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Abdallah Azam
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Sammanfattning

Malmö är idag i en övergångsfas från att ha varit ett industrisamhälle 
till att bli ett kunskapssamhälle. En sådan övergång leder till att 
industrierna måste ge plats åt kunskapsföretagen. I samband med dessa 
industrier i före detta profilerade industristäder som Malmö finns ett 
stort kulturhistoriskt värde förknippat. Att omvandla kulturhistoriska 
områden utan att inskränka på dess historiska värde är inte alltid lätt. 
Därför har regeringen arbetat fram det kulturpolitiska målet där termen 
kulturmiljövård introducerades som ett samlande begrepp för att bevara 
och levandegöra kulturarvet samt kunna spegla samhällets och inte minst 
industrialismens historia.

Arbetet har utifrån detta studerat kulturmiljöbegreppet för att sedan 
göra ett funktionsomvandlingsförslag för kvarteret Gjuteriet i Malmö 
där Ljungmans verkstäder bedrev sin verksamhet förr med hänsyn till 
platsens historiska värde. Syftet med arbetet har därmed varit att göra 
en karaktärisering av kvarteret Gjuteriet i Malmö för att sedan upprätta 
ett förslag för vilka byggnader som skall bevaras och med hänsyn till 
dessa byggnaders kulturhistoriska värde bryta upp detta jättekvarter till 
mindre stadskvarter. Därefter ta fram riktlinjer för området för att sedan 
bestämma markanvändningen samt ta fram ett förslag på hur kommande 
exploatering inom området kan utformas.
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Inledning

Under sekelskiftet var Malmö tillsammans med Norrköping Sveriges 
ledande industristad.1 Den tunga industrin har alltid varit förknippat med 
Malmö och betydande för staden. Idag har situationen blivit annorlunda 
när Malmö är i en övergångsfas från att vara ett industrisamhälle till 
att bli ett kunskapssamhälle. Malmö har på 30 år gått från att vara en 
industristad till att ha ett mycket varierat näringsliv. Detta bidrar till att 
Malmö inte längre karaktäriseras av stora industriföretag som Kockums 
eller varvsindustrin utan av många små kunskapsföretag. 

Kockumskranen var symbolen för Malmö men såldes år 2002 till 
Hyundai Heavy och flyttades till industristaden Ulsan i Sydkorea. Idag 
kallas kranen för ”Tears of  Malmoe” eftersom många tårfyllda ögon stod 
och följde nedmonteringen av kranen, nedmonteringen som även skulle 
betyda nedmonteringen av benämningen ”industristad”. Året innan 
började man bygga den nya Malmösymbolen Turning Torso, Sveriges 
högsta byggnad, i västra hamnen som i sin tur varit en tydlig markering 
för denna övergång. 

Hur man omvandlar ett industriområde med hänsyn till dess historiska 
bakgrund och arvet från industrialismen till ett mångfunktionellt 
kunskapsområde integrerat med bostäder kommer vara grundpelaren i 
detta arbete.

Bakgrund

Malmö har varit en betydande handelsstad redan under medeltiden. 
Idag kan man finna ett tiotal byggnader och gatunätet i delar av Gamla 
staden från denna epok. 1862 hade Malmö 20000 invånare som kom att 
öka kraftigt under expansionsperioden när nya industrier växte upp och 
sjöfarten började utvecklas. Malmö blev under denna tid ett centrum för 
handel och administration. Denna enorma expansion varade fram till 
andra världskriget då staden hade 158000 invånare år 1942. Detta bidrog 
till att den snabba expansionen ledde till snabba och koncentrerade 
uppbyggande av nya stadsdelar. Det resulterade i att stadens nuvarande 
bebyggelse i allmänhet är ett resultat av de senaste etthundra årens 
byggande.2 

1 Daniel Melchert & Carola Lund, Industri- och verksamhetsmiljöer i Malmö - En översiktlig                 
inventering, Malmö 2002.
2 Malmös Stadsbyggnadskontor, Översiktsplan 2000, Malmö 2000.
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2009 hade Malmö 293909 invånare och förväntas att öka med ca 7000 
personer per år3 vilket gör kommunen till Sveriges tredje folkrikaste 
kommun.

År 2000 invigdes Öresundsbron som binder Sverige och Malmö med 
Köpenhamn och övriga kontinenten. Öresundsförbindelsen medförde 
nya möjligheter för Öresundsregionen, inte minst ekonomiskt. 
Förbindelsen med Köpenhamn som är en stark aktör både regionalt 
och internationellt är positiv för Malmös näringslivsutveckling och 
marknadsföring vilket i sin tur bidrar till att Malmö, som tidigare nämnt, 
förvandlas från att vara en industristad till att bli en kunskapsstad. Detta 
kräver tillgång av högutbildad arbetskraft för näringslivet. En strategiskt 
viktig framtidssatsning har då varit etableringen av Malmö Högskola 
1998 med 500 studenter. 2009 hade Malmö högkola 23900 studenter 
varav 12300 helårsstudenter.4 

För att uppfylla denna övergång behöver näringslivet etablera sig i 
staden. Med tanke på kommunens areal har Malmö i sin översiktsplan 
från 2000 slagit fast att all ny bebyggelse ska ske genom förtätning och 
funktionsomvandling för att spara åkermarken som omger staden. Detta 
bidrar till att industriområdena som ligger i stadens centrum blir väldigt 
attraktiva för näringslivet. 

3 Statistiska centralbyrån, 2010-04-04. 
4 Malmö Högskola, 2010-04-18.
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Syfte

Syftet med arbetet är att göra en karaktärisering av kvarteret Gjuteriet i 
Malmö för att sedan upprätta ett förslag för vilka byggnader som skall 
bevaras och med hänsyn till dessa byggnaders kulturhistoriska värde bryta 
upp detta jättekvarter till mindre stadskvarter. Därefter ta fram riktlinjer 
för området för att sedan bestämma markanvändningen samt ta fram ett 
förslag på hur kommande exploatering inom området kan utformas.

Problemformulering och frågeställningar

I samband med städernas expansion har industriområdena som tidigare 
bedrivit sina verksamheter i stadens periferi hamnat inom stadens mest 
attraktiva lägen. Idag överlämnar fabrikerna sina verksamheter på jakt efter 
billiga tomter i städernas utkanter vilket ger möjlighet för kommunerna 
att omvandla deras tomter till attraktiva områden för bostäder och 
näringsliv. Malmö stad växer vilket gör att mark behöver tas i anspråk. 
Eftersom kommunarealen inte är så stor behövs förtätning i staden.5 I 
och med detta skall områdenas värden diskuteras och utveckling föreslås 
med hänsyn till deras historiska värden. 

Limhamn är en mångsidig stadsdel i Malmö. En av de främsta orsakerna 
till detta är att Limhamn har varit ett självständigt samhälle från 1886 fram 
till 1915.6 Limhamns industriella utveckling har varit och förblir en viktig 
del i Malmös utveckling. I och med avvecklingen av industrierna frigörs 
stora ytor för ny stadsutveckling. Detta bidrar till att en varsam omvandling 
av industriområdena blir möjlig till förmån för kunskapsutvecklingen.

I samband med industriområden i före detta profilerade industristäder 
som Malmö och Norrköping finns historik och känslor förknippade. Att 
omvandla sådana områden utan att inskränka på dess historiska värde är 
inte alltid lätt. Detta bidrar till att tjänstemännen på kommunerna har en 
svårare uppgift framför sig när det gäller en omvandlig av industriområden 
med ett bakomliggande historiskt arv.  

5 Malmös Stadsbyggnadskontor, Översiktsplan 2000, Malmö 2000.
6 Länsstyrelsen i Skåne läns hemsida, 2010-04-18.
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Den generella frågan som skall utredas är huruvida man omvandlar ett 
industriområde till ett mångfunktionellt bostadsområde med hänsyn till 
kulturarvet från industrialismen. 

De konkreta frågorna som skall utredas är:

Hur klassificeras byggnader som bevarandevärda?

Vilka analysmetoder bör användas för att på bästa sätt bedöma de 
kulturhistoriska värdena?

Utifrån vilka byggnader skall kvarteret brytas upp?

Avgränsning

Arbetets geografiska avgränsning utgörs av kvarteret Gjuteriet i Malmö 
och fokuserar på att göra en kulturhistorisk analys för vilka byggnader 
som skall bevaras i området. Kvarteret Gjuteriet består av fem fastigheter, 
Gjuteriet 17,18, 20, 21 och fastigheten Limhamn 6:1. Efter analysen skall 
planområdet styckas till mindre stadskvarter med lämplig användning. 
Arbetet begränsas i att redovisa planområdets historik och förutsättningar 
och sedan analysera området för att ta fram ett planförslag som tar hänsyn 
till områdets historiska avtryck. Projekt i omgivning till planområdet 
kommer även att presenteras eftersom det är viktigt att se planområdet i 
ett större perspektiv. 
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Metoder

Metoderna som lett fram till arbetet har baserats på inventering, analys, 
litteraturstudier och skisser av området. Som grund till arbetet har 
följande moment använts:

Inventeringsmetod

En noggrann inventering av planområdet har gjorts för att ta fram 
områdets kvalitéer, brister och upplevelsemässiga egenheter. 

Gällande byggnaderna används en inventering utifrån Kulturmiljövårdens 
bebyggelseregisters inventeringshandbok. Alla iakttagelser har kartlagts, 
fotodokumenterats och studerats.

En totalinventering av området gjordes vilket innebär att en inventering 
av alla byggnader inom området gjordes. Samtliga byggnader, även de 
som uppfördes de senaste åren tas med. Här görs ingen åtskillnad på 
byggnaden vare sig det är en slottsbyggnad eller ett enkelt uthus. Valet 
av totalinventering gjordes eftersom endast denna typ av inventering 
ger en bild av byggnadsbeståndet inom området och därmed det 
säkraste underlaget för att urskilja det kulturhistoriskt värdefulla 
byggnadsbeståndet. 

Analysmetod

Analyserna skall redovisa platsens förutsättningar utifrån de 
stadsbyggnadsdoktriner som finns för kulturhistoriska miljöer som i sin 
tur har legat till grund för förändringsarbetet.

Analysmetoden som har använts för klassificering och identifiering av de 
byggnader som är bevarandevärda är beskriven i Riksantikvarieämbetets 
inventeringshandbok Kulturmiljövårdens bebyggelseregister, 1998.

Den andra analysmetoden som har använts är professor Abdellah 
Abarkans kompletterande metod för Kulturmiljövårdens bebyggelseregister, 
Bebyggelsemönster och kvarterstyper – Typo-morfologiska karaktäriseringsmodeller 
tillämpade i Bredäng och Akalla, 2006. Denna metod tar fram förhållandet 
mellan den enskilda byggnaden och området i stort. 
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Litteraturstudier

Litteraturen som legat i grunden till arbete har i de flesta fallen utgivits 
av Riksantikvarieämbetet eller i samarbete med dem. Dessa böcker och 
skrifter har varit grunden för arbetet:

Abarkan, Abdellah, Bebyggelsemönster och kvarterstyper – Typo-morfologiska 
karaktäriseringsmodeller tillämpade i Bredäng och Akalla, Stockholm 2006.

Björk, Cecilia och Reppen, Laila, Så byggdes staden, Stockholm 2000.

Cars, Göran, Olsson, Krister och Snickars, Folke, Kulturmiljö på spel – 
En studie av strategier att bevara och utveckla den byggda miljöns kulturvärden, 
Stockholm 1996, Riksantikvarieämbetet och Byggforskningsrådet.

Gillgren, Hans, Planering och byggande i kulturmiljöer, Tre metodexempel i 
stadsbyggd, Stockholm 2000, Riksantikvarieämbetet. 

Unnerbäck, Axel, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, Stockholm 2002, 
Riksantikvarieämbetet.

Stewénius, Jonna, Kulturmiljövårdens bebyggelseregister, del1, Stockholm 1998, 
Riksantikvarieämbetet.

Stewénius, Jonna, Kulturmiljövårdens bebyggelseregister, del2, Stockholm 1998, 
Riksantikvarieämbetet.

Referensstudie

En studie av Norrköpings industrilanskap runt Motala ström har gjorts 
för att ta lärdom av ett exempel på en välbevarad industribebyggelse från 
sekelskiftet. Industrilandskapet har i princip samma förutsättningar som 
kvarteret Gjuteriet med industribebyggelse som skall funktionsomvandlas 
och ge plats åt en mer blandad markanvändning för verksamheter i 
kombination med bostäder. 
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Definitioner

Industrisamhälle – ett samhälle som utmärks av att industrisektorn är 
ledande för produktion, sysselsättning och inkomster samt att industrin 
präglar sociala förhållanden och livsmiljön.7 

Kunskapssamhälle – är en viktig del i tjänstesamhället tillsammans med 
benämningen informationssamhälle och används ofta för att lyfta fram 
centrala delar hos det moderna tjänstesamhället8. Kunskapssamhället blir 
därmed ett samhälle där antalet anställda inom fabriksindustrin minskar 
och där servicesektorn växer, där kunskap och information är den mest 
centrala tillgången.9

Municipalsamhälle – tidigare benämning på tättbebyggda områden 
på landsbygden som inte utgjorde egna kommuner men där vissa regler 
för städer tillämpades, t.ex. rätt till beskattning. De upphörde med 
kommunreformen 1971.10

Kunskapsföretag – företag (vanligen tjänsteföretag) vars tillgångar 
huvudsakligen utgörs av de anställdas speciella kunskaper och/eller 
kompetens. Produktionen är kunskapsintensiv och har formen av 
kvalificerade problemlösningar, som i hög grad anpassas till de individuella 
kundernas behov.11

Kulturmiljö – är allt det som finns omkring oss i form av byggnader, 
parker, monument, statyer, gravplatser och liknande. Den miljö som har 
skapats av människor genom hela vår historia. Från stenålder, vikingatid, 
medeltid, renässans, industrisamhälle, folkhem och fram till det samhälle 
vi lever i nu.12

Kulturmiljövård – allmän benämning på offentlig verksamhet syftande 
till att bevara, vårda och visa kulturhistoriska lämningar, från enskilda 
objekt till hela landskap. Kulturmiljö definieras då som det samlade 
uttrycket för människans immateriella och materiella påverkan på 
miljön.13

7 Nationalencyklopedin, 2010-04-19.
8 Nationalencyklopedin, 2010-04-20.
9 Nationalencyklopedin, 2010-04-20.
10 Nationalencyklopedin, 2010-04-20.
11 Nationalencyklopedin, 2010-04-19.
12 Länstyrelsen i Värmlands läns hemsida, 2010-04-20. 
13 Nationalencyklopedin, 2010-04-20.
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Vad är kulturmiljö?

Med kulturmiljö avses i allmänhet den miljön som formats av människan 
i form av byggnader, kulturlanskap och fornlämningar.14 En annan 
definition är byggnadernas samspel med omgivande bebyggelse och 
naturmark som vuxit fram under en lång tid och som idag bildar vår 
stads- och kulturlanskap.15  

Begreppet kulturmiljö måste ses som ett helhetsbegrepp och kan därför 
inte begränsas till att enbart avse de utpekade bevarade objekten och 
miljöerna. Kulturmiljö blir därmed den omgivning som människan har 
skapat genom odling och byggande. Den avser det odlade lanskapet 
med bebyggelse, vägar, anläggningar, städer och småorter.16 

Lagar

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. 
Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett 
arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller 
begränsas”.17

Ovanstående citat utgör portalparagrafen till kulturminneslagen. I 
paragrafen poängteras att det är en nationell angelägenhet att skydda och 
vårda vår kulturmiljö samt att var och en har ett ansvar för vården av 
denna miljö. Här står tydligt att den som planerar eller utför ett arbete 
skall undvika skador på kulturmiljön. 

I plan- och bygglagen kap. 3, 12§ finner man stöd till föregående citat 
som säger att byggnader som är särskilt värdefulla från kulturhistorisk 
synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär inte 
får förvanskas. 

14 Länstyrelsen i Värmlands läns hemsida, 2010-04-20.
15 Cecilia Björk och Laila Reppen, Så byggdes staden, Stockholm 2000, s 188.
16 Hans Gillgren, Planering och byggande i kulturmiljöer, Tre metodexempel i stadsbyggd, 
Stockholm 2000, s 8. 
17 Lag om kulturminnen m.m. (1988). 1 kap. 1§.
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”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas”.18

Nedanstående paragraf  är tagen ur plan- och bygglagen kap. 3, 10§. Här 
slås det fast att alla ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess bl.a. kulturhistoriska värden 
skall tas till vara.

”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens 
karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara”.19

Varför bevara kulturmiljöer?

Skälen för bevarande av kulturmiljöer kan schematiseras i fyra typer av 
argument.20

Första argumentet för bevarandet motiveras av renodlade historiska skäl. 
Det är så enkelt som att det historiska bör finnas kvar. Det historiska 
anses ha ett värde i sig eftersom bebyggelsen ger en bild av historien, inte 
bara den arkeologiska bilden utan även en bild av kunskaper, insikter och 
erfarenheter som bör speglas i dagens och morgondagens bebyggelse.

Det andra argumentet står för värnandet av estetiska och arkitektoniska 
kvaliteter. Denna argumentation grundar sig i att efterkrigstiden har 
inneburit dramatiska förändringar i byggnadstekniken. Förändringar som 
lett fram till nya planeringsprinciper och estetiska skolbildningar. Kraven 
på att bevara äldre bebyggelse på grund av arkitektoniska och estetiska 
skäl har ökat då man anser att dessa förändringar har satt sin prägel på 
den byggda miljön men inte kan mäta sig med deras föregångare vad 
gäller konstnärlig kvalitet och estetisk. 

18 Plan- och bygglagen (1987). 3 kap. 12§.
19 Plan- och bygglagen (1987). 3 kap. 10§.
20 Göran Cars, Krister Olsson och Folke Snickars, Kulturmiljö på spel – En studie av strate-
gier att bevara och utveckla den byggda miljöns kulturvärden, Stockholm 1996, s 20 ff. 
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Det tredje argumentet som presenteras är det sociala. Samhällsförändringar 
har under de senaste decennierna skett i hög hastighet. Därför påstås det att 
den historiska kontinuiteten som kännetecknat bebyggelseutvecklingen 
har brutits. Detta har lett till att ett samhälle som karaktäriserats av snabba 
sociala, kulturella och tekniska förändringar ökar kraven på bevarandet 
av den fysiska miljön.

Göran Cars presenterar ett nytt och fjärde skäl till bevarandet 
och det är det ekonomiska. ”Frågan om bevarande blir central 
eftersom den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen utgör en viktig 
komponent vid värdering av ett samhälles attraktivitet och därmed 
utvecklingsbetingelser”.21

Hur bevaras kulturmiljöer?

Bevarandet av byggnader och miljöer kan göras på olika sätt beroende 
på värdet av dem. Det finns olika lagstadgade nivåer av skydd på 
bebyggelsen.22 Nedan följer tre skyddsnivåer till bebyggelse och miljöer 
av kulturhistoriskt värde.

21 Cars, Olsson och Snickars 1996, s 21. 
22 Björk och Reppen 2000, s 188.
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Byggnadsminne

Att en byggnad förklaras som ett byggnadsminne enligt Kulturminneslagen 
är det högsta skydd som en byggnad eller byggnadsmiljö kan få. En 
sådan byggnad kan vara motiverad som ”synnerligen märklig genom 
sitt kulturhistoriska värde”. Till sådana byggnader skall det finnas 
skyddsföreskrifter och en plan som beskriver hur byggnaden skall vårdas 
eller underhållas. Det är Länsstyrelserna som förklarar byggnader till 
byggnadsminnen.23 

Riksintresse

Områden som inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella 
förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet 
kan klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken. I ett område 
av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas 
eftersom riksintresset alltid väger tyngre än allmänintresset.24 Enligt 
miljöbalken kan större kulturhistoriska områden där flera byggnader 
ingår, exempelvis en del av en stadskärna eller ett helt bostadsområde 
klassas som riksintresse.25 

23 Björk och Reppen 2000, s 188.
24 Länsstyrelsen i Stockholms läns hemsida, 2010-04-07.
25 Björk och Reppen 2000, s 188.
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Skydd i detaljplan

Byggnader och områden som är kulturhistoriskt intressanta kan skyddas via 
detaljplaner genom Q-märkning eller med särskilda skyddsbestämmelser. 
Med Q-märkning är användningen fri så länge den inte inkräktar på 
själva bevarandet eller stör omgivningen och kan kompletteras med 
rivningsförbud och med eventuella skyddsbestämmelser.26

Vems ansvar?

Enligt portalparagrafen i kulturminneslagen delas ansvaret av alla, 
enskilda som myndigheter men genom planering har myndigheterna det 
stora ansvaret. Här följer vilka myndigheter som har ett uttalat ansvar för 
kulturarvet och kulturmiljön:

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den statliga myndigheten som har ansvaret för 
frågor som berör kulturmiljövården och kulturarvet. Deras främsta uppgift 
är att vara pådrivande och samlande i kulturmiljöarbetet och att verka för 
att kulturmiljön bevaras och brukas på bästa sätt. Riksantikvarieämbetet 
har även i uppgift att stärka kulturarvets ställning som en positiv kraft 
mot ett demokratiskt och långsiktigt hållbart samhälle. 

Deras verksamhet går ut på att skydda, dokumentera och vårda 
kulturmiljön liksom att verka för att kulturarvets värden tas till vara vid 
planeringen. Detta bidrar till olika typer av insatser för skydd av kulturarvet, 
kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling, vård och konservering, 
myndighetsarbete och arkeologiska uppdragsverksamheter.27 

Länsstyrelser och länsmuseer

Länsstyrelsen är den regionala myndigheten som har ansvar för frågor 
som rör kulturmiljö och kulturarv. De övervakar kulturmiljöintressena 
i samhällsplaneringen och ser till att lagar och regler till skydd för 
kulturarven följs. Länsmuseerna samlar, förvaltar och förmedlar 
kunskapen om länens kulturarv och kulturmiljöer.28

26 Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, 2002 års revidering, Karlskrona 2005, s 91.
27 Riksantikvarieämbetets hemsida, 2010-04-07.
28 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010-04-07.
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Kommuner

Även kommunerna är viktiga aktörer inom arbetet för kulturmiljön. 
Kommunerna har ett ansvar för att kulturmiljön och kulturarvet skall 
tillvaratas i den fysiska planeringen. Det blir aktuellt vid förändringar som 
ny- eller ombyggnad av enskilda byggnader eller hela områden. Många 
kommuner har även egna kommunala museer som spelar en viktig roll i 
kulturarvsarbetet.29

29 Riksantikvarieämbetets hemsida, 2010-04-07.
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Planområdet

Kvarteret Gjuteriet ligger ca 4 km söder om Malmö centrum och är beläget 
inom Limhamns hamn. Gjuteriet ligger längs Limhamnsvägen, mellan 
Geijersgatan, Packhusgatan och Magasinsgatan. Mellan Magasinsgatan 
och kajen i väst kommer området Glasbruket inom några år att byggas 
ut med bostäder, skola, service och verksamheter.30 Kvarteret består av 
fem fastigheter, Gjuteriet 17,18,20 och 21 samt en del av fastigheten 
Limhamn 6:1 längs Magasinsgatan i väst med en yta på ca 1 hektar.

30 Malmös Stadsbyggnadskontor, Planprogram för Limhamns industriområde, Malmö 
2000.
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Limhamns industriområde och Ön är uppbyggda av utfyllningsmassor 
från kalkbrytningen i Limhamn. Planområdet är idag ett industriellt 
verksamhetsområde som består av större byggnadsvolymer. Flera av 
dem har ett bevarandevärde ur ett kulturhistoriskt perspektiv.31 Detta 
kvarter domineras framförallt av en stor industribyggnad som ägs 
av bensinpumpsfabriken Dresser Wayne. Fabriken har bedrivit sin 
verksamhet i området sedan 1970 efter att ha tagit över Ljungmans 
verkstäder som bedrivit sin verksamhet på området sedan 1938. I 
Limhamns aduceringsverks gamla lokaler bedrivs idag en industriby inom 
den södra delen av området. En del av byggnadsvolymerna i området 
utgör ett fint exempel på en omsorgsfull industriarkitektur i rött tegel, 
främst byggnaden längs Limhamnsvägen i ”sågstandsform”. Fastigheten 
är nu till salu vilket gör att det är intressant att göra en omvandling av 
området från ett industriområde till ett bostadsområde i kombination 
med diverse icke störande verksamheter med tanke på dess läge i staden.32

Historia

Malmös industriepok varade i ca 100 år, från slutet av 1800- till slutet 
av 1900-talet. I själva verket startade industrialismen i Malmö hundra år 
tidigare, redan i slutet av 1700-talet genom utbyggnaden av hamnen.33 
Kring sekelskiftet 1900 var Malmö tillsammans med Norrköping landets 
ledande industristad. Befolkningen hade fyrdubblats på 50 år och ca 60% 
av Malmös befolkning försörjde sig på fabriksarbete.34 

Stadsdelen Limhamn bebyggdes vid 1800-talets början där fiskare och 
sjömän bosatte sig. Denna bebyggelse utvidgades under 1800-talet vilket 
ledde till att Limhamn blev ett av de ledande fiskelägena i Sydsverige. 
Under slutet av 1800-talet övergick Limhamn från att vara ett fiskesamhälle 
till att bli ett industrisamhälle med stora mängder arbetskraft och blev ett 
municipalsamhälle 1886.35  

Efter geologiska undersökningar kunde konstateras att av kalksten från 
Limhamn och lera från Lomma kunde cement skapas av lika god kvalitet 
som de importerade produkterna.36 Detta fick Malmös då store industriman 
Frans Henrik Kockum att grunda Skånska Cementaktiebolaget 1871. 
31 Malin Sjödahl, Planenhetschef vid Malmö Stadsbyggnadskontor, Malmö 2010.
32 Malin Sjödahl 2010.
33 Melchert & Lund 2002, s 7.
34 Melchert & Lund 2002, s 9.
35 Länsstyrelsen i Skåne läns hemsida, 2010-04-20.
36 Melchert & Lund 2002, s 85 ff. 

Rekognosceringskarta 1812, Malmö Sbk.

Häradskartan 1912, Malmö Sbk.

Malmökartan 1974, Malmö Sbk.
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Verksamheten fick under sina första år bedrivas i Lomma eftersom 
Limhamn saknade en naturligt formad hamn. 1881 grundades Limhamns 
hamnaktiebolag som ett dotterbolag till Skånska Cementaktiebolaget 
för att kunna anlägga hamnen i Limhamn.  Sju år senare beslutades att 
verksamheten skulle flyttas från Lomma till Limhamn vilket ledde till 
omfattande utfyllningar i anslutning till den anlagda hamnen. Redan ett 
år senare, 1889, sammanbands Limhamns hamnområde med Malmö 
genom järnvägsnätet Sillabanan.37

Verksamheterna i området var kopplade till cementindustrin men även 
andra industriverksamheter kom att etablera sig i området tack vare 
utlastningshamnen och den goda förbindelsen från Malmö till övriga 
landet. Hamnområdets kvarter kom att döpas efter de först etablerade 
verksamheterna i området. Här finns kvarteren Cementen, Glasbruket, 
Gödningen och Gjuteriet. Det sistnämnda, kvarteret Gjuteriet, fick sitt 
namn efter grundandet av Skånska Cementgjuteriet 1877 som dotterbolag 
till Skånska Cementaktiebolaget. Skånska Cementgjuteriet som först 
bedrivit sin verksamhet på kvarteret Gjuteriet kom att senare bli ett av 
Sveriges största byggföretag och bytte namn år 1984 till SKANSKA 
AB. Verksamhetsbyggnaderna från denna tid har rivits och ersatts av 
Ljungmans industribebyggelse från 1930- och 1960- talet.38 

37 Melchert & Lund 2002, s 85 ff.
38 Malmös Stadsbyggnadskontor, Planprogram för Limhamns industriområde, Malmö 
2000, s 11.
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1924 bildade Jacob Ljungman AB J. C. Ljungman Plåt- och Järnindustri 
för att satsa på utrustning till bensin- och oljebranschen. Ljungmans, som 
det även kallas, flyttade till kvarteret Gjuteriet 1938 där anläggningen finns 
belägen än idag men under namnet Dresser Wayne sedan amerikanska 
Dresser Industries tagit över 1970. Ljungmans tillverkade inledningsvis 
kärl för förvaring av eldfarliga oljor vilket kom sedan att utvecklas till att 
tillverka bensinpumpar som exporterades världen över.39 

Malmös översiktsplan

En av ritlinjerna i översiktsplanen från 2000 är att Malmö stad skall slå 
vakt om möjligheterna att utveckla ett robust och långsiktigt hållbart 
samhälle. Detta vill man uppnå genom att bevara Malmö som kompakt 
stad, främja ett miljöanpassat trafiksystem, begränsa exploateringen 
av värdefulla naturresurser och förstärka den biologiska mångfalden. 
I utbyggnadsstrategierna skall Malmö under planperioden 2001-2020 
kompletteras med 1500 bostäder och 1500 arbetsplatser per år. Malmö 
förutsätter en levande stadsmiljö med blandning av olika funktioner då 
alla utbyggnads- och omvandlingsområdena skall medge ett allsidigt 
byggande av bostäder och lokaler som kan tillgodose varierande behov.40

Limhamns hamn i översiktsplanen

Limhamns hamn- och industriområde är klassat i översiktsplanen som 
omvandlings- och förtätningsområde. Målen och riktlinjerna för området 
är att omvandla Limhamns industriområde till en blandad stadsbebyggelse 
med ett större inslag av icke störande verksamheter. 

Industriområdet kännetecknas idag av stora kvarter. Enligt översiktsplanen 
bör dessa kvarter delas i mindre kvarter vid en eventuell förnyelse av 
området för att marken skall bli mer lättåtkomlig. Gatorna i området bör 
vara riktade mot kajerna eftersom man vill koppla övriga Limhamn med 
vattnet. Järnvägarna väster om kvarteret Gjuteriet skall behållas. 

Kvarteret Gjuteriet är klassat som ett industriområde i översiktsplanen 
men ses över idag med möjlighet till bostadsbebyggelse då Dresser 
Wayne som bedriver sin verksamhet på kvarteret ska sälja sin fastighet.41 

39 Johan A. Lundin, Malmö Industristaden – Addo Cementa Ljungmmans Kockums, Malmö 
2007, s 34.
40 Malmös Stadsbyggnadskontor, Översiktsplan 2000, Malmö 2000.
41 Malin Sjödahl 2010.
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Tidigare ställningstaganden

Ett planprogram för Ön och limhamns industriområde togs fram av 
stadsbyggnadskontoret som förberedelse till bostadsutställningen Bo 
2000. Bostadsutställningen flyttades istället till Västra hamnen under 
namnet Bo01.42 Enligt översiktsplanen 2000 är tankarna kring den 
framtida markanvändningen av området fortfarande aktuella.

Projekt i omgivningen

Idag pågår ett stort omvandlingsprojekt i området väster om kvarteret 
Gjuteriet. Omvandlingen omfattar kvarteret Glasbruket och en del av 
kvarteret Cementen där bostäder och diverse icke störande verksamheter 
ska byggas. I den västra delen av området, närmast kajen, planeras 
femvånings flerbostadshus med en nedtrappning till trevåningshus mot 
öst.43 Efter trevåningshusen planeras enfamiljshus i form av parhus 
och radhus. Markanvändningen för området är främst bostäder med 
vissa inslag av handel, kontor, restauranger och skolor. Kajen planeras 
att bli 35 meter bred och 400 meter lång och bli en fortsättning på 
Ribersborgsstranden och ingå i ett kuststråk som fortsätter söderut mot 
Sibbarp och ner till Klagshamn.44 

Bebyggelse

1995 presenterade regeringen i propositionen 1994/95:230 om kommunal 
översiktsplanering förslag om ökad miljöhänsyn i samband med planering 
och byggande.45 Enligt propositionen framgår att kommunernas ansvar 
för att ta fram och redovisa underlag för kulturmiljön behöver tydliggöras. 
Det framkom också av propositionen att ansvaret för metod- och 
teknikutveckling skulle ligga på Riksantikvarieämbetet. Därför utarbetade 
Riksantikvarieämbetet Kulturmiljövårdens bebyggelseregister. En av de 
grundläggande idéerna med bebyggelseregistret är att registret skall vara 
kulturmiljövårdens nya arkiv för uppgifter från kulturhistorisk inventering 
och värdering av bebyggelsen. Registret omfattar administrativa uppgifter, 
uppgifter om bebyggelsens egenskaper, historik, fotografier och skisser 
samt kulturhistoriska värderingar.

42 Malmös Stadsbyggnadskontor, Översiktsplan 2000, Malmö 2000.
43 Malmö Kommun, Planbeskrivning tillhörande detaljplan 4637 för kvarteret GLASBRU-
KET och norra delen av kvarteret CEMENTEN, reviderad 2005-11-25, Malmö 2005.
44 Malmö Kommun, Planbeskrivning tillhörande detaljplan 4637 för kvarteret GLASBRU-
KET och norra delen av kvarteret CEMENTEN, reviderad 2005-11-25, Malmö 2005.
45 Jonna Stewénius, Kulturmiljövårdens bebyggelseregister, del2, Stockholm 1998, s 7. 
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Följande beskrivning av bebyggelsen i planområdet är framställd utifrån 
kulturmiljövårdens inventeringshandbok för bedömning av områden 
som kan anses ha de egenskaper som klassificerar dem som kulturmiljöer.

Kvarteret Gjuteriet består av en osammanhållen industribebyggelse 
som uppförts mellan 1930- och 1970-talet. Området är idag ett 
verksamhetsområde som består av större byggnadsvolymer. De olika 
verksamheterna som tillkommit under de skilda tidsepokerna har 
gett området en stark varierande karaktär. Flera av dem anses ha ett 
bevarandevärde ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Kvarteret domineras av 
Dresser Waynes industribyggnader som är ritade av den Malmöbekante 
arkitekten Thorsten Roos under tiden Ljungmans verkstäder ägde 
fastigheten. Flera av byggnadsvolymerna utgör en omsorgsfull 
industriarkitektur i tegel med fina ljusinsläpp. 

En del byggnader inom området finns inte dokumenterade på stadshusets 
arkiv. Enligt personalen på arkivet beror det på att fastighetsägarna inte 
är skyldiga att lämna in ritningar på nybyggnation i form av stål- och 
plåtbyggnader inom ett industriområde. Detta bidrar i sin tur till den 
oregelbundna strukturen som industriområdena har.

Byggnaderna i planområdet inventerades enligt inventeringshandboken 
som finns beskriven i kulturmiljövårdens bebyggelseregister. Nedan 
följer en kort beskrivning av byggnaderna inom planområdet. 
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Byggnad 1

Den första byggnaden som man möts av längs med Limhamnsvägen 
från centrum är Dresser Waynes produktionsbyggnad med en 
sågtandsfasad med flera ljusinsläpp. Byggnaden är uppförd i rödbrunt 
tegel i munkförband inom fastigheten Gjuteriet 18. Den ursprungliga 
funktionen har varit maskinverkstad och uppfördes under Ljungmans tid. 
Denna byggnad ritades av arkitekten Thorsten Roos i tre olika etapper. 
Den första etappen uppfördes 1958 och kompletterades 1962 och 1963. 
Denna byggnad tyder på en omsorgsfull industriarkitektur. Byggnaden 
består av en våning med en höjd på ca 6 meter. 

Det är en stor byggnad som sträcker sig ca 123 meter längs Limhamnsvägen 
med en areal på 6500 kvm. Denna stora byggnad har ett sadeltak för varje 
etappbyggnad d.v.s. tre sadeltak med falsad plåt som täckningsmaterial.
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Byggnad 2

Den andra byggnaden som man möts av när man kommer gående eller 
körande på Limhamnsvägen från centrum är Dresser Waynes kontorshus 
med flera glaspartier på fasaden och lagerutrymme på baksidan. Det är 
en byggnad på 4 våningar med en höjd på ca 14 meter även den uppförd 
i rödbrunt tegel i munkförband på fastigheten Gjuteriet 18. Denna 
byggnad var Ljungmans entrébyggnad. Idag har den fortfarande samma 
funktion. Kontorsbyggnaden ritades 1938 av Mauritz Dahlberg och är 
därför den äldsta byggnaden inom kvarteret. Denna byggnad har en 
byggnadsyta på ca 2200 kvm. Till skillnad från den övriga bebyggelsen i 
området har byggnaden ett plattak.

Byggnad 3

Inom fastigheten Gjuteriet 18 finner man en del byggnader som 
uppfördes under Ljungmans tid. Den här byggnaden är en av dessa 
och används idag som en lagerbyggnad. Den ursprungliga funktionen 
har varit plåtslageri. Liksom många andra byggnader inom området 
ritades denna byggnad av den Malmöbekante Thorsten Roos år 1950. 
Lagerbyggnaden är uppförd i rödbrunt tegel i munkförband med en 
byggnadsyta på 3400 kvm. Som alla andra byggnader inom planområdet 
förutom den förenämnda kontorsbyggnaden har denna lagerbyggnad ett 
sadeltak med falsad plåt. Denna byggnad består av två våningar med en 
höjd på ca 6 meter. 
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Byggnad 4

Inom fastigheten Gjuteriet 18 finns produktionsbyggnaden där 
Ljungmans göt kärl för förvaring av eldfarliga oljor. Den västra delen 
av byggnaden är idag ur funktion eftersom byggnaden är i dåligt skick 
medan den östra delen används till produktion av Dresser Waynes 
för bensinpumpsproduktion. Den västra delen ritades redan 1945 av 
Thorsten Roos. Därefter kom tillbyggnaden av den östra delen 1956 även 
den ritad av Roos. Byggnaden är uppförd i rödbrunt tegel i munkförband. 
De vita gjuteritornen i betong är karaktäristiska för byggnaden med en 
höjd på ca 12 respektive 15 meter till skillnad från byggnadshöjden på 
ca 6 meter. Denna byggnad upptar en yta på ca 2300 kvm. Även denna 
byggnad har sadeltak.

Byggnad 5
 
Denna byggnad som ligger i den nordvästra delen av fastigheten Gjuteriet 
18 är en lagerbyggnad uppförd i stål och grått plåt. Industribyggnader i 
sådana former saknar i de flesta fallen en arkitekt och därmed saknas 
i stadshusets arkiv. Därför blir byggnadsåret och arkitekten okända. 
Lagerbyggnaden har en byggnadsyta på ca 1750 kvm med ett sadeltak. 
Byggnadshöjden är ca 7 meter. 
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Byggnad 6

Denna stora byggnad ligger inom fastigheten Gjuteriet 17 och används 
av Bostik Nordic för limproduktion. Denna industribyggnad finns 
heller inte dokumenterad på arkivet och därför blir byggnadsåret samt 
arkitekten okända. Byggnadsytan är på ca 1000 kvm men med en höjd 
på ca 10 m. Byggnaden är uppförd i brunt beige plåt och gulbrunt tegel. 

Byggnad 7

Denna byggnad är belägen inom fastigheten Gjuteriet 17. På grund av 
att området är inhägnat blir funktionen, byggnadsåret och arkitekten 
okända. Denna byggnad består av tre våningar och är uppförd i gulbrunt 
tegel med grått puts som fasadmaterial. Byggnaden har en yta på ca 900 
kvm och är kopplad till byggnad 7.1. Karaktäristiskt för byggnaden är 
fasaden som utgör ett rutnät av tegel med puts i mitten. 
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Byggnad 7.1

Denna byggnad är kopplad med föregående byggnad och även denna 
belägen inom fastigheten Gjuteriet 17. Som tidigare nämnt är dessa 
byggnader inhängda vilket leder till att nuvarande funktion, arkitekt och 
byggnadsår förblir okända då de inte finns dokumenterade på stadshusets 
arkiv. Den massiva byggnaden upptar en areal på ca 1500 kvm med en 
höjd på ca 10 m. Byggnaden är uppförd i stål och grått plåt och utgör en 
typisk och enkel industriarkitektur med ”sågtak” i falsad plåt.

Byggnad 8

Fastigheten Gjuteriet 20 nyttjades av Limhamns aduceringsverk under 
första häften av 1900-talet. Idag består fastigheten av en industriby med 
flera inhyrda företag. Den första byggnaden som ligger med kortsidan 
mot Limhamnsvägen nyttjas idag av Lögstrup Sweden AB som tillverkar 
och monterar avfabriksmonterade elektriska anläggningar.46 Byggnaden 
ritades i en våning 1945 av Thorsten Roos. Roos kom även att rita till- 
och påbyggnaden 1961 vilket resulterade i att byggnaden fick en extra 
våning och en större produktionsyta. Som de övriga byggnaderna som 
ritats av Roos är även denna uppförd i rödbrunt tegel i munkförband.  
Denna byggnadsdel upptar en yta på ca 1700 kvm med en höjd på ca 
7 meter. Byggnadsdelen utmed Limhamnsvägen har ett valmat sadeltak 
medan bakdelen har ett pulpettak med brunt klinker som fasadmaterial. 

46 Lögstrup Sweden AB:s hemsida, 2010-05-08.
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Byggnad 8.1

Mellanbyggnaderna på fastigheten Gjuteriet 20 består av en industiby 
med diverse företag etablerade. Dessa byggnader består av olika volymer 
med olika funktioner. Byggnadernass ursprungliga funktion bestod 
av produktion och lagerutrymmen för Limhamns aduceringsverk. De 
ritades 1951 av arkitekten Nils Tegmar och kompletterades 1975 av 
arkitekten Sven E Olsson. Dessa byggnadsvolymer består av flera olika 
höjder, fasadmaterial och fasadkulörer. Detta komplex tar i anspråk en 
yta på ca 4000 kvm. Här finner man en blandning av tegel, puts och plåt 
i vit, grå och rödbrun färg. Byggnadsvolymerna tillsammans bildar ett 
säteritak täckt av falsad plåt och papp. 

Byggnad 8.2

Denna byggnad ligger i väst inom fastigheten Gjuteriet 20 och består av 
två ihopbyggda byggnadsvolymer. Dessa byggnader brukades även av 
Limhamns aduceringsverk för produktion. Idag brukas byggnaderna av 
Malmö glasindustri och Hemplans byggplåt. Byggnaderna är uppförda 
i brunt tegel och är ritade av arkitekterna Frans Evers som ritat den 
första etappen 1946 och Nils Tegmar som ritat tillbyggnaden 1963. 
Tillbyggnadens fasad är i mörkrosa puts. Byggnadsytan ligger på ca 2000 
kvm med en höjd på 7-8 meter. Byggnaderna har ett sadeltak med falsad 
plåt. 
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Thorsten roos

Arkitekten som ritade majoriteten av byggnaderna inom planområdet 
heter Thorsten Roos (1906-1969). Han utbildade sig i Tyskland till 
arkitekt för att återvända till Malmö och sätta sin prägel på staden. 
Roos introducerade funktionalismen i Malmö under 1930-talets början 
med tydliga influenser från Tyskland. Roos hade ett samarbete med två 
Malmöherrar som i sin tur skulle bidra till Roos’ stora framgångar. Den 
ena var Grönqvist som var chef  för HSB:s arkitektkontor och den andre 
var Hugo Åberg som var storbyggmästare och VD för HSB fram till 
1958.

Thorsten Roos’ nära samarbete med dessa herrar bidrog till att han 
ritade i stort allt som Åberg byggde under denna tid. Exempel på vad 
Roos’ ritat är husen på kvarteret Nyhem, Ellstorp, del av husen längs 
Ribersborgsstranden, NK (idag Hansakompaniet), Rosengård etapp 1 
och sist men inte minst Kronprinsen.47 

Infrastruktur

Biltrafik

Planområdet ligger längs med Limhamnsvägen. Limhamnsvägen är 
mycket trafikerad under vardagarna eftersom den utgör huvudvägen från 
sydvästra Malmö in mot centrum. Från denna väg leder infarter in till 
planområdet via Geijersgatan och Packhusgatan. Väster om planområdet 
ligger Magasinsgatan. Infarterna Geijersgatan och Packhusgatan är idag 
mindre trafikerade eftersom området väster om kvarteret Gjuteriet, 
kvarteret Glasbruket och Cementen inte innehåller några verksamheter 
i dagsläget. Det planeras dock för ett bostadsområde på dessa kvarter 
vilket betyder att dessa infartsvägar kommer få en högre belastning än 
vad de har idag. Infarterna till fastigheterna Gjuteriet 18 och 20 sker 
genom direktinfarter från Limhamnsvägen medan infarten till Gjuteriet 
17 sker genom Geijersgatan. Korsningen mellan Geijersgatan och 
Limhamnsvägen är en cirkulationsplats medan Packhusgatans infart är i 
form av en oreglerad t-korsning.48

47 Tyke Tykesson, ”Mitt i modernismens uppgång och fall”, Tidsskriften Arkitektur, nr 
6-2004, Stockholm 2004, s 66 ff.
48 Malmös Stadsbyggnadskontor, Planprogram för Limhamns industriområde, Malmö 
2000, s 16.
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Gång- och cykeltrafik

En av huvudcykelvägarna från Ön och Limhamn in till Malmö centrum 
är cykelvägen längs med Limhamnsvägen. Den används främst för 
rekreation men även för arbetspendling mellan Limhamn och Malmö 
centrum.49 En annan viktig gång- och cykelväg till och från planområdet är 
Ribersborgsstigen som går från Universitetsholmen och Västra hamnen 
till planområdet genom Limhamnsfältet och Ribersborgsstranden.  

Kollektivtrafik

Kvarteret Gjuteriet har en väldigt god kollektivtrafiksförbindelse med 
busslinje 32 som går från centrum till Ön med 10 minuters mellanrum. 
Busshållsplatsen från centrum ligger på Limhamnsvägen utanför Dresser 
Waynes sågtandsbyggnad. Busshållsplatsen till centrum ligger ca 100 
meter öster om planområdet. 

Järnväg

Järnvägsspåren från Sillabanan som transporterade både person- och 
godstrafik till och från Limhamn finns bevarad trots nedläggningen. 
Spårområdet som ligger i väst inom kvarteret Gjuteriet går från Limhamns 
hamn till centrum genom Limhamnsfältet och Ribersborgsstranden. 

Grönstruktur

Planområdet är ett industriellt verksamhetsområde och därför dominerat 
av stora byggnadsvolymer och hårdgjorda ytor. Detta bidrar till att 
industriområden inte består av några större grönytor. Den södra delen av 
området, fastigheten Gjuteriet 20, består idag av vildvuxet gräs med inslag 
av träd och buskar. Denna fastighet har tidigare använts som upplagsplats 
och därför inte vårdat. Även spårområdet inom planområdet i väst 
består av vildvuxet gräs och buskar. Limhamnsvägen är trädplanterad 
längs planområdet vilket bidrar till att planområdets östra del består av 
grönska. Hundra meter norr om kvarteret ligger Limhamnsfältet och 
Ribersborgsstranden som är ett stort bad- och fritidsområde. 

49 Malmös Stadsbyggnadskontor, Planprogram för Limhamns industriområde, Malmö 
2000, s 16.

33Planförutsättningar

Gång- och cykelvägar

Kollektivtrafik

Grönsstruktur



34

Analys     
inledande diskussion   35
stadsmorfologisk analys  35
tillämpning av     
karaktäriseringsmodellen  36
kulturhistorisk värdering  40
tillämpning av den 
kulturhistoriska värderingen 43
referensstudie    47



Inledande diskussion

Enligt översiktsplanen vill kommunen förtäta i staden eller exploatera 
på hamn- och industriområden. För att inte riskera att arvet från sådana 
områden försvinner måste kulturhistoriska analyser göras för vilka 
byggnader som skall bevaras. I början av 1900-talet gällde bevarandelagarna 
både miljöer och enskilda byggnader, men bevarandearbetet fokuserade 
främst på enskilda och märkliga byggnader.50  Med tiden förändras synen 
vilket gjorde att ett bredare synsätt på kulturmiljön utvecklades efter 
andra världskriget. Detta ledde till att statsmakterna konkretiserade sina 
intentioner för kulturmiljövården och arbetade fram det kulturpolitiska 
målet (prop. 1987/88:104).51 Termen kulturmiljövård introducerades 
i denna proposition som ett samlande begrepp för att bevara och 
levandegöra kulturarvet samt kunna spegla hela samhällets historia. 

Man kan inte bevara alla byggnader inom ett område eftersom det inte är 
rimligt om en nyexploatering ska ske. Men med en kulturhistorisk analys 
kan byggnadsbeståndet inom ett område analyseras för att sedan ta fram 
de byggnader som har ett bevarandevärde och utifrån dessa byggnader ta 
fram ett exploateringsförslag. 

Stadsmorfologisk analys

Bebyggelsemönster och kvarterstyper bygger på typologiska, morfologiska 
och typo-morfologiska karaktäriseringsmodeller. Typologin är det 
systematiska ordnandet av element som strukturerar det byggda rummet. 
Morfologin beskriver det byggda ur delarnas förhållande till den urbana 
helheten. En typo-morfologisk klassificering innebär karaktärisering och 
systematisering av kunskap relaterad till de fysiska strukturers typologiska 
och morfologiska egenskaper.52

I analysen gäller det att man beskriver bebyggelsemönstret som 
kan beskrivas som en kombination av tre stadselement: gatunätet, 
tomtstrukturen och byggnaderna. Här delas gatunätet efter dess 
hierarkiska struktur som huvudgator, sekundärgator, vändzoner och 
gång- och cykelvägar. Tomtstrukturen beskrivs utifrån dess avgörande 
roll att utforma byggnaderna. Tomternas storlek, situation och 
placering i förhållande till gator och öppna rum är viktiga parametrar 
50 Axel Unnerbäck, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, Stockholm 2002.
51 Axel Unnerbäck 2002, s 13.
52 Abdellah Abarkan, Bebyggelsemönster och kvarterstyper – Typo-morfologiska karaktärise-
ringsmodeller tillämpade i Bredäng och Akalla, Stockholm 2006, s 13 ff.
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vid karaktäriseringen av byggnaderna. Det sista elementet, byggnaderna, 
formar ett bebyggelsemönster relaterat till deras utformning och 
arkitektoniska gestaltning. 

Tillämpning av karaktäriseringsmodellen

Beskrivning

Limhamns hamnhistoria är starkt knutet till Skånska Cementaktiebolaget 
som etablerade sig i området under 1800-talets andra hälft. Den snabba 
industriella expansionen medförde att flera stora företag grundades i 
staden, inte minst Kockums mekaniska verkstad. Eftersom Limhamn 
inte hade en naturlig formad hamn fick Skånska Cementaktiebolaget 
skapa sin egen hamn. Kvarteret Gjuteriet är resultatet av utfyllningsfasen 
av Limhamns hamn 1880. På denna tomt etablerades Skånska 
cementgjuteriet. Idag finns inga byggnader bevarade från denna tid då 
allt revs i och med etableringen av AB J. C. Ljungmans verkstäder.53 
Majoriteten av byggnaderna som byggdes inom kvarteret är ritade av 
arkitekten Thorsten Roos som satt sin prägel på över 500 byggnader i 
staden, bl.a. Kronprinsen.54 

Limhamns hamn har en klar struktur som industrimiljö med stora, 
oregelbundna byggnadsvolymer bakom galler uppförda på hårdgjorda 
ytor. Cementfabriken står fortfarande kvar som ett monoment över en lång 
industriepok.55 Kvarteret Gjuteriet har en oregelbunden struktur vilket är 
vanligt inom industrimiljöer med byggnader som visar på en omsorgsfull 
industriarkitektur. Markanvändningen inom kvarteret visar en tydlig och 
logisk funktionsuppdelning mellan produktionsverkstäderna, gjuterierna 
och lagrarna vilket i sin tur leder till att avstånden mellan byggnaderna 
blir oregelbundna.  Området är uppdelat i olika funktionella enheter med 
tydliga gränser och en skarp differentiering mellan privat- och allmän mark. 
Byggnadsbeståndet är format i ett antal olika byggnadstyper baserade 
på funktionen. Med tanke på att området är ett verksamhetsområde är 
byggnadstyperna inte vanliga inom bostadsområden utan karaktäristiska 
för verksamhetsmiljöer och därför inte möjliga att klassa som specifika 
hustyper. Byggnaderna inom området är inte riktade mot en särskild 
riktning utan riktade främst utifrån funktion. De är placerade främst mot 
vägarna och bildar en skärm mellan dem och verksamhetsområdet. 
53 Malmö Kommun, Planbeskrivning tillhörande detaljplan 4637 för kvarteret GLASBRU-
KET och norra delen av kvarteret CEMENTEN, reviderad 2005-11-25, Malmö 2005.
54 Tyke Tykesson, ”Mitt i modernismens uppgång och fall”, Tidsskriften Arkitektur, nr 
6-2004, Stockholm 2004, s 66 ff.
55 Länsstyrelsen i Skåne läns hemsida, 2010-04-16.
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Typologiska och morfologiska karaktärer

Det är fyra gator som formar gatunätet för bebyggelsemönstret som har 
studerats. Gatunätet som utgör gränsen för planområdet består av en 
huvudväg som går längs med planområdets östra del, Limhamnsvägen, 
och tre sekundärgator varav två fungerar som infartsgator och bildar 
gränsen i nordlig samt sydlig riktning, Geijersgatan och Packhusgatan. 
Magasinsgatan är den tredje sekundärgatan som utgör gränsen i väst. 
Dessa gator bildar tillsammans yttergränserna till kvarteret. I den 
sydvästliga delen av kvarteret finner man en gata med vänzon som 
idag sörjer Malmö glasindustrin samt en rondell i den nordöstra delen 
av kvarteret. Längs Limhamnsvägen finner man gång- och cykelvägen 
som går från Limhamn till centrum. Inom området finns inget tydligt 
definierat gatunät vilket är vanligt inom verksamhetsområden. Dessa 
utgör områdets typologiska struktur. Områdets morfologiska struktur kan 
endast beskrivas i större perspektiv, d.v.s. i samband med hela Limhamns 
hamn. Limhamns hamn har tidigare varit ett verksamhetsområde för 
Cementa men har uppdelats i ett rutnätsmönster efter nedläggningen i 
den nya detaljplanen för hamnen. Kvarteret Gjuteriet utgör idag en del 
av rutnätsmönstret. 

Tomtstrukturen i området är uppdelad efter fastigheterna som tillsammans 
bildar kvarteret Gjuteriet. Här kan fem tomttyper urskiljas. Tomterna 
har inga särskilda geometriska former utan följer snarare gatornas 
och fastighetsgränsernas form. Fastigheterna som utgör kvarteret är 
Gjuteriet 17, 18, 20 och 21 samt del av Limhamn 6:1. Inom fastigheten 
Gjuteriet 17 finns Bostik Nordic etablerad tillsammans med andra 
småföretag. Inom Gjuteriet 18 är Dresser Wayne etablerade i Ljungmans 
ursprungliga byggnader. Gjuteriet 20 består idag av en industriby med 
diverse verksamheter etablerade, bl.a. Lögstrup SWEDEN AB. Gjuteriet 
21 har tidigare fungerat som upplagsplats och är idag obebyggd då den 
består av vildvuxet gräs och träd. Spårområdet inom kvarterets västra del 
ingår inom fastigheten Limhamn 6:1. Bebyggelsen är koncentrerad inom 
fastigheterna Gjuteriet 17, 18 och 20. De följer som tidigare nämnt ingen 
tydlig struktur utan är placerade längs med fastighetsgränserna. 
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Inom fastigheterna Gjuteriet 17 och 18 är bebyggelsen ordnad för att 
uppta största möjliga markareal medan bebyggelsen inom Gjuteriet 20 
är placerad i mitten av fastigheten och sträcker sig från tomtgränsens 
östra till västra del. Det finns inga tomttyper som skapar en strukturell 
differentiering i området med tydliga intryck, detta eftersom området är 
oregelbundet strukturerat.  

Karaktärerna som byggnaderna inom planområdet har gemensamt 
utgörs av ett antal arkitektoniska element som här har begränsats till 
fyra element. De gemensamma elementen är entréer, fönster, tak och 
fasadmaterial. Listan kan göras längre när husen är svårare att binda 
vid en enda definierad byggnadstyp.56 Trots den stora variationen 
i byggnadsbeståndet går det att skildra tre byggnadstyper som 
dominerar planområdet. Dessa tre byggnadstyper är tegelbyggnaderna, 
lagerbyggnaderna (i plåt) och putsbyggnaderna. Dock kan fasadkulören 
inom varje byggnadstyp variera. Byggnaderna har trots fasadvariationerna 
gemensamma arkitektoniska element. Den industriella arkitekturen med 
storskaligheten, ljusinsläppen och portarna är återkommande hos alla 
byggnadstyper. 

Karaktäristiskt för tegelbyggnaderna är att teglen är uppförda i 
munkförband. Huvudentréerna är typiska 1950-tals dörrar i järn 
och glas medan de övriga dörrarna är i trä, oftast med smyckningar. 
Fönstren är väldigt varierande, även på den enskilda byggnaden. 
Återkommande fönstertyper på alla tegelbyggnader är frostade fönster 
i rutnätsform och fönster med mittpost delade i olika delar. Takformen 
är i allmänhet sadeltak i hela området med undantag av två byggnader, 
byggnad 2 och 7. Tegelhusen i området har en varierande höjd mellan 6 
(sågtandsbyggnaden) och 14 meter (kontorshuset).  Denna byggnadstyp 
domineras på fastigheten Gjuteriet 18, Dresser Waynes verkstäder, men 
återkommer även inom fastigheten Gjuteriet 20. 

56 Abdellah Abarkan 2006, s 24.
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Plåtbyggnaderna är väldigt monotona och sparsamt utsmyckade. Denna 
typ av byggnad är idag en väldigt typisk industribyggnad som finns 
inom de flesta industriområdena. Dessa byggnader används främst som 
lagerbyggnader men kan även användas för produktion. Vad som är 
gemensamt för denna byggnadstyp inom planområdet är entréportarna i 
järn som är en del av de stora godsentréerna, i vissa fall ligger de vid sidan 
om. Det är väldigt sparsamt med fönster på denna byggnadstyp men 
kan dyka upp i form av stora fönster uppdelade i mindre poster (oftast 
tre) eller som smala och avlånga. Gemensamt för denna byggnadstyp är 
sadeltaket. Det är inte lätt att lista ut våningsantalet på dessa byggnader 
eftersom de inte syns på utsidan. Däremot har de varierande höjder 
mellan 6 och 10 meter. 

Den tredje byggnadstypen inom området är putsbyggnaderna. Dessa 
byggnader är resultaten av tillbyggnaderna som skett genom åren och 
är därmed inte friliggande. Det finns en likhet mellan entréportarna på 
denna byggnadstyp och plåtbyggnaderna. Båda har entréportar som en 
del av de stora godsdörrarna eller ligger i direkt anslutning till dessa. 
Här återkommer de frostade fönstren i rutnätsform och stora fönster 
uppdelade i poster och spröjs. Tillbyggnaderna har resulterat i att 
byggnadsvolymerna bildat ett säteritak. Denna byggnadstyp domineras 
inom fastigheten Gjuteriet 20. 
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Typo-morfologiska förhållanden

Gatunätet runt planområdet, tomtstrukturen och byggnaderna 
samexisterar inte i en bestämd ordning men verkar dock i förhållande 
till varandra p.g.a. funktionsuppdelningen för att forma morfologiska 
enheter av olika karaktärer. Från Limhamnsvägen och infartsgatorna, 
Geijersgatan och Packhusgatan, verkar det centrala rummet inom 
planområdet mera väl definierat än vad som är fallet. Dessa gator bildar 
tillsammans med Magasinsgatan en gräns mot planområdet men skapar 
inga tydliga skillnader mellan det privata och det offentliga utan det är 
inhängningen runt stora delar av planområdet som skiljer det dessa åt. 

Dispositionen av byggnaderna omger planområdet till ett mer slutet 
rum. Eftersom att området är ett verksamhetsområde har rummet inom 
området också bebyggts av stora volymer som i sin tur skapar varierande 
rumsbilningar mellan byggnaderna. Byggnaderna är indragna i området 
vilket leder till att delen mot Limhamnsvägen bildar parkeringsplatser 
med inslag av grönska medan den norra delen används som upplagsplats 
av Dresser Wayne. Den västra delen visar en tydlig morfologisk enhet 
med Magasinsgatan, spårområdet, grönskan och byggnaderna i en 
gemensam samverkan.

Skalan på byggnaderna är stor i jämförelse med ett bostadsområde. Detta 
är vanligt inom verksamhetsområden då man vill bebygga största möjliga 
yta för att tillgodose sina behov. Byggnaderna i området tar i anspråk stora 
ytor med låga höjder vilket leder till att området upplevs mer horisontell 
än vertikal. Den högsta höjden inom området är höjden på kontorshuset 
och gjuteritornen som i sin tur inte överstiger 15 meters gränsen. 

Kulturhistorisk värdering

Systemet för kulturhistorisk värdering som Riksantikvarieämbetet 
arbetat fram formas i bebyggelseregistret. Värderingssystemet bygger 
på en struktur med två olika begrepp, dokumentvärden och upplevelsevärden. 
Dokumentvärden beskriver den historia en anläggning eller en byggnad 
kan berätta genom sin existens57 och kan delas upp i olika värden medan 
upplevelsevärden rymmer begrepp som kan karaktärisera en upplevelse 
av en anläggning eller en byggnad.58 

57 Jonna Stewénius, del2, 1998, s 31.
58 Jonna Stewénius, del2, 1998, s 32.
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Systemet går i korthet ut på att definiera och beskriva olika bevarandemotiv 
samt göra en sammanvägd bedömning av de olika kriterierna. Sedan 
välja ambitionsnivå för bevarandet för att koppla motiveringen och 
ambitionsnivån till lämpliga uppföljningsåtgärder. Hur den skall 
dokumenteras och hur den ska bevaras blir kontentan av analysen.59 
Detta system är tänkt att användas främst till enskilda byggnader eller 
anläggningar men har även visat sig fungera på samlade bebyggelsemiljöer. 

Till grundmotiven dokumentvärden och upplevelsevärden, finns det 
förstärkande och övergripande motiv som kan kopplas. Motiven 
omfattar fyra sådana begrepp äkthet, kvalitet, tydlighet och sällsynthet - 
representativitet.60 Dessa efterföljs av en motivtext som är den tungt 
bärande delen i kulturhistoriska värderingen eftersom den redovisar de 
ställningstaganden som utgör grunden för värderingen.61 Avslutningsvis 
graderar man byggnaderna beroende på om de innehar ett kulturhistoriskt 
värde eller inte. Denna gradering kan göras finare och delas in i tre 
undergrupper. Den första gruppen representerar byggnader som bedöms 
som synnerligen märkliga genom sitt kulturhistoriska värde eller som 
anses ingå i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde. 
Den andra gruppen gäller sådana byggnader som bedöms som särskilt 
värdefulla från bl.a. kulturhistorisk synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär. Den tredje gruppen gäller övrig 
bebyggelse som tillmäts ett särskilt kulturhistoriskt värde.62

Dokumentvärdena och upplevelsevärdena delas upp i mindre värden som 
är avsedda att användas som en checklista för att finna de för objektet 
relevanta kriterierna. Dessa värden kommer att presenteras kort nedan 
för en vidare förståelse av valet samt deras innebörd.

Dokumentvärden63

Byggnadshistoriskt värde – Värdet kopplas oftast samman med 
begrepp som ålder, ålderdomlighet och ursprunglighet.

Byggnadsteknikhistoriskt värde – Detta värde är nära förknippat med 
föregående värde. Här gäller det att byggnadstekniken har ett primärt 
59 Axel Unnerbäck 2002, s 11.
60 Jonna Stewénius, Kulturmiljövårdens bebyggelseregister, del1, Stockholm 1998, s 65.
61 Jonna Stewénius, del1, 1998, s 68.
62 Jonna Stewénius, del1, 1998, s 69 ff.
63 Jonna Stewénius, del1, 1998, s 61 ff.
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intresse. Exempel på sådana är tekniska innovationer, användning av 
speciella material eller rent av ingenjörsmässigt skickliga lösningar. 

Arkitekturhistoriskt värde – En byggnad eller anläggning som i sin 
arkitektoniska gestaltning blivit mönsterbildande, betecknat en höjdpunkt 
i en utveckling eller löst ett arkitektoniskt problem. 

Samhällshistoriskt värde – En byggnad eller byggnadsmiljö som kan 
ge viktig information om samhällets historia. 

Socialhistoriskt värde – Detta värde är nära kopplat till föregående 
värde. Skillnaden från förra är att det socialhistoriska intresset är knutet 
till företeelser som rör människans situation i samhället, byggnader som 
avspeglar hur man har levt, arbetat och umgåtts. 

Personhistoriskt värde – Detta värde berör historiskt berömda 
personers livsmiljö. 

Teknik- och industrihistoriskt värde – Intresset här riktar sig 
till framställningstekniken, själva processen, inom hantverk och 
industri medan byggnaden eller anläggningen endast är en ram runt 
tillverkningsprocessen eller en del av den. 

Upplevelsevärden64

Arkitektoniskt värde – Kan vara knutet till såväl en byggnad som en 
miljö. Värdet kan ligga i både rent estetiska egenskaper och i det sätt ett 
gestaltningsproblem är löst. 

Konstnärligt värde – Värdet här ligger i en byggnads arkitektur, men 
kan även ligga i enskilda delar eller interiörer. 

Patina – Med detta värde menas alla de spår av åldrande i form av 
nötning, oxidation etc. som ger en byggnad eller ett föremål en karaktär 
av hög ålder och gammal kultur. 

Miljöskapande värde – Detta värde kan gälla en enskild byggnad i en 
helhetsmiljö, exempelvis i en stadskärna där varje byggnad av miljöskäl 
kan vara betydelsefull utan att ha något egenvärde. 

64 Jonna Stewénius, del1, 1998, s 63 ff.
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Identitetsvärde - Värdet innefattar de egenskaper hos en byggnad, 
anläggning eller miljö som ger människan en trygghet, samhörighet och 
identifikation med sin omgivning. 

Kontinuitetsvärde – Värdet illustrerar den historiska framväxten och 
kontinuerliga förändringen i ett levande samhälle. 

Traditionsvärde – Värdet står för en koppling till speciella händelser, 
skeenden och traditioner. 

Symbolvärde – En byggnad eller en anläggning som utgör en symbol 
för exempelvis en ort eller en nation.

Tillämpning av den kulturhistoriska 
värderingen

Fastigheten Gjuteriet 18

Byggnaderna 1,2,3 och 4 inom fastigheten Gjuteriet 18 utgör den 
anläggning som uppfyller följande kriterier för dokumentvärdena, 
samhällshistoriskt- och socialhistoriskt värde samt arkitekturhistoriskt 
värde. Som upplevelsevärde uppfyller de ett symbolvärde för Malmö med 
dess historiska bakgrund. Byggnad 4 uppfyller även upplevelsevärdet 
patina med spåren av åldrande och nötning i tegelfasaden. Ett 
förstärkande värde för dessa motiv är representativiteten. Byggnaderna 
inom fastigheten representerar dåtidens industriarkitektur, inte minst 
sågtandsbyggnaden längs Limhamnsvägen. 

Valen av dokumentvärdena gjordes utifrån anläggningens värdefulla 
information om samhällets historia. Limhamns hamns historia vilar 
bl.a. på arvet från Cementas och Ljungmans byggnader. Dresser Wayne 
bedriver idag sitt europeiska huvudkontor från Ljungmans gamla 
byggnader, de byggnader som varit bland de första i sitt slag med 
bensinpumpstillverkning i världen. Ljungmans verkstäder, som ritades 
av Thorsten Roos, har haft en betydande roll för samhällets utveckling 
både lokalt i Malmö genom arbetstillfällen och regionalt genom den stora 
exporten av bensinpumpar. Den autentiska och pedagogiska aspekten 
är väsentlig för anläggningen. Detta eftersom att den ursprungliga 
funktionen finns bevarad än idag. Denna anläggning visar med sin 
existens hur man har arbetat under Ljungmans tid och därför viktigt 
ur ett socialhistoriskt perspektiv. Anläggningen fungerar även som en 
kunskapskälla för samhällets historia. 
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Dessa värden varierar dock mellan byggnaderna inom anläggningen. 
Byggnad 1 i sågtandsform visar med sin existens en omsorgsfull 
industriarkitektur. Byggnad 2 visar med sin ålder dåtidens moderna 
arkitektur med dominerande glaspartier. Byggnad 4 visar den typiska 
gjuteriarkitekturen med dess två karaktäristiska torn. Dock visar inte 
byggnad 3 något särskilt värde mer än att den ingår inom anläggningen. 

Byggnad 5 anses inte fylla något av kraven för en kulturhistorisk 
värdesättning. Detta beror på att byggnaden är uppförd som 
lagerbyggnad i industriellt plåt och därför inte innehar något arkitektur- 
eller kulturhistoriskt värde. Denna byggnad har ingen referens inom 
arkitekturhistorien eftersom den inte följer någon arkitekturhistorisk 
stil utan är uppförd i lätta material för att kunna tillgodose vissa behov 
samt kunna montera ner vid andra behov. Därför byggs denna typ av 
byggnad i enkla former med väldigt sparsamma detaljer. Byggnaden har 
i och med detta ingen social och/eller historisk betydelse eftersom den 
endast fungerar som en enkel lagerbyggnad som är enkel att bygga upp 
och enkel att montera ner. 

Byggnad 1,2 och 4 tillmäts ett särskilt kulturhistoriskt värde och hamnar 
därmed i grupp 1, d.v.s. bland de byggnader med ett särkilt kulturhistoriskt 
värde. Byggnaderna 3 och 5 hamnar i grupp 2, d.v.s. bland de byggnader 
som vid värderingstillfället inte tillmäts något kulturhistoriskt värde. 
Byggnad 3 hamnar under grupp 2 för att den inte har ett eget värde mer 
än att den ingår inom anläggningen. Gällande arkitekturen är den en 
vanlig byggnad utan referens till någon specifik arkitektur. Byggnaden har 
heller ingen direkt social och/eller historisk betydelse eftersom att den 
inte fungerat som en huvudbyggnad med något karaktäristiskt drag utan 
har enbart fungerat som ett plåtslageri och numera som en lagerbyggnad. 
Med byggnadens enkla former och sparsamma detaljer samt dagens 
funktion tillmäts inte byggnaden något särskilt kulturhistoriskt värde. 

Byggnaderna 1, 2, och 4 bedöms inte uppfylla något kraven som 
synnerligen märkliga byggnader i den finare graderingen eftersom de inte 
är tillräckligt gamla. Därför faller de under den tredje undergruppen vad 
gäller övrig bebyggelse som tillmäts ett särskilt kulturhistoriskt värde. 
Dessa byggnader skyddas genom detaljplanen genom Q-märkning och 
särskilda skyddsbestämmelser. Med Q-märkningen förblir användningen 
fri så länge den inte inkräktar på själva bevarandet eller stör omgivningen 
och kan kompletteras med bl.a. rivningsförbud. 
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Fastigheten Gjuteriet 17

Inga byggnader inom fastigheten Gjuteriet 17 anses uppfylla något 
av kriterierna. Varken för dokumentvärden eller upplevelsevärden. 
Byggnaderna inom denna fastighet är uppbyggda i enkla material utan 
någon arkitekturhistorisk referens. De har heller inget kulturhistoriskt 
värde eftersom den typen av bebyggelse är uppförd under senare tid. 
Byggnaderna har enkla former med sparsamma detaljer. Här bedrivs en 
produktion av lim som inte har en lång historia på naken inom dessa 
lokaler och därför tillmäts inte någon social och/eller historisk betydelse. 
Detta beror på att byggnaderna är uppförda som industribyggnader 
för att tillgodose ett visst behov. Allt omkring oss är dock kulturmiljö 
men dessa byggnader anses inte vara kulturhistoriskt värdefulla. Därför 
hamnar de i grupp 2, bland de byggnader som vid värderingstillfället inte 
har tillmäts något kulturhistoriskt värde.

Fastigheten Gjuteriet 20

Byggnaderna 8 och 8.2 utgör den del av anläggningen som uppfyller 
kriterierna för dokumentvärdena, samhällshistoriskt- och socialhistoriskt 
värde. Upplevelsevärdet gäller endast för byggnad 8.2 som med sin existens 
uppfyller kriterierna för värdet patina. Den mellanliggande industribyn, 
byggnaderna 8.1 anses inte uppfylla kraven för dessa kriterier och därför 
anses sakna ett kulturhistoriskt värde. Detta eftersom att byggnaderna 
saknar en arkitekturhistorisk referens eller ett utseende rikt av detaljer 
eller speciella former utan byggda etappvis i diverse material som tegel, 
puts och plåt. Funktionen inom dessa byggnader har förändrats flera 
gånger under tiden eftersom de fungerar som en industriby med diverse 
verksamheter etablerade. Detta bidrar i sin tur till att dessa byggnaderna 
saknar en social och/eller historisk betydelse eftersom det flyttar in 
verksamheter som det flyttar ut, utan någon direkt historisk koppling till 
platsen. 

De förenämnda byggnaderna 8 och 8.2 som idag inhyser Lögstrup 
Sweden AB, Malmö glasindustri och Hemplans byggplåt har tidigare varit 
Limhamns aduceringsverks gamla lokaler. Limhamns aduceringsverk var 
under första hälften av 1900-talet en av Limhamns största arbetsplatser 
med ca 225 arbetare.65  Byggnaden 8.2 uppfyller kriteriet patina med 
tanke på dess utseende. Denna tegelbyggnad har spår av åldrande i form 
av nötning vilket ger byggnaden en upplevelse av dåtiden. 

65 Limhamns företagsgrupps hemsida, 2010-04-17.

45Analys

17

20

8

8.2



Det är dock viktigt att påpeka att endast byggnadsdelen av byggnad 8 
mot Limhamnsvägen d.v.s. Lögstrups kontorsbyggnad som tillmäts 
det kulturhistoriska värdet och inte den anslutande produktionsdelen. 
Detta eftersom den anslutande produktionsdelen inte uppfyller något 
arkitekturhistoriskt värde med sin sena uppkomst i kakelklädda fasader. 

Byggnaderna 8 och 8.2 hamnar i grupp 1 och tillmäts ett särkilt 
kulturhistoriskt värde. Mellanbebyggelsen 8.1 hamnar i grupp 2 och 
därför tillmäts inget särskilt kulturhistoriskt värde. Byggnaderna 8 och 
8.2 faller under den tredje undergruppen vad gäller övrig bebyggelse som 
tillmäts ett särskilt kulturhistoriskt värde. Dessa byggnader kan skyddas 
genom detaljplanen som beskrivet ovan under rubriken ”Fastigheten 
Gjuteriet 18”.

Sammanfattning av analysen

Analysen har beskrivit områdets stadsmorfologiska karaktär och 
byggnadernas kulturhistoriska värde och resulterat i att bevara fem 
byggnader i området. Dessa byggnader är byggnaderna 1, 2, 4, 8 och 8.2. 
Valet gjordes efter byggnadernas kulturhistoriska värde då de hamnade 
i grupp 1 och tillmättes ett särskilt historiskt värde. Dock uppfyller 
ingen av dessa byggnader något av kraven som synnerligen märkliga 
byggnader utan faller inom tredje undergruppen vad gäller övrig 
bebyggelse som tillmäts ett särskilt kulturhistoriskt värde. Byggnader 
inom denna undergrupp skyddas genom Q-märkning och särskilda 
skyddsbestämmelser.
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Referensstudie

Norrköpings industrilandskap

Norrköpings industrilandskap är ett bra exempel på bevarad 
industribebyggelse i Sverige. Det unika industrilandskap runt Motala 
ström innehåller fabriker som tillkom mellan 1850 och 1920. Motala ström 
som löper genom Norrköping hade en betydande roll för uppväxten av 
industrilanskapet. Fabrikerna hade tusentals arbetare som arbetade med 
spinning och vävning i ylle och bomull. Fabrikerna genomgick många 
konjunkturväxlingar som ledde till att det sista ylleföretaget lades ner 
1970. I början av 1970-talet var detta industrilanskap ett stängt och 
förfallet område. Norrköpings kommun och näringslivet satsade på att 
bevara och funktionsomvandla området istället för att riva det. Idag 
består industrilandskapet av kunskapsföretag, universitet, stadsmuseum, 
konserthus, och bostäder.66 

Norrköpings industriområde är till ytan betydligt större än kvarteret 
Gjuteriet men har funktionsomvandlingen som gemensam nämnare. 
Eftersom att detta industrilandskap ligger centralt i Norrköping 
har funktionsomvandlingen haft annorlunda förutsättningar. 
Funktionsomvandlingen av fabriksbyggnaderna har skett i form av 
konserthus, stadsmuseum och universitet. Gjuteriet ligger inte i samma 
centrala läge och därför blir inte konserthus och stadsmuseum lika aktuella 
inom planområdet men mindre verksamheter i form av kunskapsföretag, 
skola och ett lokalt museum kan inrymmas i området.

66 Norrköpings kommuns hemsida, 2010-04-17.
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Vidare åtgärder för byggnadsvård

Vården av den kulturhistoriska bebyggelsen styrs av generella principer 
och speciella krav som utgår ifrån varje byggnads kulturhistoriska 
egenskaper. Klassificeringen av en byggnad som kulturhistorisk värdefull 
leder oftast till olika restrektioner för dess framtida användning, vård och 
förvaltning.

För varje byggnad som skall bevaras på grund av sin kulturhistoriska 
bakgrund gäller en garanti för en lång livslängd, att bevara själva byggnadens 
eller byggnadsmiljöns fysiska existens oavsett dokumentations- eller 
upplevelsevärde. Detta har lett till ett antal principer som idag utgör 
grunden i vården av den äldre bebyggelsen. Principerna innebär bl.a. att 
en byggnad skall kunna underhållas kontinuerligt och att material och 
arbete skall uppfylla höga kvalitetskrav. En annan grundläggande princip 
för vården av de kulturhistoriska värdena är en helhetssyn som uppfattar 
byggnaden som en levande organism, där olika delar och egenskaper 
samverkar och skall respekteras.67 

Allmänna riktlinjer för byggnadsvården:

Byggnaden skall kunna underhållas kontinuerligt.

Material och arbete skall uppfylla höga kvalitetskrav.

Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar – bevara karaktären.

Använda minsta möjliga ingrepp.

Förhindra skador.

Arbeta med traditionella material och traditionell teknik.

Spara istället för att ta bort.

Patinan är en del av åldrandet, vårda utan att ändra. 

67 Axel Unnerbäck 2002, s 44 ff.
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Gjuteriets framtida utveckling

Kvarteret Gjuteriet är idag en levande och fungerande industrimiljö 
som ger området ett värde ur kulturmiljösynpunkt. Området står inför 
en omvandling som kräver en syn på kulturhistorien som en tillgång. 
Funktionsomvandlingar och tillägg kan göras förutsatt att dem görs med 
respekt för de bevarade byggnaderna. Därför är det viktigt att platsens 
historia skall vara avläsbar.

För att stärka avläsbarheten är det viktigt att tydligt markera skillnaden 
mellan nytt och gammalt. Ny bebyggelse och tillbyggnader bör utformas 
i ett modernt formspråk för att stärka skillnaden. Det är även viktigt att 
tänka på detaljerna inom kulturhistoriskt värdefulla områden. Därför är 
det inte alltid lämpligt att renovera den gamla bebyggelsen om inte det är 
nödvigt för att bevara byggnadernas patina. 

Riktlinjer för varsam förändring68

Gällande bebyggelsen i planområdet är en första led i arbetet med 
funktionsomvandlingen av de byggnader som bevaras på grund av sitt 
kulturhistoriska värde att finna en lämplig funktion för dem utan att 
ändra byggnadens struktur, material, arkitektur eller deras kontextuella 
förutsättningar. Sedan skall byggnaderna beaktas på så sätt att nya tillägg 
i närheten inte skall utgöra ett hot mot dem genom slitage, avgaser eller 
annat som ett byggnadsmaterial eller en bärande struktur kan skadas av. 

Tegelfasaderna

Tegelfasaderna på de bevarade byggnaderna är karaktäristiska för den 
gamla industriarkitekturen. Thorsten Roos’ tegelbyggnader är uppförda 
i rödbrunt munkförband med detaljer i vit betong som på exempelvis 
byggnad 4. Tegelbyggnaderna har estetiska kvaliteter som kan utgöra 
fina kontraster mot nybyggnation och tillägg. 

Det är viktigt att tegelfasaderna inte putsas, slammas, målas eller täcks över på något 
sätt.

Vid behov av omfogning bör samma kulör och sammansättning användas som den 
ursprungliga.

Det är viktigt att tegelfasaderna inte behandlas så att patinan försvinner.
68 Carola Lund, Maria Lundberg och Olga Schlyter, Kulturhistorisk utredning, Varvstaden - 
Kockumsområdet söder om varvsgatan, Malmö 2007, s 17 ff.
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Befintliga muröppningar

Fönster- och dörröppningar är viktiga komponenter i en byggnads 
arkitekturhistoria som tydliggör byggnadens tidigare användning och 
funktion. Ingrepp i äldre tegelfasader kan vara svåra att återställa på ett 
bra sätt och därför inte att rekommendera. 

Nya öppningar i tegelfasaderna bör inte tas upp.

Fönster

De spröjsade fönstren är mycket karaktäristiska och typiska för 
industriarkitekturen p.g.a. de fantastiska ljusinsläppen som dem bidrar 
till. 

Fönster bör bibehållas. Vid behov kan dessa fönster ersättas med nya av samma typ.

Historiska spår och detaljer

Historiska spår och detaljer är kulturhistoriskt viktiga som levandegör 
byggnadernas gamla funktion. Detta gäller både interiört och exteriört. 

Historiska spår och detaljer bör bevaras.

Byggnadsvolymer

Dresser Waynes produktionsbyggnad med sågtandsfasad, byggnad 1, är 
en stor byggnad. Den avspeglar den storskaliga industriverksamheten 
som bedrivits på platsen. Denna typ av byggnad är karaktäristisk för 
industriarkitekturen som i sin tur sätter sin prägel på området. 

Denna stora byggnad är karaktäristisk för industriarkitekturen och för platsen och 
bör därmed bevaras. 

Nybyggnation

Den befintliga strukturen av bebyggelsen hänger samman med hur 
området använts. Det är därför viktigt att nybyggnation ges en genomtänkt 
placering och utformning. Man kan genom kontraster stärka gränsen 
mellan den gamla och den nya bebyggelsen. Detta kan göras genom att 
exempelvis inte använda samma kulör på de nya byggnaderna som på de 
gamla. Områdets och byggnadernas karaktärer är viktiga att ta hänsyn till 
i utformning och placering av nya byggnader och tillägg.. 
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Nya byggnader och tillbyggnader bör uppföras och utformas med hänsyn till det 
befintliga. 

Nya byggnader och tillbyggnader bör uppföras i samtida formspråk som avviker från 
det befintliga. 

Vid materialval till nya byggnader och tillbyggnader bör inspiration hämtas från den 
industriella arkitekturen. Tegelfasader är att rekommendera. 
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Förslaget i korthet

Inom kvarteret Gjuteriet föreslås en struktur som är ett resultat 
av analysen och riktlinjerna. Förslaget bygger i korthet ut på att en 
förtätning av samtida stilideal skall uppföras i form av slutna och 
halvslutna kvarter. Den nya bebyggelsen uppförs i 2-3 våningar plus 
vindsvåning med sadeltak och är främst försedda för bostadsändamål. 
Bebyggelsen uppförs i varierande höjder beroende på läget och är vid 
två fall sammankopplade med de bevarade byggnaderna. Inspiration 
till byggnaderna och strukturen är hämtat från södra delen av Ön i 
Malmö. Utgångspunkten i förslaget är att visa hänsyn till de bevarade 
byggnaderna för att framhäva den kulturhistoriska tillgången. Den nya 
bebyggelsen utgör en tydlig skillnad mellan gammalt och nytt. Detta för 
att det kulturhistoriska byggnadsbeståndet skall vara avläsbart. 

54 Planförslag
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Kvartersstruktur

Utifrån riktningarna av de bevarade byggnaderna har kvarteret delats 
upp i mindre stadskvarter. De nya kvarteren följer en förlängning 
av riktningarna och områdesgränsen. För att underlätta styckningen 
till mindre stadskvarter har den nya fastighetsuppdelningen följt den 
ursprungliga via fastighetsgränserna. Den nya uppdelningen har beaktat 
den bevarade bebyggelsen för att inte utgöra ett hot mot den genom 
slitage och avgaser. Därför fungerar vägstrukturen inom området 
som gågator. Dessa mindre stadskvarter har bebyggts med byggnader 
som går utmed kanterna av kvarteren och är därmed orienterade efter 
gaturiktningarna. Byggnaderna bildar i sin tur hel- och halvslutna kvarter 
med en gemensam gård i mitten. Gaturummet blir därmed väl definierat 
och bildar en halvoffentlig karaktär. Undantaget är den offentliga torgytan 
framför byggnad 4 och väst om byggnad 1. Här skapas ett offentligt 
rum som kan utnyttjas av de som jobbar i området, de boende och av 
områdets besökare. 
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Markanvändning

Planförslagets syfte är att skapa en varierad markanvändning inom 
kvarteret Gjuteriet. Området skall innehålla en blandad användning av 
bostäder och icke störande verksamheter. Den nya bebyggelsen kommer 
innehålla bostäder medan den bevarade bebyggelsen kommer att 
innehålla icke störande verksamheter. Med icke störande verksamheter 
menas verksamheter som inte består av industrier utan av kontorslokaler 
för kunskapsföretag, service eller offentliga byggnader. Inspirationen för 
denna typ av omvandling för de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna är 
hämtad från kvarteret Kajan som ligger på andra sidan Limhamnsvägen. 
Kvarteret Kajan innehåller flera byggnader som liknande kvarteret 
Gjuteriet är intressanta ur kulturhistoriskt hänseende och som 
innehåller en intressant blandning av användningar. Anledningen till 
att markanvändningen blandas inom området är för att ha ett levande 
område under dygnets alla timmar. 
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Förslagets stadsmorfologiska struktur

Förslaget domineras inte av hårdgjorda ytor som fallet var tidigare. Husen 
tar i anspråk en stor del av området och bildar grönytor inom kvarteren. 
För att minska de hårdgjorda ytorna har bebyggelsen inom området fått 
en förgårdsmark som är gräsbevuxet. Förslaget har fått en regelbunden 
struktur med regelbundna avstånd mellan husen. Det gör att riktningarna 
inom området blir tydliga samtidigt som de ökar orienterbarheten inom 
området samt gör att rummet mellan husen blir väldefinierat. Området 
i förslaget upplevs horisontell med låg bostadsbebyggelse som inte 
överstiger höjden på den bevarade bebyggelsen. Undantaget är dock den 
nya kontorsbyggnaden mittemot byggnad 4 som överstiger höjden på de 
befintliga byggnaderna men inte höjden på gjuteritornen för att skapa en 
mindre brytning i den övergripande bilden. 

Förslagets typologiska struktur av vägar är den samma som den befintliga 
med Limhamnsvägen som huvudväg och Geijersgatan, Packhusgatan 
samt Magasinsgatan som sekundärgator. De nya gatorna inom området 
som bildar den nya strukturen kommer att fungera som gågator med 
en bredd på 6 meter. De kommer vara förlängda mot de befintliga 
gatorna som omger kvarteret och fungera som infartsgator till områdets 
parkeringsplatser. Den nya gatustrukturen skapar därmed en strukturell 
differentiering med tydliga intryck. 

Gatunätet, tomtstrukturen och byggnaderna i förslaget samexisterar i 
en bestämd ordning och verkar i förhållande till varandra för att forma 
morfologiska enheter med olika karaktärer. Ordningen blir tydlig med 
väg, park, hus, gård, hus, gata, hus, gård, hus, gata etc. Rummet mellan 
husen blir därmed väl definierat eftersom byggnaderna skiljer det privata 
från det offentliga med en ordnad rumsbildning mellan byggnaderna. 
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Offentliga rum

I förslaget skapas två offentliga rum förutom gågatorna inom området. 
De offentliga rummen är torget mellan byggnad 4 och den nya 
kontorsbyggnaden samt parken som är belägen inom områdets västa del. 

Torget föreslås fungera som en ny mötesplats för områdets boende 
och de verskamma inom området. Därför är torget placerat mellan de 
bevarade byggnaderna som kommer att innehålla diverse icke störande 
verksamheter och bostadsområdet i väst. Gatan som går från torgets 
västra del bildar en siktlinje från torget genom bostadsområdet, parken 
och vidare mot den planerade gröna kilen inom kvarteret Glasbruket69 
som i sin tur sträcker sig hela vägen ut till hamnkajen.

Parken inom områdets västra del sträcker sig från Geijersgatan i norr till 
Packhusgatan i söder. Det planerade bostadsområdet utgör fonden i öst 
medan Magasinsgatan utgör fonden i väst. Spårområdet som går genom 
parken föreslås bevaras, dels för den kulturhistoriska detaljen och dels 
som möjlighet för framtida spårbunden kollektivtrafik i Malmö. Rälsens 
mellanrum kan beläggas för att underlätta gång- och cykeltrafiken genom 
parken. Parken kan därmed fungera som en uppehållsplats för de boende 
och besökare. Parkens placering möjliggör en fortsättning på grönområdet 
som sträcker sig från centrum till Limhamn via Limhamnsfältet och 
Ribersborgsstranden. 

Infrastruktur

Limhamnsvägen ges en överordnad gatuutformning eftersom den är och 
kommer att förbli huvudvägen i området efter förslaget. Geijersgatan 
och Packhusgatan utgör den nordliga och sydliga gränsen till området. 
Dessa gator fungera även som matargator till kvarteren Gjuteriet och 
Glasbruket från Limhamnsvägen. Matargatorna bör utformas med olika 
gestaltningsåtgärder för att tydligt visa sin överordnande roll och därmed 
bidra till en lättorienterad struktur. Förslaget föreslår en trädplantering på 
båda sidorna av gatorna samt en minskad hastighetsgräns till 30 km/h.

69 Detaljplanen för kvarteret Glasbruket och norra Cementen föreslår 500 bostäder som 
kommer att bebyggas med en grön kil i mitten som sträcker sig från hamnkajen i väst till 
Magasinsgatan i öst. Dp 4637, rev. 2005-11-25. 
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Gång- och cykelvägar

Planområdet har med sitt läge i staden goda förutsättningar för gång- 
och cykeltrafiken. Gång- och cykelvägen längs med Limhamnsvägen 
bibehålls eftersom den utgör huvudvägen till centrum från Limhamn. 
Den andra gång- och cykelvägen som går från centrum till Limhamn via 
Ribersborgsstranden och Limhamnsfältet är viktig för rekreationen och 
föreslås fortsätta genom parken mot Limhamns centrum. 

Gatorna inom området kommer endast att fungera som gång- och 
cykelvägar. Detta för att området är bilfritt och för att inte utgöra ett hot 
mot de bevarade byggnaderna genom avgaser och slitage. Dock kommer 
utryckningsfordon och flyttbilar kunna köra in i området via dessa gator 
vid behov. Gatorna kommer att ha en annan markbeläggning för att 
tydligt markera gränsen. 

Parkering

Förslaget föreslår parkeringsplatser inom kvarteret utmed Limhamnsvägen 
och Geijersgatan eftersom området föreslås vara bilfritt. I dagsläget finns 
parkeringsplatser längs Limhamnsvägen som kommer att behållas och 
breddas för att öka kapaciteten samt planteras för en finare gatubild. Mot 
Geijersgatan kommer parkeringsplatserna placeras där Dresser Wayne 
har sin upplagsplats idag. Parkeringsplatserna ligger inom rimliga avstånd 
från bostäderna och verksamheterna då de kommer att utnyttjas av de 
boende och de verksamma inom området. 

Grönstruktur

Området idag består i huvudsak av hårdgjorda ytor vilket är vanligt inom 
industriområden medan i förslaget domineras området av grönytor. 
Trädallén längs Limhamnsvägen kommer att bevaras och kompletteras 
med ytterligare träd för att förstärka grönskan runt vägen. Geijersgatan 
kommer även att trädplanteras på båda sidorna. Planteringarna är inte 
endast till för det visuella utan kommer även att fungera som skydd för 
de bevarade byggnaderna mot avgaser. 

Den nya kvartersstrukturen som är bebyggd längs med kvartersgränsen 
kommer innehålla gröna privata gårdar för de boende. Kvarteren kommer 
även att ha en förgårdsmark på 3 meter som består av grönska. Detta för 
att skapa en halvprivat karaktär till skillnad från den offentliga karaktären 
som gågatorna inom området har. Även parken inom området utgör en 
viktig beståndsdel av områdets grönstruktur. 
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Avslutande diskussion

Detta kandidatarbete har försökt belysa vikten av att integrera vår 
kulturhistoria i planeringen. Detta eftersom visionen av att bygga 
kompakta städer har i många fall resulterat i att industri- och hamnområden 
har jämnats med marken för att ge plats åt den nya bebyggelsen. Många 
av dessa områden innehar ett kulturhistoriskt värde och bär på arvet från 
industrialismen som i sin tur går förlorad. 

Det är viktigt att se på sådana områden som en tillgång. Genom en 
funktionsomvandling fortsätter byggnaderna att leva och åldras på ett 
naturligt sätt. Genom kulturhistoriska inventeringar och värderingar 
kan byggnader med kulturhistoriska värden bevaras och integreras med 
den nya bebyggelsen. Industribyggnaderna med sin unika karaktär kan i 
kombination med den nya bebyggelsen skapa varierande och spännande 
miljöer. De bildar även tydliga årsringar i staden med sin existens. 

Arbetet har gjort en kulturhistorisk analys och bevarat de kulturhistoriskt 
värdefulla byggnaderna inom kvarteret Gjuteriet. I planförslaget har de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna fått vara utgångspunkten för 
omvandlingen. Den nya bebyggelsen i samtida, moderna formspråk 
har fått stå i kontrast till den befintliga bebyggelsen för att förstärka 
avläsbarheten samtidigt som de befintliga byggnadernas karaktärsdrag 
särpräglas. Resultatet blir ett funktionsblandat kvarter med gamla och 
nya byggnader integrerade. 

Planeringens utgångspunkt bör ta tillvara och utveckla det befintliga 
byggnadsbeståndet. Städernas historia är kopplade till en process med 
en successiv uppbyggnad. Därför eftersträvas en större förståelse av 
vårt kulturhistoriska arv. I och med bevarandet av de kulturhistoriskt 
värdefulla byggnaderna kan Malmös historia avläsas i stadslandskapet 
som en av Sveriges främsta industristäder.
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