningen är att barriäreffekten och den bristande 
strukturen är som mest påfallande i Varvsstaden. 

Planområdets avgränsning rödmarkerat. 
Bild: Ortofoto från Malmö stadsbyggnadskontor, utarbetad av 
Lowe Kisiel.
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Historia

 Kockums varvsområde
Frans Henrik Kockum grundade Kockums mekaniska verkstad AB 
år 1840. Verkstaden låg ursprungligen i Södra Förstaden där man 
tillverkade jordbruksmaskiner och jordbruksredskap. Under 1850-talet 
började verksamheten inrikta sig på båtreperationer och för att kunna 
ta sig an större båtar planerade man en fl ytt till hamnen. År 1870 köpte 
Frans Henrik Kockum en tomt på 1212 kvm i nuvarande Varvsstaden. 
På platsen fanns redan en torrdocka från 1857 (Lilla Dockan). Strax 
efter etableringen köpte han den intilliggande tomten och verksamheten 
började expandera. År 1873 lämnade det första ångfartyget varvet och 
i mitten av 1870-talet uppgick Kockums markareal i hamnen till 46 000 
kvm. Ett järnvägspår anslöts även till den befi ntliga järnvägen som 
trafi kerades mellan Malmö och Ystad samt grävdes en ny hamnbassäng 
ut med tillhörande kanal (nuvarande Södra Varvsbassängen).
År 1914 fl yttade Kockums hela sin verksamhet till hamnen, men trots 
det ansågs varvsområdet vara för litet och markinnehavet ökades med 
ca 15 000 kvm. Fartygsbäddarna byggdes ut samt många nya byggnader 
uppfördes i rött tegel i en arkitekturstil typisk för den här tiden. Under 
första världskriget kom Kockum att öka sin produktion avsevärt genom 
det ökade behovet av fartygsreperationer. Företaget blev storleverantör 
av krigsfartyg och ubåtar. Högkonjunkturen inom varvsnäringen höll 
sedan i sig under mellankrigstiden och andra världskriget och en rad 
utvidgningar och nybyggnationer skedde inom området. I slutet av 
1930-talet hade Kockums markareal ökat till 126 000 kvm. Under 1940-
talet var Kockums den i särklass största arbetsgivaren i Malmö med ca 
4000 personer anställda.
Efter andra världskriget fortsatte verksamheten att expandera även 
utanför Stora Varvsgatan upp till nuvarande Dockanområdet i norr. På 
den nya marken byggdes en torrdocka, verkstäder, stapelbäddar.
Från 1950-talet och fram till 1970-talet gjordes kontinuerliga markköp 
och utfyllnader i Öresund. 1954 påbörjades byggandet av den 15 
våningar höga ”Gängtappen” som senare kom att bli Kockums 
huvudkontor.  

Karta över Kockumsområdet 1876.
Bild: (Tykesson, 2003). 

Flygfoto över Kockumsområdet 1938.
Bild: (Malmö Kulturmiljö, 2007).

Kockumskranen nedmonteras år 2002.
Bild: (Malmö stad, 2002a). 
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I slutet av 1960-talet ersattes de gamla fartygsbäddarna 
med vad som kom att bli världens största fartygsdocka. Till 
den byggdes en kran vilken 1974 kom att ersättas av en 
140 meter hög bockkran. Kockumskranen blev ett viktigt 
landmärke för både Kockums och Malmö.  Under 70-talet 
skedde storskaliga utvidgningar inom verksamheten, stora 
hallar byggdes, men även satsningar på personalvård 
gjordes med två nya personalbyggnader samt Kockums 
fritidsanläggning. 
I samband med oljekrisen år 1973 och en omfattande 
lågkonjunktur inom varvsindustrin kom produktionen att 
långsamt sjunka.
1979 förstatligades Kockums av Svenska Varv AB och 
utvecklingen fortsatte nedåt. 1986 bestämde svenska 
regeringen att all civil fartygsproduktion skulle avskaffas. 
Som ersättningsindustri lät man Saab (bilfabrikant) 
etablera sig i området, och 1989 byggde man om en av 
Kockums gamla flakhallar (nuvarande mässhallen) till 
bilfabrik. Satsningen blev dock inte långvarig och 1991 
lades bilfabriken ned. 
2002 monterades Kockumskranen ned.
2005 övergick Kockums till Thyssenkrupp som bland 
annat tillverkar fartyg, ubåtar och ytfartyg. I Malmö finns 
enbart dess administrativa verksamhet kvar i kontorshuset 
Gängtappen.
Kockums och Malmös historia är starkt förknippade 
med varandra. Kockums industrier kom att spela en 
nyckelroll till att Malmö blev en betydande industristad. 
Utan Kockums hade Malmö antagligen inte utvecklats till 
en stad av den storleken och betydelsen. Även Malmös 
mångkulturella prägel kom att påverkas av Kockums. 
Under 1960-talet var på grund av arbetskraftsbrist 
en femtedel bland Kockums anställda utlandsfödda. 
Verksamheten kom även att påverka Malmös kartbild, då 
dagens kustlinje skapats genom företagets expansion och 
utfyllnader i Öresund. (Malmö Kulturmiljö 2007, s. 8-14).

1873 1880

1900 1940

Kartorna Illustrerar Varvsstadens utveckling från 1873 till 1940

Kartorna illustrerar Varvsstadens utveckling från 1873 - 1940.
Bild: Samtliga bilder tagna ur (Malmö Kulturmiljö, 2007).
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Förutsättningar
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Förutsättningar

 Övergripande nivå

Planområdets avgränsning rödmarkerat. 
Bild: Ortofoto från Lantmäteriet, utarbetad av 
Lowe Kisiel.
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 Planområdet
Planområdet är begränsat till Varvsstaden 
som är den plats där Kockums ursprungligen 
startade sin varvsindustri i Västra Hamnen. 
Området ligger nära gamla staden och 
centrala Malmö. Västra Hamnen utgörs idag 
av 120 hektar, varav Varvsstaden utgörs av 15 
% d v s 19 hektar. 
Området ligger centralt i Västra 
Hamnen, söder om Dockan och norr om 
Universitetsholmen. I väster ligger delar 
av Västra Hamnens företagsområde, 
kvarteret Bilen 7, Västra Hamnporten samt 
bostadsområdet Bo01 och dess skyskrapa 
Turning Torso. Andra kvarter i Västra 
Hamnen är Flagghusen, Fullriggaren samt 
den nyuppförda Varvsparken. I norr och 
väster sluts Varvsstaden av en trafi kled 
(Stora Varvsgatan). Inom planområdet 
fi nns också ett större vattenområde (Södra 
Varvsbassängen). 

Planområdet i rött.
Bild: Ortofoto från Malmö stadsbyggnadskontor, utarbetad av 
Lowe Kisiel.
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Detaljerad karta över planområdet, inringat i rött.
Bild: Material från Malmö stadsbyggnadskontor, utarbetad av Lowe Kisiel.

Flygfoto över området från norr.
Bild: Malmö Stadsatlas.

Flygfoto över området från söder.
Bild: Malmö Stadsatlas.
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 Projekt i omgivningen
Vid projektering och analyseringen av planområdet 
(Varvsstaden) är det viktigt att man tar hänsyn till ett 
antal pågående projekt i omgivningen. Eftersom hela 
Västra Hamnen är i ständig förändring, så går det inte 
enbart att beakta den nuvarande strukturen utan att se 
till dess framtida användning. Viktigt är också att man 
inte ser Varvsstaden som ett separat område, utan ser 
att det ingår i en större helhet av Västra Hamnen. Nedan 
redovisar jag ett antal projekt som pågår i planområdets 
omgivning:

• Utformningen av Esplanaden och Neptunigatan (Nya 
Citadellsvägen)
En helt ny Esplanad i Nordsydlig riktning planeras i Västra 
Hamnen. Esplanaden skall utformas som en paradgata 
och kommer att bli 55 m bred. På sin östra sida har den 
en fyrradig trädplantering och på västra sidan en rad med 
träd (Malmö stad, 2004).
Efter att citytunneln byggts klart kommer nuvarande 
Citadellsvägen att fl yttas norrut till det gamla 
spårområdet, som idag löper mellan Nordmills silo och 
Högskolans hus Gäddan. Nya Citadellsvägen kommer 
bli ny huvudgata och heta Neptunigatan. På platsen 
där nuvarande Citadellsvägen ligger kommer gång och 
cykelbanor att anläggas till en kajpromenad. (Peab & 
Malmö stad 2007, s. 13) 

• Planeringen av kvarteren Västra Hamnporten och Bilen 7
Inom kvarteret Västra Hamnporten kommer det 
sammanlaggt att byggas 13 000 kvm kontorslandskap 
med butiker och restauranger. Inom nästa etapp planeras 
även ett hotell samt 300 bostäder. 
Bilen 7 som idag utgörs av handel och gamla mässlokaler, 
kommer under åren att brytas upp i mindre bebyggelse 
bestående av handel, bostäder och kontor.

Orotofoto över Varvsstaden och projektområden i omgivningen.
Bild: Ortofoto från Malmö stadsbyggnadskontor, utarbetad av 
Lowe Kisiel.
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• Planeringen av kvarteren Skolan, Gäddan med 
flera.
Söder om Nya Citadellsvägen och i anslutningen 
till Esplanaden föreslås en ny bebyggelse med 
5-7 våningar. Målet är en blandad stadsdel med 
bostäder, verksamheter som utbildning och viss 
småindustri. (Malmö stad 2007b, s. 5)

• Universitetsholmen
Enligt Malmö stads Översiktsplan 1998 för 
Universitetsholmen ÖP 2021, är visionen att 
skapa en blandad stadsdel med bostäder, kontor, 
verksamheter och utbildning. I nuläget pågår det 
ett antal intressanta projekt, bland annat en ny 
anläggning för konsert, kongresser och hotell mellan 
Hamnkanalen och Neptunigatan som skall stå klar 
2012. Samtidigt pågår ett arbete kring Högskolans 
närvaro i området, samt Citytunneln vilken kommer 
löpa genom området och invigas i december 2010.

• Detaljplan 5007 kvaretet Ubåten, östra delen av 
planområdet, bebyggelsen kring Lilla Dockan. 
En detaljplan har fastställts sommaren 2008, som 
utgörs av Varvsstadens första etapp och avser 
utvecklingen av Moving Media City (MMC). Visionen 
är att både fysiskt och idémässigt sammanföra 
aktörer från olika delar av mediabranschen för 
att skapa en kreativ och medial stadsdel. Första 
företaget är SVT, som flyttar in hösten 2009. 
Utvecklingen avser första etappen av planområdet. 
(Peab & Malmö stad 2008, s. 14,18)

 

Bilden illusttrerar tänkt bebyggelsestruktur kring kvarteren Skolan, Gäddan med flera.
Bild: (Malmö stad, 2007b). 

Illustration över Moving media city av David Wiberg.
Bild: (Peab & Malmö stad, 2008).
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 Markanvändning och bebyggelse 
 Utredningsområdet ägs av Peab och består av en fastighet 
som har namnet Hamnen 21:149 med den sammanlagda 
tomtytan på 190 172 kvm. Planområdet omfattas av en 
gammal industriplan, detaljplan 4007 från 1989, som ger 
byggrätter för industri med en byggnadshöjd av 20 meter 
för större delen av området, i enstaka områden upp till 
36 meter. Längst i sydväst gäller detaljplan 4153 från 
1991, som reglerar en kontorsbebyggelse på 30 000 kvm 
med en byggnadshöjd på 30 meter, som dock aldrig har 
förverkligats. (Peab & Malmö stad 2008, s. 11)

I Malmö stads översiktsplan för Västra Hamnen 2013 från 
1999, redovisas markanvändningen inom planområdet 
som övervägande industrimark. Inom områdets 
nordvästra hörn regleras den som ”industrimark som 
inte bör bebyggas ytterligare”. Västra delen utgörs av ett 
utredningsområde (Malmö stad 1999, s. 21). 

Varvsstaden har framförallt utvecklats för Kockums behov 
av lokaler och infrastruktur sedan mitten av 1800-talet, 
vilket speglar områdets struktur, gatunät och byggnader. 
Äldsta kvarvarande byggnaden är Lilla Dockan från 1857 
(Malmö stad 1999, s. 11). 
Planområdet präglas huvudsakligen av sammanbyggda 
industribyggnader i olika storlekar och format, uppförda 
främst från 1910 - 1980-tal. Den äldre bebyggelsen fram 
till 1950-talet återfi nns i planområdets nordöstra hörn 
och utgörs av miljön kring den Lilla Dockan. De äldre 
byggnaderna är småskaliga och uppförda i rött tegel, ett 
representativt exempel är den stora fasadlängan ut mot 
Stora Varvsgatan. I väster och centralt i området ligger 
den nyare delen med storskaliga byggnader från 1947 till 
1975. Storskaligheten utmärker framförallt de enorma 
hallbyggnaderna i den nyare delen, de har rejäl rymd och 
atmosfär. Hela planområdet har en tydlig industrikaraktär 

Översiktsplan för Västra Hamnen ÖP 2013. 
Bild: (Malmö stad, 1999).
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med byggnader som till stor del är slutna mot gatan och inte 
tillgängliga för obehöriga besökare. Miljön utanför varvsområdet 
mot Stora Varvsgatan upplevs därför som väldigt ödslig och 
med avsaknad av folkliv. Innanför fasaderna pågår dock ett helt 
annat liv med aktiviteter och rörelse. Området är desto synligare 
söderifrån vid Varvsbassängen.
Idag står en del lokaler tomma, men viss tillverkningsindustri 
pågår fortfarande i en mindre omfattning i en del av 
byggnaderna. En stor del av utrustningen som t ex lyftkranarna 
används än idag. Inom planområdet finns 12 olika företag 
lokaliserade, framförallt industriföretag. De stora företagen 
inom området är EWP Windtower Production som tillverkar 
vindkraftstorn och Kockums industrier som är en avknoppning 
av gamla Kockums och som idag tillverkar järnvägsvagnar. En 
annan verksamhet på området är företaget DUSAB som bildades 
när Kockums civila fartygsproduktion lades ner 1987 och som 
idag utför underhåll och service hos företagen inom området. 
Andra företag inom området är SydTek laboratorium som finns 
i Kockums gamla laboratorielokaler, samt NCC som använder 
några av hallarna till montering av armeringsjärn till Citytunneln. 
(Malmö Kulturmiljö 2007, s. 6-7)

Följande 12 företag finns inom området:
Alucrom AB1) 
Dusab Industriservice AB2) 
Enkon Inredning3) 
EWP windtower Production AB4) 
Varvstaden AB5) 
KI-maskinverkstad AB6) 
K industrier AB7) 
Kockums AB Laboratorium8) 
Kockums Industrier AB9) 
Limhamns Industriservice AB10) 
NCC11) 
Sydtek AB12) Motsvarande ortofoto.         

Bild: Material från Malmö stadsbyggnadskontor utarbetad av Lowe Kisiel.

Befintlig bebyggelse i svart.         
Bild: Material från Malmö stadsbyggnadskontor utarbetad av Lowe Kisiel.
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Planområdet saknar idag kommunal service, 
handel, utbildning, äldre- och barnomsorg, 
sjukvård med mera och innehåller som sagt 
enbart verksamheter inom tillverkningsindustrin. 
All nödvändig service är hänvisad till närområdet 
och övriga Malmö stad. Vid planeringen 
av Varvsstaden bör det avgöras vilka 
servicefunktioner som området är i behov av. 
Närområdet har idag en del service att erbjuda 
som supermarket, mindre livsmedelsbutik och 
butiker. Universitetsholmen har främst industri, 
kontor och utbildningsverksamhet. Även för- och 
grundskolor saknas. 
Dockanområdet i norr har en gymnasieskola. 
Vårdfunktioner finns i centrala Malmö stad. 
Områdets centrala och fördelaktiga läge gör dock 
att en hel del funktioner inte behöver lokaliseras 
inom området utan kan hänvisas till centrala 
Malmö.
Vid utformningen av eventuell ny bebyggelse är 
det oerhört viktigt att den upprättar ett samspel 
med den äldre bebyggelsen via en genomtänkt 
struktur.

Entreén till planområdet.                   Vy över Södra Varvsbassängen.  
              

Äldre bebyggelse mot Stora Varvsgatan.                       Lilla Dockan.                

Torrdockan.                                 Storskaliga industrihallar.   
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 Omgivande bebyggelse och arkitektur
Varvsstaden angränsar till fl era olika stadsdelar som var 
och en speglar olika bebyggelseepoker. I väster samt i norr 
ligger Västra Hamnen som ännu inte är färdigutbyggd, 
i söder och i öster gränsar Varvsstaden till den äldre 
stadskärnan och dess befi ntliga struktur. 
Stadslandskapet i väster är väldigt varierat, närmast 
Varvsstaden ligger ett öppet och idag relativt obebyggt 
område som saknar egentlig struktur med storskaliga 
byggnader. Området tillkom under varvsepoken men kom 
senare att ändra ändamål. Här ligger bland annat en 40 m 
hög och 80 000 kvm stor före detta varvsbyggnad uppförd 
1975, som 1989 byggdes om till bilfabrik (Malmö stad 1999, 
s. 11). Idag rymmer den en mässhall tillsammans med 
en stormarknad. Ca 1 km bort förändras stadslandskapet 
drastiskt. Här ligger Bo01-området som stod som bomässa 
år 2001 och idag utgörs av en blandad stadsdel med tät 
och kompakt kvartersstruktur som påminner om den gamla 
stadskärnan. I nordväst breder Västra Hamnens nyare 
bebyggelse ut sig. Här startades hösten 2005 byggandet av 
kvarteren Flaggskepparen och Kommendörkaptenen, som 
har en blandad struktur. Varje byggherre tilläts inte bygga 
mer än 25 meter av samma fasadtyp. 

Bebyggelsen i norr utgörs av Dockanområdet, som är i 
en pågående expandering. Här återfanns en gång i tiden 
den stora dockan med Kockumskranen. Dockan präglar 
fortfarande områdets grundstruktur och fl era av Kockums 
gamla byggnader har fått nya ändamål, framförallt för 
utbildning (Malmö Högskola). Inom området fi nns idag 
verksamheter, handel, utbildning samt bostäder av skiftande 
karaktär. Byggnaderna som inrymmer verksamheter, 
utbildning och handel är generellt relativt storskaliga med 
en öppen omgivning, medan bostadsbebyggelsen är av 
mindre format, med en kvarterstruktur med rutnätsmönster. 
Bostäderna är uppförda kring år 2000 och framåt. Några 

Befi ntlig och omgivande bebyggelse i svart.
Bild: Material från Malmö stadsbyggnadskontor, utarbetat av Lowe Kisiel.
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enstaka äldre tidstypiska byggnader från 50- och 60-talet med 
kontor och verksamheter finns också inom Dockanområdet. Här 
ligger också Kockums huvudkontor från 1958 som med sina 60 
meter är områdets högsta byggnad (Malmö stad 1999, s. 11).

I öster och i söder ligger Universitetsholmen, som fungerar 
som en övergångszon med bebyggelse som successivt övergår 
i en mer stadsliknande bebyggelse. Bebyggelsen närmast 
gamla staden är stadslik med solitära byggnader från perioden 
1850-1917 som t ex Hamnkontoret, Centralposten med flera. 
Norra delen av Universitetsholmen som angränsar till klaffbron 
utgörs främst av oregelbunden kvartersbebyggelse med kontor, 
lager, serviceverksamhet. Här finns också Malmö Högskolas 
huvudbyggnad Orkanen som är 150 meter lång och 60 meter 
bred. Inom området finns även nyare flerbostadshus med 
regelbunden kvartersstruktur. 
Den södra och västra delen av Universitetsholmen utgörs av 
varierad bebyggelse, här återfinns gamla Sjöbefälskolan och 
Citadellskolan från 1964 med tidstypiskt utseende. Kvarnen 
och siloanläggningen är de högsta byggnaderna med sina 45 
respektive 25 meter. (Malmö stad 1998, s. 8). 
Ca 300 meter sydost om planområdet ligger Gamla staden, 
som är Malmös äldre stadskärna med byggnader från 1200-
talet fram till idag, som speglar var och en sin egen tidsepok. 
Kvartersstrukturen är oregelbunden med rutnätsgator. 

Huvuduppgiften vid bebyggelseutformningen blir att finna en 
struktur som dels fungerar inom planområdet men som även 
integrerar med omgivningen på en övergripande nivå. En 
genomtänkt bebyggelseutformning kan minska barriäreffekten 
och integrera Västra Hamnen med Malmö. Viktigt är således att 
Varvsstaden inte ses som en separat enhet, utan som en del av 
en större helhet med viktiga kopplingar till omgivningen.

Mässhallen, tidigare bilfabrik.                       Nordmills silo.  

Bebyggelse i nordost.                                  Högskolans huvudbyggnad.  

Nyare bebyggelse på                           Gängtappen.
Universitetsholmen.        



20

 Infrastruktur (befi ntlig och planerad)
Biltrafi k 
Varvstaden saknar idag ett inre gatunät och är stängd för 
allmänheten. Västra Hamnen har två stora huvudgator och 
inkörsportar till området, Stora Varvsgatan som löper i 
öst-västlig riktning och Västra Varvsgatan i nord-sydlig 
riktning som sedan möter Citadellsvägen. I öster förbinds 
Stora Varvsgatan med övriga Malmö via två klaffbroar. 
Dessa två huvudgator är esplanadliknande med en bredd på 
17-22 meter. En del av trafi ken går också via Skeppsgatan 
som mynnar ut i Citadellsvägen i söder.
Citadellsvägen är den viktigaste matargatan för 
Västra Hamnens trafi kförsörjning. Den ingår i Malmös 
huvudgatunät och knyter samman hela området med övriga 
staden (Malmö Stad 1999, s. 12). 
Det fi nns två viktiga parametrar att beakta vid planeringen 
och utformningen av Varvsstaden. Den ena är fl ytten av den 
nuvarande Citadellsvägen, den andra är utformningen av 
Esplanaden. Citadellsvägen skall fl yttas norrut till ett läge 
vid Limhamnspåret (nuvarande järnvägspåret). Två gator, 
Norra och Södra Neptunigatan, slås samman och bildar en 
fyrfältig stadsgata med trädplanteringar på båda sidorna 
som får namnet Neptunigatan (Nya Citadellsvägen). 
Det ger ett effektivare markutnyttjande inom 
Universitetsholmen samt innebär att Citadellsvägens 
nuvarande plats kan omvandlas till en attraktiv kajpromenad 
(Malmö stad 1998, s. 22). I planområdets västra del har 
kommunen planer på att anlägga en bred boulevardliknande 
esplanad med körfält och ett sammanhängande grönstråk. 
Esplanaden sträcker sig genom hela Västra Hamnen, från 
norr ner till Skeppsgatan i söder där den förankras i den Nya 
Citadellsvägen. Den slutliga utformningen av Esplanaden 
genom Varvsstaden är dock inte ännu helt beslutad. 

Västra Hamnens framtida huvudgatunät kommer alltså att 
bestå av: Västra och Stora Varvsgatan, Nya Citadellsvägen 

Bilden illustrerar det befi ntliga och planerade biltrafi knätet, inklusive Nya Citadellsvägen och 
Esplanaden.
Bild: Material från Malmö stadsbyggnadskontor, utarbetat av Lowe Kisiel.

Stora Varvsgatan.         Citadellsvägen.
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(Neptunigatan) samt delar av Esplanaden. Huvudgatunätet 
mynnar senare ut i mindre uppsamlings- och lokalgator. 
Östra Varvsgatan är och kommer att fungera som 
en uppsamlingsgata som löper i nordlig riktning från 
planområdet. Det framtida gatunätet skall så småningom 
bilda en sammanhängande struktur som förmedlar kontakten 
med omgivningen. (Malmö stad 2007a, s. 40)
Bo01 har ett finmaskigare gatusystem, bestående av mindre 
gator som kopplas ihop med Västra Varvsgatan.

Inom Varvsstaden finns det idag ett antal hinder som 
försvårar eventuell genomfartstrafik genom området. I söder 
ligger Södra Varvsbassängens vattenrum som försvårar 
eventuella kopplingar till Universitetsholmen och i norr bildar 
Varvstadens äldre och kulturskyddade byggnader en fysisk 
barriär mot Stora Varvsgatan. Förbindelserna till Varvsstaden 
är således få och bör utvecklas åt alla riktningar. 
Eventuella gatukopplingar från Varvsstadens södra och östra 
del över vattenrummet till Universitetsholmen är tänkbara. 
Viktigt är att de anpassas till Universitetsholmens nuvarande 
struktur inklusive Nya Citadellsvägen.

Parkering
Inom planområdet finns idag en parkeringsplats intill 
cirkulationsplatsen på Stora Varvsgatan. Vid en exploatering 
av området  kan den antingen ha kvar sin funktion eller 
omvandlas till ett större parkeringshus. 

Kollektivtrafik
Inom planområdet finns ingen kollektivtrafik. Men i närheten 
av området ligger goda kollektivtrafikförbindelser. Stora 
Varvsgatan trafikeras av två olika busslinjer, linje 3 och 2 
med täta turtider i båda riktningarna. Båda busslinjerna 
går in till Malmö centralstation samt fortsätter ut i Västra 
Hamnen och den ena linjen fortsätter sedan mot västra 
Malmö. I framtiden kommer även citytunneln att trafikera 

Bilden illustrerar det befintliga och planerade busstrafiknätet, inklusive den framtida citytunnel-
dragningen.
Bild: Material från Malmö stadsbyggnadskontor, utarbetat av Lowe Kisiel.

Befintlig parkeringsplats.               Busshållplats på Stora Varvsgatan.
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Malmö via Centralstation, linjen kommer delvis att passera 
Universitetsholmen och vidare till Köpenhamn. En ny 
nedgång för citytunneln håller på att byggas vid Suellsbron 
nära Malmö central.

Ett tänkbart kollektivtrafikspår iform av buss, trådbuss 
alternativt spårvagn kan eventuellt gå centralt genom 
Varvsstaden och över en bro till Universitetsholmen 
för att därefter kopplas ihop med Nya Citadellsvägen 
(Neptunigatan). Det skulle möjliggöra kortare och 
effektivare busslinjer från Västra Hamnen till centrala Malmö 
och minska biltrafiken.

Järnvägstrafik
Planområdet ligger ca 500 meter från Malmö centralstation, 
med förbindelser till övriga delar av landet, samt Danmark 
via Öresundsbron. 
Strax söder om planområdet i öst-västlig riktning går 
Limhamnsjärnvägen, som delar upp Universitetsholmen 
i två delar. Spåret sträcker sig ända fram till Malmö 
centralstation. En del av järnvägspåren sträcker sig även 
in i planområdet till en av de gamla vagnhallarna. Kockums 
och Nordmills Industrier är fortfarande beroende av 
järnvägsförbindelsen som har sin målpunkt i Limhamns 
industriområde i Västra Malmö (Malmö stad 1998, s. 10). 
Vid en exploatering av planområdet kommer Kockums 
industrier att flytta, vilket medför att järnvägspåret inom 
planområdet försvinner.  
Järnvägspåret som sträcker sig utanför planområdet får 
vara kvar, eftersom Nordmills fortfarande är beroende av 
det, samt att spåret i framtiden kan tänkas få en helt annan 
funktion. Spåret kan i framtiden användas som ett tänkbart 
spårvagnsnät eller liknande. 

Bilden illustrerar det befintliga järnvägstråket, inklusive Centralstation samt citytynnel-
dragningen.
Bild: Material från Malmö stadsbyggnadskontor, utarbetat av Lowe Kisiel.

Limhamnsjärnvägen längs           Målpunkterna för järnvägen inom
Universitetsholmen.           planområdet.
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Cykeltrafik
Planområdet saknar idag även ett utvecklat gång- och 
cykelnät. Det befintliga gång- och cykelnätet i Västra 
Hamnen är idag inte helt färdigutbyggt. Men längs den 
angränsande Stora Varvsgatan går idag ett huvudstråk 
för gemensam gång- och cykeltrafik i öst-västlig riktning. 
Stråket går sedan vidare ut i Västra Hamnen och Bo01 längs 
dess angränsade gator. I östlig riktning via gamla klaffbron 
och Universitetsholmen går ett större stråk in till centrum 
och järnvägstation. 
Universitetsholmen har ett mindre gc-nät med kopplingar till 
centrala Malmö. Intentionerna från Malmö stad är att hela 
Västra Hamnen blir en gång- och cykelvänlig stadsdel med 
kopplingar till övriga staden.
En viktig koppling för planområdet och hela Västra Hamnens 
gång- och cykeltrafiksnät är via varvsbassängen, förslagsvis 
via en eller flera gc-broar till bassängkajen i söder, samt till 
Beijerkajen i öster. I söder skulle den nya gc-vägen kunna 
förankras till Nya Citadellsvägen och det övergripande nätet. 
Genom en sådan koppling kan man integrera hela gång- 
och cykelnätet för Västra Hamnen, få bättre kopplingar till 
centrum samt minimera avstånden.

Bilden illustrerar det befintliga och planerade cykelnätet.
Bild: Material från Malmö stadsbyggnadskontor, utarbetat av Lowe Kisiel.

Pilarna i bilden illustrerar viktiga gång- och cykelvägkopplingar.

Cykelbanor längs Stora Varvsgatan och Skeppsgatan.Limhamnsjärnvägen längs           Målpunkterna för järnvägen inom
Universitetsholmen.           planområdet.
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Trafikmängd
Inom planområdet finns ingen genomfartstrafik. 
De fordon som ansluter till platsen transporterar 
leveranser, besökare samt folk som arbetar inom 
området. Trafiken som direkt påverkar planområdet 
kommer från angränsande vägar som Stora 
Varvsgatan som mynnar ut i Skeppsgatan i söder. 
Trafiken på Stora Varvsgatan är av varierande 
format, allt från personbilar till tyngre trafik 
inklusive kollektivtrafik. Generellt är hastigheterna 
begränsade till max 50 km/h inom hela Västra 
Hamnen.
I ett övergripande perspektiv står Citadellsvägen 
i söder samt Jörgen Kocksgatan i öster för det 
stora trafikflödet som påverkar området. Men även 
Nordenskiöldsgatan via klaffbron står för en del 
av flödet. Västra Hamnen har hittills i fullt utbyggt 
format beräknats alstra 55 000 bilresor/dygn (Peab 
& Malmö stad 2008, s. 21). 

Enligt kartan förväntas alla större gator till Västra 
Hamnen och planområdet att öka sin trafikmängd 
fram tills år 2020 (Malmö stad 1999, s. 29). 
Nordenskiöldsgatan förväntas inte att öka sin 
trafikmängd, medan Västra Varvsgatan beräknas 
att fyrdubbla sin trafikmängd.  
En ökad genomfartstrafik till Västra Hamnen 
sätter också högre krav på trafikutformningen 
i planområdet. En eventuell trafikled genom 
Varvsstaden skulle kunna minska trafikbelastningen 
på Stora Varvsgatan, Västra Varvsgatan och delar 
av Nya Citadellsvägen. Men samtidigt får inte en 
ökad tillgänglighet generera för mycket trafik. Detta 
kan motverkas genom att vägen får täta gaturum 
samt hastighetsdämpande åtgärder.

Kartan illustrerar trafikvolymen i tusentals fordon/dygn år 2005 samt beräknat för år 2020 
i parantes.
Bild: Material från Malmö stadsbyggnadskontor, utarbetat av Lowe Kisiel.
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 Grönstruktur (Befi ntlig och planerad)
Malmö kallas sedan länge för ”parkernas stad”, men trots 
det är det idag relativt ont om grönområden i närheten 
av Varvsstaden. Områdets tidigare industrikaraktär har 
satt sina spår.
Närmsta större natur- och rekreationsområde är 
Ribersborg i väster samt Kungsparken i söder. Inom 
Västra Hamnen fi nns idag två stadsparker, Scaniaparken 
samt Daniaparken, som inrymmer planteringar, grönytor, 
bad- och evenemangsplatser. Intill Turning Torso ligger 
stadsdelsparken Varvsparken, som fortfarande är 
under uppbyggnad och som kommer att bli stadsdelens 
viktigaste gröna rum med bland annat en temalekplats. 
I Västra Hamnen fi nns också ett antal grannskapsparker: 
Ankarparken, Neptuniparken, Stapelbäddsparken och 
den planerade Kockumsparken. Grannskapsparkerna är 
främst till för att komplettera bostaden och kvarterens 
grönytor. Inom varje kvarter kommer det också fi nnas 
mindre gröningar. (Malmö stad 2007a, s. 27-29)
Enligt Malmö stads Översiktsplan för Västra 
Hamnen 2013 fi nns också en vision om ett större 
sammanhängande grönstråk i nord-sydlig och öst-västlig 
riktning genom hela Västra Hamnen och planområdet 
(Malmö stad 1999, s. 23). 

Grönytorna inom planområdet kan antingen 
sammanfogas med Västra Hamnens planerade 
grönstruktur, eller utformas som en större fristående 
grönyta (stadsdelspark) eller som mindre kvartersparker 
(grannskapsparker eller gröningar). 
De gröna rummen kan användas för att skapa 
stadsrum med olika kvaliteter, eller för att utveckla 
stadens orienterbarhet och skapa kopplingar mellan 
grönstrukturen, vattnet och omgivningen.

Karta över den övergripande grönstrukturen, nuvarande samt planerad.
Bilder: Material från Malmö stadsbyggnadskontor, utarbetat av Lowe Kisiel

Befi ntlig grönska inom planområdet.        Scaniaparken i norr.
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 Vattenrummen
Ett av Malmö stads övergripande mål med exploateringen av Västra 
Hamnen var att återskapa kontakten med havet. Varvsstaden, 
mellan centrum och övriga Västra Hamnen, blir därför en viktig länk 
för att nå målet. Ett av planområdets främsta potentialer är just 
närheten till havet (Öresund) och de närliggande vattenrummen. 
l närområdet fi nns fyra centralt belägna vattenområden: Yttre- och 
inre hamnen, Citadellshamnen och Västra Hamnkanalen. 
Inom planområdet återfi nns Södra Varvsbassängen, som med 
sina 4 ha är ett attraktivt vattenrum men som samtidigt utgör en 
barriär mellan centrala Malmö och övriga Västra Hamnen. 
De olika vattenområdena har och har haft olika betydande 
funktioner.
Yttre och inre hamnen har fungerat som trafi kområde för gods och 
persontransporter. Runt Malmöhus museum har Citadellshamnen 
fungerat som försvarsverk. Västra Hamnkanalen fungerar som 
avskärmare och barriär mellan den gamla medeltida stadskärnan 
och Universitetsholmen. Södra Varvsbassängen har vuxit fram som 
industribassäng framförallt för Kockums behov. 
Trots att en del av vattenrummen vuxit fram av nyttoskäl så saknar 
de defi nitivt inte charm. Miljön tillsammans med kajerna längs 
Citadellshamnen och Västra Hamnkanalen ut till Inre Hamnen har 
starka positiva miljövärden för stadsbilden, ekologin samt Malmös 
historiska identitet. (Malmö stad 1998, s. 30) 
Eftersom vattenrummen är en viktig kvalitet inom och utanför 
planområdet så bör de ha hög prioritet i omvandlingen av 
stadsdelen Varvsstaden. Mindre justeringar i formen av 
Varvsbassängen kan göras, nya kanaler och vikar kan anläggas, 
förslagsvis från planområdets södra remsa och norrut. Ett viktigt 
mål vid gestaltningen av området blir därför att bättre utnyttja 
vattenrummen i stadsbilden och öka tillgängligheten till vattnet.
Kajmiljön kan omvandlas till offentliga och publika platser med 
attraktiva utblickar. Framtida klimatförändringar och höjda 
vattenivåer, medför att kajerna bör höjas. Lilla Dockan kan 
omvandlas från en torrdocka till en attraktiv vattenspegel mot den 
solida bebyggelsen.

Karta över de närliggande vattenrummen.
Bild: Material från Malmö stadsbyggnadskontor, utarbetat av Lowe 
Kisiel.

Attraktiva utblickar ut över   
Varvsbassängen.   

Kajmiljö som kan omvandlas till pub-
lika platser.   
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Riksintressen
Kulturmiljö
Planområdet ingår i riksintresseområde för kulturminnesvård (K 114), Malmö tätort. Riksintresset motiveras av Malmös roll 
som residens- och sjöfartstad vilken i planstruktur och bebyggelse avspeglar sin historia som en av Sveriges viktigaste städer 
under medeltiden, 1500-talet samt som industristad. Närliggande statliga, kommunala och enskilda byggnadsminnen fi nns vid 
Malmöhus slott samt runt Stortorget. (Malmö stad 1999, s. 9)

Inför en framtida stadsomvandling av planområdet och dess fastighet Hamnen 21:149, har Malmö stad och enheten för 
Kulturmiljö gjort en kulturhistorisk utredning med syfte att utreda de kulturhistoriska och antikvariska värdena i bebyggelsen 
och strukturen inom planområdet (Malmö kulturmiljö 2007, s. 5). Utredningen skall också ligga som underlag då nya 
detaljplaner tas fram för området. 
Utredningen utgör tillsammans med mina egna bedömningar och värderingar grunden till vilka byggnader och strukturer som 
jag föreslår att bevara. 

En byggnadsinventering har gjorts i utredningen. 
All bebyggelse inklusive tillbyggnader har 
värderats i tre olika kategorier baserat på deras 
kulturhistoriska och antikvariska värde (se karta 
till höger). 
1)Byggnader som är markerade med rött är 
omistliga på grund av sina kulturhistoriska 
värden. 
2)Byggnader som är markerade med orange 
färg är bevarandevärda på grund av sina 
kulturhistoriska värden. 
3)Byggnader som markerats med gult är 
miljöskapande och av kulturhistoriskt intresse 
genom t.ex. material eller volym.

Generellt för hela planområdet är att alla 
byggnader utgör en spännande industrimiljö med 
ett stort kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen har 
tillkommit under en drygt 100 år lång period 
från 1870 - 1970-talet och är blandad vad gäller 
arkitektur, material, färg och skala. 
Enligt utredningen och ur antikvarisk synpunkt 

Karta över värdefull bebyggelse.
Bild: (Malmö kulturmiljö, 2007).

Exempel på Kategori-1 byggnad.

Skyddsrum från andra
världskriget.

Byggnader från alla olika kategorier represen-
terade.

Exempel på Kategori-1 byggnad.
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fi nns det emellertid en del byggnader och strukturer som är 
mer bevarandevärda än andra. Framför allt miljön kring Lilla 
Dockan från 1857 i planområdets nordöstra hörn. Här fi nns de 
äldsta byggnaderna som än idag är mycket välbevarade. De 
fl esta byggnaderna och tillbyggnaderna inom den här delen av 
planområdet har ett omistligt värde och bör således bevaras. 
Varvsbassängen och varvskanalens utsträckning och 
kajernas dragning härstammar ifrån 1870-talet och utgör ett 
bevarandevärt element.
Den nyare storskaliga bebyggelsen i väster från 1947 till 1975 
vittnar om en senare industriepok i varvsnäringen. I den västra 
delen fi nns inga kategori 1-byggnader, utan fl er från kategori 2 
och 3 och har således inte ett lika starkt kulturhistoriskt värde.

Vid bevarande och omvandling av bebyggelse till ny funktion, 
bör man se kulturhistorien som en stor tillgång och sätta upp ett 
antal riktlinjer för varsam förändring. Platsens själ, historia och 
karaktär kan visualiseras på olika sätt, genom att byggnaderna 
inte omvandlas i för stor omfattning. De karaktäristiska dragen 
för industriarkitekturen i området ska bevaras, såsom de gamla 
tegelfasaderna, dörr- och fönstersättningen, rymden med mera.  
Vid nybyggnation bör en genomtänkt placering och utformning 
ges. Områdets karaktär är viktig att beakta i utformningen av 
nya byggnader. Det kan exempelvis gälla material, arkitektur, 
utemiljöer. 

Utifrån utredningen och min egen bedömning väljer jag att 
bevara den äldsta bebyggelsen kring Lilla Dockan, på grund av 
dess omistliga värde, tillkomst, ålder, miljö samt att kommunen 
redan faställt en detaljplan för kvarteret för etableringen av 
Moving media City. Övriga delar av planområdet och dess 
bebyggelse får exploateras. 

Bebyggelse som bevaras är markerad med svart färg.
Bild: Material från Malmö stad, redigerat av Lowe Kisiel.

Visa hänsyn åt:

• Platsens själ
• Historisk förankring
• Karaktäristiska drag
• Material, arkitektur 
tillkomst 
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 Planområdets kvaliteter & Brister

Utifrån min analys har jag sammanfattat planområdets generella kvaliteter och brister. Bedömningen kan ses som en 
värdegrund inför det kommande förslaget.

Kvaliteter
Centralt läge i Malmö stad•	
Vattenkontakt•	
Rikt kulturarv•	
Goda kommunikationsmöjligheter•	

Brister
Saknar en sammanhållen struktur•	
Storskalig och gles bebyggelse •	
Inget internt transport- och gatunät•	
Dåliga kopplingar till omgivningen•	
Låg tillgänglighet•	
Avsaknad av grönstruktur•	
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Förslaget
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Förslaget

Det övergripande målet med studien är att skapa en 
struktur som med nya välplanerade kopplingar till 
omgivningen kan integrera både Varvsstaden och Västra 
Hamnen med övriga staden.  
I analysen har jag studerat de befintliga strukturerna och 
kopplingarna inom och utanför planområdet och försökt 
finna ett rumsligt samband. Mycket av inspirationen har 
hämtats från den omgivande miljön samt från Malmö 
stads mål och gestaltningsprinciper för Västra Hamnen 
2007. 
I följande kapitel presenterar jag ett förslag till en 
struktur, som är ett resultat av min analys. Förslaget 
kan ses som riktlinjer för den strukturella uppbyggnaden 
av Varvsstaden med tyngdpunkten på de interna och 
externa kopplingarna.

Illustration från avsnittet problemformulering och möjligheter.



32

 Bebyggelse som bevaras får ny 
funktion
Jag har valt att bevara bebyggelsen kring Lilla 
Dockan. Den behåller sin grundstruktur men får helt 
nya funktioner genom att följa Malmö stads vision 
om ett interaktivt media center (moving media 
city). Förändringen sker med varsamma riktlinjer. 
Utgångspunkten i exploateringen av den befi ntliga 
bebyggelsen är att ta tillvara och utveckla det befi ntliga, 
historien skall ses som en viktig tillgång. Det är således 
viktigt att vara tydlig och skilja på vad som är gammalt 
och nytt. Bebyggelsen behåller sina karaktärsdrag, nya 
eventuella tillägg såsom nya byggnader får modernt 
formspråk. 
Som inspiration har jag funnit tre olika förslag, 
hämtade från olika omvandlingsprojekt av 
industribebyggelse. Förslagen kan ses som inspiration 
till bevarandeprocessen och hur riktlinjerna bör 
utformas. 

Illustration över bebyggelse som bevaras.

Visionen - Moving media city.
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Zeise Hallen, Altona, Hamburg. 
Zeise Hallen är en mekanisk industri från 1860-talet som idag 
rymmer bland annat ett filmcentrum, restaurang, bokhandel och 
teaterhögskola.
I samband vid ombyggnationen har det tagits stor hänsyn 
till byggnadernas karaktär och historia. Det har gjorts få 
förändringar i både inter- och exteriören, industrikaraktären är 
mycket välbehållen. Många ytor har kvar sin ruffighet, medan 
nya moderna tillägg har gjorts i form av glas och stål. I de stora 
hallarna har rymden bevarats, men mindre rum har tillförts.

Ubåtshallen, Västra Hamnen, Malmö.
Norr om Stora Varvsgatan finns flera av Kockums gamla 
hallbyggnader, bland annat Ubåtshallen som idag innehåller 
Malmö högskolas verksamhet. Stora förändringar har gjorts, 
men volymen är bevarad. Tillägg har gjorts i material som 
passar till hallens karaktär.

Torpedohallen, Holmen, Köpenhamn.
Torpedohallen utgjordes tidigare av en hall för motortorpedbåtar 
från 1954 som idag är ombyggd till bostäder. Stora 
ombyggnationer har gjorts, men genom att stommen 
bevarats och nya byggnader byggts inuti hallen så har dess 
karaktäristiska volym upprätthållits.
(Malmö Kulturmiljö 2007, s.94-99)

Miljön kring Lilla Dockan utformas som:
Bebyggelsen blir ett interaktivt mediacenter enligt •	
Malmö stads vision. Grundstrukturen bevaras men 
ombyggnationer får göras i form av moderna tillägg.
Lilla Dockan fylls med vatten och blir en attraktiv •	
vattenspegel samt en lokal mötesplats.
Ett nytt torg utformas som entré till media center och som •	
lokal mötesplats för hela Varvsstaden.
Hela miljön blir gång- och cykelvänlig genom välplanerade •	
stråk. 

Interiörbilder från Zeise Hallen i Hamburg.
Foto: Olga Schlyter (Malmö Kulturmiljö, 2007).

Ubåtshallen i Västra Hamnen, Malmö.

Torpedohallen i Köpenhamn, exteriör vs interiör.
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 Planförslaget  
Sammanfattning
Planförslaget baseras på en ny bebyggelseutveckling centralt i planområdet som sträcker sig västerut. Bebyggelsen utformas 
som en tät kvarterstad efter ett rutnätsmönster med robust del i väster och en intimare del centralt i området. Miljön är 
funktionsblandad, med kontor, bostäder, service och handel. Inom ett kvarter reserveras mark för en publik anläggning. 
Den planerade Esplanaden respektive Nya Citadellsvägen blir tillsammans med Stora Varvsgatan viktiga huvudvägar i Västra 
Hamnen. Från Stora Varvsgatan i norr sträcker sig en ny uppsamlingsgata genom området, parallellt med den går enkelriktade 
lokalgator, slutligen kopplas den samman med Nya Citadellsvägen i söder. Nya kopplingar iform av gång- och cykelbroar byggs 
över Södra Varvsbassängen. En ny kanal med ett större sammanhängande parkrum anläggs inom området.

Mål
Mitt förslag bygger på att skapa en funktionsblandad, integrerad och attraktiv stadsdel. Nedan sammanfattas hur målen kan 
uppnås genom följande riktlinjer och implementeringar i planstrukturen.  

Integrering
Nya interna och externa kopplingar som sluts med befi ntligt bilstråk, kollektivtrafi kleder samt gång- och cykelnät•	

Attraktivtitet
Täthet skapar attraktivt stadsliv med underlag för god service, mötesplatser och god kollektivtrafi k•	
Spännande kontraster mellan gammalt och nytt•	
Historiska spår och återkopplingar i stadsdelen•	
Outnyttjade kajlägen omvandlas till urbana stadsmiljöer•	
Närhet till centrum och tillgång till god kollektivtrafi k skall bidra till att bilanvändandet minskar och hela stadsdelen blir •	
gång- och cykelvänlig
Bebyggelse med högklassig arkitektur, gestaltade med omsorg och detaljrikedom.•	
Mötesplatser i kustnära lägen, skapar förutsättningar för vattenaktiviteter•	
Trafi krummen utformas för många olika trafi kslag, som i sin tur skapar mänskliga möte•	

Funktionsblandning
Olika verksamheter blandas inom området och på kvartersnivå •	
Bottenvåningarna skall ha butiks- eller andra verksamhetslokaler så att gatorna blir upplevelserika och mötesplatser •	
skapas
Många olika arkitekter och exploatörer får medverka i byggprocessen •	
Bebyggelsens upplåtelseformer, byggnads- och bostadstyper varieras: hyresrätt, bostadsrätt, kollektivboende m.m. •	
Variation: maximalt 20 meter av samma fasadtyp får utformas•	
Det nya mediaklustret kopplas till andra verksamheter, blandning och nya kontaktytor uppstår•	
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Inspiration
En stor del av inspirationen är tagen från närområdet d v s 
Bo01 och Dockanområdet samt från Gamla staden. 

Bo01
Trots att Bo01 har en alldeles unik planstruktur, så fann jag 
ett antal viktiga parametrar som inspirerade mej till mitt 
förslag. 

Tätheten i bebyggelsen och kvarteren  •	
Variationen i arkitekturen och upplevelserikedomen•	
Vattenkontakten•	
Bebyggelsens upplåtelseformer och mångfalden av •	
exploatörer
Bottenvåningarnas funktion•	

Dockan 
Framförallt den rika kajmiljön, men även 
kvartersutformningen och den inspirerande kontorsmiljön.

Kajmiljöer •	
Kvarterstrukturer - stängda och öppna•	
Kvartersmåtten - 50*50 samt 60*60 meter•	
Serviceverksamhet i bottenvåning•	

Gamla staden
Blandningen av bebyggelser från olika tidsepokrar samt 
mötesplatser

Tidsmixen - många olika bebyggelsetyper •	
representerade
Gaturummen - slutna med trottoarer•	
Funktionsblandningen - blandningen av verksamheter•	
Mötesplatser - folkliv•	

Bilderna illustrerar Bo01 (Västra Hamnen).
Flygfoto taget från Malmö Stadsatlas.

Bilderna illustrerar Dockan (Västra Hamnen).
Flygfoto taget från Malmö Stadsatlas.

Bilderna illustrerar Gamla staden (innanför vallgraven).
Flygfoto taget från Malmö Stadsatlas.
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 Markanvändning och bebyggelse
Markanvändningen har delats upp i följande kategorier:

Bostäder/service•	
Kontor/bostäder/service•	
Handel•	
Publika ändamål•	

Stadsdelen utformas som en tät kvarterstad med inspiration från den gamla staden. Varvsstaden kommer sammanlagt att 
innehålla ca: 1200 lägenheter.
I väster intill Esplanaden utformas kvarteren för kontor, bostäder och serviceändamål. Varje kvarter får måtten 60*60 m, 
och ett våningsantal på 6 till 7 våningar. Restriktioner ges så att bottenvåningen avses för serviceverksamhet (restauranger, 
dagligvaruhandel, detaljhandel m.m), samt översta våningen görs som etagelägenheter för bostäder. Resterande våningar 
utgörs av kontorsverksamhet (se sektion A-A). Kontorsområdets attraktiva läge gör att serviceverksamheterna även kan 
betjäna hela närområdet. Kvarteren varierar från slutna till öppna, bebyggelsen är robust och med en högre byggnadshöjd än i 
övriga området.

Kontorsområdet får 10 kvarter som totalt innehåller ca:
84 000 kvm kontorsyta•	
200 lägenheter i etagevåning •	
19 000 kvm serviceyta i bottenvåning•	

I norra delen av området anvisas två kvarter för handel, främst för detaljhandeln. Kvarteren ges måtten 50*50 m, båda med 
4 till 5 våningar. Gallerior, shopping och upplevelsecentrum, alternativt saluhallar är tänkbara verksamheter inom kvarteren. 
Kvarteren kan antingen utformas separat eller slås samman till ett större shoppingcenter. Övergången mellan kvarteren kan 
då utformas som en passage en bit ovanför marken. Kvarteren har mycket goda parkeringsmöjligheter.

Handelsområdet 2 kvarter innehåller totalt ca:
12 000 kvm handelsyta •	

Den inre delen och merparten av området anpassas emellertid för bostäder och service, med ett varierande våningsantal 
från 3 till 6 våningar och ett kvartsmått på 50*50 m, med få undantag. Delar av bottenvåningen avsätts till lokaler för 
serviceändamål (restauranger, dagligvaruhandel, detaljhandel m.m). Uppsamlingsgatan blir en livlig butiksgata, södra 
kajkanten blir till krogmiljö, kanalen får en mosaik av verksamheter som genererar liv. 
Bebyggelsen inom bostadsdelen är av mycket varierad karaktär vad gäller arkitektur, byggnadshöjder samt utformning. 
Miljön påminner om den gamla, täta kvarterstaden med dess intimitet och variation. Äldre uttryck kombineras med modern 
arkitektur. Byggnadernas placering och innergårdar skapar intresse för upptäckt. Varje kvarter är det andra olikt.
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Bostadsområdet ges 
15 kvarter som totalt 
innehåller ca:

1 000 lägenheter•	
7000 kvm •	
serviceyta i 
bottenvåning 

I Sydöstra delen 
av området inom 
ett kvarter avses 
mark för en mindre 
publik anläggning 
alternativt en lokal 
med måtten 25*20 
m i 1 våning. Läget 
är i attraktivt med 
utblickar över Södra 
Varvsbassängen. 
Ett museum 
som återspeglar 
Kockumsområdet är 
tänkbart. 

Kartan illustrerar markanvändningen och funktionsblandningen i bottenvåningarna.
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Nuvarande bebyggelse.              Framtida bebyggelse.
Kartorna visar en jämförelse där enbart Varvsstaden har exploaterats.

Bebyggelse
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 Infrastruktur
Gatunät
Gatunätet anpassas efter den befi ntliga samt planerade 
strukturen. Stora Varvsgatan, Esplanaden samt Nya 
Citadellsvägen blir huvudgator som tar hand om det 
stora trafi kfl ödet genom Västra Hamnen. Stora Varvsgatan 
behåller sin befi ntliga dragning och blir en viktig koppling 
samt inkörsport i norr. Esplanaden utformas som en 
grön paradgata med planteringar och 4 körfält på en 
sammanlagd bredd av 48 meter (se sektion A-A). Två 
nya rondeller anläggs i Esplanaden, den ena i korsningen 
Stora Varvsgatan, den andra i söder i korsningen till Nya 
Citadellsvägen.   
Nya Citadellsvägen följer Malmö stads förslag som en gata 
med 4 körfält, planteringar och ett bibehållet järnvägsspår, 
som i framtiden kan användas för spårvagnstrafi k. 

Genom planområdet anläggs en ny väg som får 
namnet Varvsgatan. Den utformas som en slingrande 
uppsamlingsgata som är underordnad huvudgatorna. 
Varvsgatan anpassas för trafi k som har sina målpunkter 
inom Varvsstaden och inte som genomfartsled. För att 
förhindra att den blir genomfartsled ges den mindre 
gatumått (se sektion B-B) samt hastighetsdämpande 
åtgärder och får en maximal hastighetsgräns på 30 km/h. 
Varvsgatan kopplas i söder ihop med Nya Citadellsvägen. 
Parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade längs 
Varvsgatan.   
Parallellt med uppsamlingsgatan anläggs enkelriktade 
lokalgator (se sektion C-C) med målpunkter till bostäderna. 
Längs lokalgatorna fi nns parkeringsmöjligheter. Kring alla 
gator anläggs stenbelagda trottoarer, vars mått varierar 
efter gatans storlek. 

Detaljerad karta över Varvsstadens framtida gatunät.  Nya gator i grå färg. 

Gatuhierarkin samt körriktning. 
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Nuvarande biltrafiknät.              Framtida biltrafiknät.
Kartorna visar en jämförelse mellan dagens biltrafiknät respektive det framtida.

Gatunät
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G 2.5  C 2.5  Pl 3.5         K (4+4)                         Pl 14.5                            K  (4+4)          Pl 3.5  C 2.5 G 2.5                                                                                                  G+C 3                           G+C 3       P 2   K (3+1) G 2

142.5 m

Sektion A-A

Skala 1:600

48.0 m

Sektioner

Sektionens lokalisering.
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G 2.0  C 1.5 Pl 1         K (3.5+3.5)       Pl 1 C 1.5  G 2.0

16 m

Sektion B-B

Skala 1:200

G 2.0    P 2.0      K (3.5+1)  G 2.0

10 m

Sektion C-C

Skala 1:200 

Sektionens lokalisering.  Sektionens lokalisering. 
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Parkering
Inom Varvsstaden ska följande parkeringsnorm 
gälla:

0.8 bilplatser/bostad•	 . 
För de anställda vid arbetsplatserna inom •	
området gäller 0.3 bpl/anställda
Besökande till kontor, butiker samt •	
restauranger ges 2, 15 samt 50 bpl/1000 
kvm BTA.

Totalt behövs ca 2000 parkeringsplatser i 
källarparkering. För 1200 lägenheter behövs 
960 parkeringsplatser, resterande platser ges åt 
de anställda inom området. I beräkningen ingår 
inte parkeringsbehovet för besökande, utan de 
hänvisas till gatuparkeringsplatserna.

Parkeringsnormen inom Västra Hamnen är 1.1 
bpl/bostad (Malmö parkeringsnorm 2002b, s. 
6). Men eftersom Varvsstaden ligger närmare 
centrum och till kollektivtrafiksknutpunkterna så 
kan normen sättas lägre. 
För att inte främja biltrafik eller parkeringsytor i 
stadsrummet har de större parkeringsutrymmena 
anlagts under mark. Under utvalda kvarter och 
inom rimligt gångavstånd har källarparkering i 1  
plan med 120 till 150 platser anlagts med infart 
från lokalgatorna och Esplanaden. 
Vid ett ökat behov av parkeringsplatser, 
reserveras mark för ett framtida parkeringshus i 3 
plan. 
Längs Esplanaden och lokalgatorna sker även 
parkering vid sidorna samt lastning och leverans 
till verksamheterna. Längs uppsamlingsgatan 
finns endast ett fåtal parkeringsplatser för att inte 
begränsa tillgängligheten.

Illustrationen visar parkeringsmöjligheterna i Varvsstaden.
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Cykeltrafik
Cykelnätet utformas efter det befintliga 
och planerade nätet. Hela Varvsstaden 
anpassas som en gång- och cykelvänlig 
stadsdel och kopplas ihop med det övriga 
cykelnätet.

Cykelnätet följer gatuhierarkin:
Esplanaden, Nya Citadellsvägen samt •	
Stora Varvsgatan får en separerad 
dubbelriktad cykelväg på båda sidor 
av vägen. Esplanaden korsas av 
mindre stråk (se sektion A-A). 
Varvsgatan (uppsamlingsgatan) får •	
en enkelriktad separerad cykelväg 
på båda sidor, men med en mindre 
bredd (se sektion B-B).
De enkelriktade gatorna har ett •	
cykelfält i gatan (se sektion C-C).   

I övriga delar av området går friliggande 
gång- och cykelvägar med en bredd på ca 
3 meter. 
Stora Varvsbassängen kopplas samman 
genom tre nya gc-broar, en över till 
Bejerskajen i Norr, samt två i söder över till 
Nordmills silo, därefter mynnar de ut i det 
befintliga nätet. 
Över den nya kanalen byggs det broar som 
kopplar samman bebyggelsen. 
Cykelparkeringsnormen följs, vilket 
innebär att det ska finnas parkeringshus 
för 2,5 cyklar per lägenhet, som anordnas 
inom kvarteren (Malmö parkeringsnorm 
2002b, s. 15). Vid alla publi ka lokaler skall 
cykelparkering anordnas.

Nuvarande cykelnät.     Framtida cykelnät.

Detaljerad karta över Varvsstadens framtida cykelnät.   
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Kollektivtrafik
Varvsgatan anpassas som ett nytt 
kollektivtrafikstråk för buss alternativt 
trådbuss, spårvagn. Stråket kopplas i 
norr och söder ihop med de befintliga och 
planerade busslinjerna. Intill det planerade 
torget anläggs två hållplatser på vardera 
sida om vägen. Hållplatserna lokaliseras 
dit på grund av närheten till Moving 
media city samt en eventuell galleria i 
handelskvarteren. Läget är samtidigt inom 
gångavstånd till bostäderna.
Nya Citadellsvägen anpassas också för 
tänkbar busstrafik.

Nuvarande kollektivtrafiknät.    Framtida kollektivtrafiknät.

Detaljerad karta över Varvsstadens framtida kollektivtrafiknät.  

Spårvagn alternativt trådbuss.
Foto: (Yimbe, 2008) samt (PG Andersson, 2007). 



Detaljerad karta över Varvsstadens framtida kollektivtrafi knät.  
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 Grönstruktur
Esplanaden utformas som ett större grönt 
sammanhängande rum, utifrån visionen 
från Malmö stads översiktsplan 1999. 
Intill planområdet kommer de framtida 
grannskapsparkerna Kockumsparken 
samt Stapelbäddsparken att lokaliseras. 
Intill den nya kanalen anläggs ett grönrum 
som utformas som en grannskapspark 
eller en mindre stadsdelpark, som förser 
hela Varvsstaden med ett större grönrum 
och rekreation. Inom området fi nns 
också två gröningar, en centralt intill 
Varvsgatan, samt en intill Moving media 
city. Gröningarna är till för att skapa 
mindre friliggande gröna rum. Som en 
förlängning av Stapelbäddsparken och intill 
många av kvarteren anläggs också mindre 
gröna kilar. I stora delar av området 
anläggs det också trädplanteringar bland 
annat längs huvudgatorna, Varvsgatan och 
även längs de hårdgjorda ytorna vid kajen 
intill Södra Varvsbassängen.
Generellt för utformningen av de gröna 
rummen är att de löper i nordsydlig 
riktning med syftet att skapa långa 
siktlinjer ut mot Södra Varvsbassängen 
och vattenrummen.

 Nuvarande grönstruktur.          Framtida grönstruktur.

Detaljerad karta över Varvsstadens framtida grönstruktur.   
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 Offentliga ytor
Inom planområdet fi nns två större offentliga ytor, ett 
torg och en publik yta. Mellan Moving media center 
och den nya bebyggelsen samt i nära anslutning till 
handelskvarteren anläggs ett torg. Torget nås lätt från 
parkeringsplatsen och kommer att fungera som entré 
till mediecentret samt som en lokal mötesplats för hela 
Varvsstaden. 
Torget kommer att korsas av Varvsgatan, men 
utformningsprincipen blir på fotgängarens villkor. 
Genom en lägre hastighetsgräns och fartdämpande 
åtgärder blir hela torget gång- och cykelvänligt. Inom 
torget sker ingen trafi kseparering utan Varvsgatan 
sträcker sig ovanpå torgytan som får upphöjd 
markbeläggning med 0.2 m, vilken dels har ett 
estetiskt värde och förstärker den urbana torgkänslan, 
men som också har hastighetsdämpande effekter. På 
torget kommer det även att fi nnas två busshållplatser 
på vardera sida om Varvsgatan. Centralt i torget 
fi nns plats för marknadstånd och på solsidan av de 
äldre byggnaderna angörs uteserveringar. Den nya 
bebyggelsen kring torget får 4-5 våningar med butiker 
i bottenvåning och entreér som vätter mot torget. Den 
befi ntliga gröningen fortsätter även i framtiden att 
fungera som en grön oas på torget. Entreér och fasader 
mot torget, uteserveringar, verksamheter och en 
trafi kknutpunkt är 4 viktiga faktorer som är grunden till 
att torget blir en social mötesplats.
Trots att torget inte ligger vid vattnet, så är 
vattenkontakten ständigt närvarande med siktlinjer mot 
Södra Varvsbassängen.
I den sydöstra delen av planområdet intill den publika 
lokalen bereds mark för en mindre publik plats. 
Läget för platsen är synnerligen attraktivt på grund 
av dess vattenkontakt, kajmiljö samt siktinljer ut över 
Varvsbassängen.

Inspirerande torgmiljö: Skvallertorget, Norrköping.
Foto: (Norrköping, 2008).

Bilden illustrerar offenltiga platser inom Varvsstaden.  



Bilden illustrerar offenltiga platser inom Varvsstaden.  
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Vy över torget från sydväst.

Vy över torget från väst på marknivå.

Plan över torget, entreér markerade med röda pilar.
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 Siktlinjer
I projekteringen av Varvsstaden 
har det tagits stor hänsyn till 
vattenrummen och den rika 
kulturmiljön i omgivningen. 
För att inte gå miste om de 
viktiga kvaliteterna har siktlinjer 
möjliggjorts på olika sätt genom 
området. I illustrationen visas de 
viktigaste siktlinjerna.

I östvästlig riktning löper •	
siktlinjer mellan kvarteren, 
den längsta är upp till 800 m. 
Kontorsbebyggelsen har ingen 
direkt kontakt med vattnet, 
men genom siktlinjerna blir 
Södra Varvsbassängen ständigt 
synlig och närvarande. 
Siktlinjerna sträcker sig ända 
bort till Universitetsholmen och 
Malmö högskola i öster. 
I nordsydlig riktning löper ett •	
antal siktlinjer genom hela 
området. Den värdefullaste 
siktlinjen är också den 
längsta, som sträcker sig från 
Stapelbäddsparken genom 
grannskapsparken och dess 
vattenkanal ända ner till 
Malmöhus slott. Siktlinjen blir 
en viktig kvalité för hela Västra 
Hamnen, då de framhäver och 
påminner oss om den äldre 
stadskärnans närvaro. 

Bilden illustrerar siktlinjerna och 
dess målpunkter.

Malmöhus slott

Kvarnen och Nordmills silo

Universitetsholmen

Malmö högskolas
huvudbyggnad
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  Vision & Illustrationer

Följande bilder och illustrationer visar ett framtida Västra Hamnen och Varvsstaden.

*Exploateringen av bebyggelsen är inte fullständig, utan endast en visionsbild av Lowe Kisiel.
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Vy från sydväst.

Vy från nordväst. 

Vy från ovan. 

Varvsstaden bildar tillsammans med Universitetsholmen 
en tät och sammanvuxen bebyggelse som förlänger 
stadskärnans utbredning.
Nya välplanerade kopplingar och en stadsmässig 
kvartersstruktur bildar navet i Varvsstaden.
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Vy från nordväst, Turning Torso till höger.

Vy från sydväst.

Vy från nordväst. 

Via en genomtänkt 
bebyggelseutformning kommer 
Varvsstaden att harmonisera med 
omgivande miljö.

Nya vägar sluts med befintliga och 
planerade och skapar en sammanvuxen 
karaktär. 

Gammalt möter nytt.

Esplanadens funktionsblandning blir en 
central knutpunkt i Västra Hamnen.
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Vy från marknivå över Varvsstaden och bassängen.

Vy från sydost över Södra Varvsbassängen, Nya Citadellsvägen och Nordmills silo till vänster.

Södra Varvsbassängen omvandlas till ett 
publikt och centralt vattenrum. 

Turning Torso, Gängtappen och 
Nordmills silo fortsätter att vara viktiga 
land- och siktmärken.

Attraktiv kajmiljö tillsammans med 
vattenaktiviteter attraherar människor.
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Illustration över en av lokalgatorna. 

Vy över den nya kanalparken och vattenrummet. Malmöhus slott i bakgrunden.

Täta gaturum med serviceverksamheter 
i bottenvåningarna generar stadsliv och 
sociala möten.
Lokalgatorna utformas med omsorg och  
efter stadskärnans mått.

Den nya kanalparken med dess 
vattenrum bildar en viktig grön länk 
genom området. Funktionsblandning och 
rekreation gör att kanalparken blir ett 
attraktivt stråk.
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 Slutord

Avslutningsvis vill jag säga att examensarbetet har varit 
mycket givande och intressant. Utgångspunkten var att 
besvara syftet och problemformuleringen och det tycker jag 
att jag har lyckats med. 
I området kvarstår dock en del olösta problem, men jag har 
i mitt arbete försökt att besvara de viktigaste frågorna.
Jag hoppas att mitt förslag skall kunna fungera som en 
inspirationskälla vid en framtida exploatering av området. 
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