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Sammanfattning
När det gäller gestaltning och grönska i arbetsområden är det inte lika 
uppmärksammat som när det gäller grönska bostadsområden eller stadsmiljö. Det 
är genom forskning bevisat att det är positivt att ha grönska omkring sig även på 
sin arbetsplats. Det bidrar till bättre hälsa men även till den sociala biten eftersom 
man ofta går till en park tillsammans eller träffar andra människor på sin 
promenad. Att ha det grönt utanför sitt fönster där du arbetar påverkar dina sinnen 
positivt.

I Malmö finns det ett grönt sammanhängande nät över hela staden, men i hamnen 
finns det inte många ytor som är avsedda för grönska och rekreation. I det här 
arbetet föreslås hur man kan koppla samman hamnen med Ribersborg och 
Spillepengen för att få ett sammanhängande grönt stråk utmed kusten. Det föreslås 
också en grön stomme i hamnen där främst huvudgatorna utgör de stora stråken. 
Utmed stråken utvecklas de lite större gröna områden. Dessa områden utgörs 
främst av gröna ytor som redan finns i hamnen men inte är tillgängliga och 
utvecklade idag. För att göra dem attraktiva föreslås att de görs tillgängliga och 
skapa intressanta objekt på platserna som gör området intressant. Det föreslås 
även ett utvecklat gång- och cykelnät i hamnen som hänger samman med de gröna 
platserna för att dessa ska kunna användas som rekreation. Tanken är att 
invånarna i Malmö ska upptäcka dessa områden, som är rika på bl.a. fågelliv, i 
hamnen och besöka dem på sin fritid. För att det ska bli möjligt krävs det att de 
inte exploateras till den grad som de är planerade för idag, utan att man inser 
värdet och sparar det som är värdefullt och genom plan skydda dem. 

Efter det har det undersökts om det går att göra Östra Hamnen i Malmö trevligare 
som arbetsplats. Då har det eftersträvats att skapa platser för att få möten och ha 
någonstans att gå på sin rast och förstärka huvudstråken. 

Slutligen undersöks vad man som företagare själv kan göra på sin mark för att få 
ett grönare område och riktlinjer man kan arbeta efter för att få ett grönare och 
attraktivare arbetsområde. 
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Inledning
Sommaren 2001 praktiserade jag på Stadsbyggnadskontoret i Malmö. Där var 
min uppgift att göra en inventering över ett delområde i Östra hamnen. Det som 
skulle inventeras var främst utemiljön och gatumiljön. Inventeringen kommer att 
ligga till grund för ett projekt som troligtvis kommer igång under våren 2002 där 
kommunen i samarbete med företagarna i industriområdet ska förbättra utemiljön 
och gatumiljön. Projektet har bland annat uppkommit genom att några av 
företagarna i Hamnens Företagsförening kontaktat kommunen, eftersom de anser 
att det ser skräpigt och nergånget ut i området. De anser att deras område glöms 
bort i fokusering på nya arbetsområden och Västra hamnen. Under tiden jag 
arbetade med inventeringen fick jag idéer om hur man skulle kunna förbättra den 
fysiska miljön i området och bestämde mig för att undersöka det vidare genom att 
göra mitt examensarbete på området. 
Jag tyckte det skulle vara intressant att arbeta med ett projekt där man förbättrar 
något befintligt med små medel istället för att planera för nyetableringar. Under 
tiden på fysisk planering har vi ofta fått ett obebyggt område som vi ska bebygga. 
Därför blev det som en utmaning att planera i något som redan finns och som är 
realistiskt att genomföra utan alltför stora kostnader på relativt kort tid.

Jag vill tacka min handledare Bengt Jacobsson. Tack även till alla på 
Stadsbyggnadskontoret och Gatukontoret i Malmö som har hjälpt mig på vägen. 
Ingen nämnd, ingen glömd. Slutligen tack till Oscar Johansson som hjälpt mig 
med diverse praktiska ting. 

Maria Aronsson Lund   Januari 2002 
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 Bakgrund 

Malmö hamn är en av Sveriges ledande hamnar. Verksamheten har betydelse för 
såväl staden som regionen genom de stora flödena av gods och passagerare som 
dagligen hanteras. Hamnverksamheten innebär många arbetstillfällen och det 
utvidgade samarbetet i Öresundregionen kan komma att ge nya möjligheter för 
Malmö hamn.  

Hela Malmös hamnområde ligger på s.k. utfylld mark. Fram till år 1860 
fanns här endast vatten, men fram till mitten av 1980-talet har man med 
hjälp av utfyllningar skapat området så som det ser ut idag. 

"Hamnen" används vanligen som sammanfattande beteckning på ett 
stort område i Malmö, omfattande både hamndelar som betjänar 
sjöfarten och delar som övergått i annan användning. Hamnen kan delas 
upp i mindre delar; Inre hamnen, Nyhamnen, Frihamnen, Mellersta 
hamnen, Norra hamnen, Oljehamnen, Västra hamnen och Östra 
hamnen. Arbetet kommer att översiktligt behandla ”hamnen” i stort och 
Östra hamnen (delar av Östra hamnen kallas Industrihamnen) mer i 
detalj. Eftersom det idag i princip inte förekommer någon 
hamnverksamhet i Östra hamnen, kommer området att betraktas som ett 
stort arbetsområde. Området är idag en arbetsplats för ca. 1000 
personer.

Problem
Östra hamnen är ett nergånget industriområde vad det gäller utemiljön.      
Området är storskaligt men med relativt låga byggnader. Här 
förekommer mycket tung trafik då det i stor omfattning sker omlastning 
av gods i området. Många av byggnaderna är stora lager till företag som 
t.ex. KF1. Gatorna är breda och långa och inbjuder till höga hastigheter. 
Cyklister blandas med lastbilar och uppställda fordon då det saknas 
separerad cykeltrafik. Det är svårt att orientera sig i Östra hamnen, då 
många gator ser likadana ut. Företagsföreningen i hamnen har själva 
kontaktat kommunen eftersom de anser att området glöms bort och att 
kommunen främst fokuserar på nya arbetsområden och Västra Hamnen. 
Föreningen tycker att det börjar se skräpigt ut i området och de 
uppfattar inte längre området som attraktivt. De är villiga att samarbeta 
med kommunen för att fräscha upp området.  

1 Kooperativa förbundet 

1:30 000                                    Källa: Översiktsplan för Malmö 2000 
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Ser man på en karta över hela Malmö märker man att det finns ett nät av små 
gröna områden över hela staden, men i hamnen är det i princip helt tomt på både 
små och stora grönområden. Hamnen är ett område där de hårdgjorda ytorna 
dominerar. De gröna områden som finns i hamnen utgörs främst av lagun2,
ruderatmark3 och våtmark.  

Det förekommer relativt mycket trädplanteringar utmed gatorna i Östra hamnen. 
Det finns ett litet parkområde men det kan inte användas för rekreation då här inte 
finns några möbler och det har inte heller underhållits. Området saknar platser och 
stråk med rekreativa potentialer. Det nämns på flera ställen som bristområde inom 
olika inventeringar av bl. a. grönområden och biotoper i Grönplanen för Malmö. 

Som gammal industrihamn har området kontakt med vattnet, men det har 
inte utnyttjats ur estetisk synvinkel.  

Här finns områden som är biologiskt värdefulla (gäller främst det område 
som beskrivs som "Hamnen"). 

Syfte och mål
Är det möjligt att få Malmö Hamn att verka i stadens "gröna nät". Går det att få ett 
sammanhängande grönt stråk ner till staden och åt nordöst, genom att se på 
området i ett större sammanhang och i en helhet med Malmös grönplan? Kan det 
bli attraktivt för boende i närheten att besöka eller passera genom industriområdet 
på väg till Spillepengen4? Detta kommer att studeras översiktligt i hela ”Hamnen” 
med undantag för Västra Hamnen. 

Kan man förbättra den fysiska miljön för dem som har just Östra hamnen som sin 
arbetsplats? Vidare undersöks det hur man kan försköna arbetsområdet bl.a. med 
hjälp av olika sorters grönstruktur. För att aktivera Östra hamnen för de som 
arbetar där, undersöks möjligheterna till att skapa platser, som ökar möjligheterna 
till rekreation och oplanerade möten. 

2 Invallade vattenområden för senare exploatering.  
3 Miljöer på t.ex. gamla industritomter där marken är hårt packad. Här uppstår en exotisk 
flora, som främst består av kvävegynnande växter. 
4 Fritidsområde nordost om hamnen på mark som har skapats av avfallsmassor. Här finns 
bl.a. skjutbana, hundrastplats och fågelskådarplats. 

1:40 000              Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor 

Tillvägagångssätt/Arbetets upplägg och avgränsning 
Kommunens material angående hamnen kommer att studeras och förhoppningsvis 
kommer det att finnas möjligheter att få ta del av företagarnas synpunkter och vad 
de anser vara problem i området. Malmös Grönplan och Översiktsplan kommer att 
vara ett underlag för undersökningarna.

Det kommer att göras en jämförelse med liknande industriområden, då 
främst "gröna" industriområden, t. ex. genom att besöka Fosieby industriområde i 
Malmö som anses vara just ett sådant. För att undersöka grönskans betydelse för 
människors hälsa, grönskans betydelse i arbetsområden och dess ekologiska 
betydelse kommer litteratur angående detta ämne att studeras. 
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Då, nu och framtiden 
Då
Man brukar säga att Malmö hamn grundlades 1775. Det var då hamnprojektet 
antogs av stadens styrande organ. Men hamnen har långt äldre anor. 

Behovet av en hamn i Malmö fanns med största sannolikhet redan under den 
senare delen av medeltiden. Läget vid Öresund gjorde det lätt att bedriva sjöfart. 
Man hade handelsförbindelse med Köpenhamn och Lübeck. Vid dåtida kustlinje 
var det grunt så djupgående fartyg la till en bit ut och forslade in godset med 
roddbåt. Senare byggde man långa bryggor ut i vattnet. Pålbryggorna utgjorde 
stadens hamnanläggning även under 1500 och 1600-talet. 

På 1770-talet insåg man vilket dåligt skick hamnen var. Man började rusta 
upp hamnen genom att bl.a. anlägga en vågbrytare. På 1780-talet började man 
sakta fylla ut och göra segelrännor. 

På mitten av 1800-talet började en omfattande invallning av Öresunds 
vattenområde. Stadens strandlinje mot Öresund blev genast en helt annan än 
tidigare och den försköts norrut. 

Järnvägens tillkomst under senare halvan av 1800-talet innebar en stöt 
framåt även för hamntrafiken. Sjöfarten och järnvägsnätet koordinerades på ett 
smidigt sätt genom Malmö Hamn. Järnvägsspåren drogs genom hamnområdet ut 
på kajerna och importgodset lossades direkt i järnvägsvagnar. De två första 
nybyggnadsprojekten under början av 1900-talet utgjordes av Frihamnen och 
Industrihamnens bassäng 1 som påbörjades 1915. Hamnen blir rikets tredje 
storhamn. Hamnen fick oceangående trafik. På 1950-talet och framåt tillkom 
Oljehamnen. På 1980- och 90-talet har man fyllt upp öster om Oljehamnen.

Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor



Då, nu och i framtiden 

12

Hamnverksamheten idag
Malmö hamn gick ihop med Köpenhamns hamn i januari 2001 och bildade CM 
Port, Copenhagen Malmö Port. Det är den enda hamnen i världen som har sin 
verksamhet i två olika länder, inom ett företag. 

- Färjetrafiken från CM Port inkluderar enbart passagerartrafik och 
kombinerad passagerare/bil/godstrafik.  

- Varje år går det ombord 7 miljoner personer på en färja från Köpenhamn 
eller Malmö.  

- Färjetrafik går från Malmö och Köpenhamn till Oslo, Helsingborg, 
Landskrona, Rönne, Swinoujscie and Travemünde.  

- Det är en intensiv trafik av passagerarfärjor mellan Köpenhamn och 
Malmö.  

- De kombinerade passagerar- och godsfärjorna avgår från Nyhamnen i 
Malmö.  

- Varje dag ankommer och avgår det fler än tio färjor till Tyskland och 
Polen från Malmö och Köpenhamn. 

Hamnverksamheten i framtiden 
I och med den nya Öresundsregionen skapas utvecklingsmöjligheter för Malmö 
Hamn. Upptagningsområdet blir större västerut och kommer att inkludera ett 
område med drygt 3 miljoner invånare. Malmö Hamn ligger bra placerad eftersom 
området kring Öresund ligger där infrastrukturen är tät. Det är nära till regionens 
motor- och järnvägsnät. Hamnen har stora markreserver och tillgång till 
ändamålsenliga hamn- och terminalanläggningar vilket skapar goda 
förutsättningar, både för etablering av moderna logistikcentra och av 
distributionsanläggningar. Det goda läget ger även Malmö Hamn möjligheter att 
utvecklas till ett naturligt transportcentrum för de nya marknaderna kring 
Östersjön.

CM Port vill att framtiden ska se ut så här för respektive del: 
Skeppsbron
Föreslås bli ett ”Malmös Nyhavn” med ett grönt promenadstråk och serveringar 
utmed kajen.  
Nyhamnen
Fram till 2010 vill man att den ska fungera som idag men efter det vill man flytta 
godsfärjorna till nya anläggningar i Norra Hamnen. I och med det kan stora ytor 
användas till kontor och andra verksamheter. De vill även flytta Polentrafiken. 
Efter det vill man att stadsbebyggelsen ska breda ut sig över de attraktiva 
områdena.  
Frihamnen
Här vill man placera trafiken till Polen och skapa områden för den expanderande 
kryssningstrafiken i västra delen. CM Port vill att det ska gå ner en tunnel till 
Västra hamnen här. 
Norra hamnen 
Hit vill man efter 2010 flytta godsfärjetrafiken. Det finns ordentliga terminalytor 
och utmärkta förutsättningar att transportera vidare på vägar och järnväg. I det i 
dag stora grönområdet söder om Oljehamnen föreslås en ny rangerbangård1.
Oljehamnen
CM Port anser att det bör byggas en ny infart till Oljehamnen så att 
genomfartstrafiken på Flintrännegatan, vilken idag är starkt trafikerad, minskar. 
Detta för att säkra transporterna med olja och kemikalier.

1 Bangård för iordningställande (rangering) av tåg, främst godståg. 
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Vad säger Översiktsplanen för Malmö? 
I Översiktsplanen, antagen december 2000, skriver man att det råder stor brist på 
rekreationsområden i sydvästra Skåne. Problemet väntas öka i takt med att 
regionen växer och får fler invånare och besökare. För att lösa problemet måste 
omfattande arealer av ny rekreationsmark anläggas. Översiktsplanen föreslår att 
man ingår ett regionalt samarbete i den frågan eftersom det är svårt att tillgodose 
utbudet inom varje kommun. Då skulle man kunna göra en strategisk satsning på 
nya natur- och rekreationsområden och gröna stråk. 

Här tar man även upp att de gröna och blåa inslagen i Malmö behöver förstärkas. 
Med det gröna och blåa menar man parkerna och kontakten med vattnet. Malmös 
alla stiliga parker från förra sekelskiftet har gett staden epitetet Parkernas stad. 
Men det är inte nog för att täcka invånarnas behov. Kusten och havet är den mest 
tillgängliga naturen som finns i området. Kontakten med vattnet är tydligast vid 
stränderna, kanalerna och hamnområdena.  

Det är lite längre att ta sig till skogen men t.ex. Bulltofta 
rekreationsområden kan tillgodose viss del av det behovet. Eftersom stadens 
närområde är intensivodlat blir det problem med tillgängligheten. För att göra det 
mer attraktivt kan man använda sig av cykelvägar, småplanteringar, återskapade 
våtmarker och liknande.  

Kommunen anser att hamnen är en viktig del av Malmö eftersom den utgör ett 
slags kommunikationscentrum och när Malmö hamn nu gått ihop med 
Köpenhamns hamn ökar konkurrenskraften. 

I översiktplanen tar man upp omvandlings- och förtätningsområden och där nämns 
Norra hamnen, Mellersta hamnen och Nyhamnen. De menar att det finns stor 
kapacitet för förtätning och förnyelse med bostäder och verksamheter i blandad 
stadsmiljö. Det gäller de äldre hamn- och industriområdena.  

I Översiktsplanen nämner man brister i hamnområdet. Här finns inte så många 
ombonade gaturum och inte heller särskilt många gröningar1. Därför anser 
kommunen att man bör göra en satsning på miljön i dessa områden. 

Norra hamnen och mellersta hamnen ligger på långt avstånd från störningskänslig 
bebyggelse. Därför pekas de ut som aktuella områden när det gäller verksamheter 
med tunga fordon. Områdena reserveras för hamnverksamhet och delar av Norra 
hamnen för särskilt störande och riskabla verksamheter. 

1 Gröningar är små offentliga grönytor (0,2-1 ha) som kan ha varierande innehåll och 
utformning. 
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Mål och riktlinjer för hamnen 

Bostäder, Service Service Industri Trafik Hamn
Park Natur- och rekreationsområde Särskilt fritidsområde

Inre hamnen 
När passagerartrafiken till Köpenhamn minskar flyttas färjorna längre 
ut och därmed ökar allmänhetens tillträde till kajerna. 
Nyhamnen
På lång sikt vill man omvandla det här området till blandad 
stadsbebyggelse. Det görs när dagens verksamheter flyttats till bl.a. 
Norra hamnen. Då kan man planera för bostäder, kontor och service i 
ett område som ligger attraktiv i förhållande till stadskärnan och 
vattnet. Även byggandet av Citytunneln och närheten till 
Malmöhögskola gör området intressant för förvandling. Man föreslår 
att Borrgatan förlängs med en klaffbro för att knyta Industrihamnen 
till Innerstaden. 
Frihamnen
Här ska styckegods- och containerhaneringen utvecklas och ev. 
expandera ut till Industrihamnsrännan. 
Norra hamnen 
Här reserveras områden till utvidgning av bulkhamnen, ny 
godsfärjeterminal och nytt logistikcentrum. 
Oljehamnen
Områden reserveras för utvidgad oljelagring och för ny 
rangerbangård.
Industrihamnen
Kvarvarande hamnverksamheter avvecklas vilket innebär att kajerna 
inte kommer att användas.

Industrihamnen

Östra hamnen

Oljehamnen

Mellersta hamnen 

Norra hamnen 

Frihamnen

Nyhamnen

Inre hamnen 

1:30 000                                                                  Källa: Malmö stadsbyggnadskontor



Vad säger översiktsplanen för Malmö? 

15

Grönområden 
När det gäller grönområden i hamnen är endast Kosterögatans grönområde 
markerat som park i översiktsplanen. 

Som allmänna mål nämns att det ska finnas ett mångsidigt utbud av parker, 
natur- och rekreationsområden i närheten av bebyggelse. Grönområdena ska 
kompletteras och vidareutvecklas till ett grönt nät baserat på det nuvarande. Den 
sammanlagda arealen grön, tillgänglig mark ska öka och man ska vara restriktiv 
när man tar befintliga grönområden i anspråk för andra ändamål. 

I översiktplanen vill man ha som mål att skapa bättre kontakt mellan innerstaden 
och havet och åstadkomma ett sammanhängande kuststråk från Spillepengen, 
Hamnen och Scaniaparken via Ribersborgs rekreationsområde, Limhamn, 
Sibbarp, Klagshamn till kommungränsen i söder. En av länkarna som saknas är 
hamnområdet mellan innerstaden och Spillepengen.
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Vad säger Grönplanen för Malmö? 
Grönplanen är inte en självständigt reglerande markanvändningsplan utan utgör 
dels en fördjupning av Översiktsplan för Malmö 2000 i de gröna frågorna och 
dels ett planeringsunderlag för kommande detaljplaner och översiktsplaner. 
Upplagan som använts i arbetet är ett samrådsförslag från 2001. 

I Malmö tätort finns det 40 m2 allmänna grönytor per invånare. Det är lite 
eftersom snittet för de tio största städerna i Sverige är 100 m2. Det råder stor 
brist på grönytor i vissa delar av staden och då bl.a. i stadens hamnområde. 
Därför är ett av Malmös mål är att öka den sammanlagda arealen grön mark i 
staden. Man vill åstadkomma ett sammanhängande grönt nät med god 
tillgänglighet inom hela kommunen.  

I Grönplanen tar man också upp att människor vill ha grönt omkring sig även 
vid sin arbetsplats. Det har visat sig att företag gärna söker sig till områden som 
upplevs som gröna, där de kan locka arbetskraft med trevlig arbetsmiljö. När det 
gäller grönytor som är knutna till arbetsplaster eller institutioner varierar 
tillgängligheten för allmänheten. Parker vid sjukhus utnyttjas av allmänheten 
medan grönytor vid arbetsplatser, daghem och skolgårdar är av en mer privat 
karaktär.

Enligt Grönplanen bör det inte vara mer än 5-10 minuters promenad till en 
grönyta för att invånarna ska utnyttja den. Det motsvarar ca 300 meter utan 
trafikbarriärer eller andra hinder. 
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Bristanalys

 Karta sammanvägd analys.                                    Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor

Ingen brist 
   Brist på 1 underkategori 

Brist på 2 underkategorier 
   Brist på 3 underkategorier

Brist på 4 underkategorier  

Brist på 5 underkategorier 

Kommunen har gjort en bristanalys vad det gäller grönytor. Man har delat upp 
grönytorna i kategorierna gröning, grannskapspark, stadsdelspark samt större natur- 
och rekreationsområde. 

En gröning är liten offentlig yta som är av storleken 0,2-1 ha. Grannskapsparker är 
små parker i nära anslutning till bostaden och har en storlek mellan 1-5 ha. 
Stadsdelparken är en medelstor park, 5-10 ha, som fungerar som en stadsdels gröna 
målpunkt och är mångfunktionell. 

I analysen ser man att nästan hela hamnområdet har brist på gröningar och 
grannskapsparker. Då delar av området är aktuellt för omvandling med bl.a. 
bostäder kommer det då att vara nödvändigt att se över dessa brister och ta med dem 
i planeringen. 

När det gäller bristen på stadsdelsparker är det en mindre del av hamnområdet som 
är markerat som bristområde. Det beror på närheten till Spillepeng och 
Ribersborgsstranden. Den delen som omfattas av bristen inrymmer idag inga 
bostäder utan enbart verksamheter. 

I princip hela hamnen har tillgång till Stadsparker uppmätt efter de krav på 
tillgänglighet som gäller för stadsparker. Liknade gäller för större natur- och 
rekreationsområden där tillgänglighetsgränsen ligger på 3 km. Det innebär att 
största delen av kommunen är tillgodosedd. 

Enligt den sammanvägda analysen har hamnen brist på 2-5 kategorier.
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Tätortsbiotopernas täckningsgrad.                            Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor 

>90 % grönt 
90-50 % grönt 
50-20 % grönt 
20-2 % grönt 
gråyta < 5% grönt 

I Grönplanen har man även gjort en sammanställning av tätortsbiotopernas1

täckningsgrad.  Den visar att större delen av hamnen är gråyta (<5 % grönt) Men det 
finns även ytor som räknas in under kategorin med grönt som överstiger 90 %. Det 
är främst området kring Oljesjön, kanalerna och den ännu oexploaterade delen av 
Norra Hamnen som räknas hit. Här är det lagun, ruderatmark och våtmark. 

Enligt Grönplanen vill kommunen satsa på den gröna strukturen och komplettera 
med nya stråk, länkar och områden. Med det kan man få ett heltäckande och 
sammanhängande grönt nät i hela kommunen. En av de viktigaste åtgärderna är att 
förbättra förbindelser och begränsa barriärer för att åstadkomma bättre 
framkomlighet mellan nätets olika delar så att de gröna miljöerna blir mer 
tillgängliga för malmöborna. Det kan vara svårt att skapa gröna stråk i den redan 
täta stadsmiljön, men då kan den gröna strukturen förbättras genom t.ex. 
trädplaneringar utmed gatorna, förstärka cykelvägarnas gröna kvaliteter och anlägga 
nya parker och gröningar.

1 En tätortsbiotop är ett avgränsat område med en specifik sammansättning av mark, vatten, 
växter och djur i staden. 
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 Föreslagna områden och stråk                            Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor 

På kartan ser man vilka gröna stråk och större områden som grönplanen föreslår. 
Förslaget omfattar inte de minsta ytorna. Arbetet med mindre och smala 
grönytor får man göra på stadsdels-, områdes- eller kvartersnivå. I de områden 
där det är svårt att arbeta med större grönytor måste man använda sig av andra 
former av grönt. Det kan t. ex. vara träd på gator och torg, gröna tak, gröna 
promenad- och cykelstråk osv. Det kan bidra till en grön karaktär till de delar av 
staden som har brist på grönt.  

En av de största kvalitéerna i Malmö är det kustnära läget. I Grönplanen framhåller 
man att de spännande ruderatmarksbiotoperna i hamnen borde utnyttjas i en större 
utsträckning än idag. Grönplanen föreslår ett grönt stråk från Ribersborgsstranden 
till Spillepengens rekreationsområde. De menar att när man står för förändringar i 
framför allt Västra hamnen, Universitetsholmen, Centralstationen och Nyhamnen 
ska man se till att ta med gröna ytor tillgängliga för allmänheten i planeringen. 

Avvikelser från Översiktsplanen 
Grönplanen avviker från Översiktsplanen på ett par ställen i hamnområdet. Det 
gäller den delen av Norra hamnen som är planerad för industri och trafik och det 
gäller Oljesjön som även den är planerad som industri. Området utmed Borrgatan, 
östra delen, som Grönplanen föreslår bevaras, är även den planerad för industri 
enligt översiktsplanen. 

Föreslagna större gröna områden
De större områden som föreslås bevaras och utvecklas är området utmed Borrgatan 
är ruderatmark och har stor betydelse för fågellivet. Det har potentialer för att 
användas för t ex naturpedagogik och fågelskådning. 

Oljesjön anses kunna bli en intressant målpunkt i hamnen om området 
underhålls.

I Norra hamnen finns idag ett stort område som är en invallad lagun. Även 
detta område har storbetydelse för fågellivet. Genom att fylla upp området och 
skapa ruderatmarksytor med vattenytor kan det bli ett spektakulärt naturområde 
tillsammans med Oljesjön. En fågelstation skulle öka det rekreativa värdet 
ytterligare.    

I Mellersta hamnen finns det områden med potential för rekreativa områden. 
Det ligger nära planerad bebyggelse och skulle kunna utgöra en viktig grönyta. 

Kommunens gröna mål för hamnen 
Grönplanens mål för hamnen är att bevara och skydda de befintliga större 
ruderatmarkerna, vattnet och våtmarkerna. De föreslår även att omvandla ytterligare 
160 hektar av karaktärsområdet till ruderat- och våtmark. Det gäller då främst Norra 
hamnens senaste invallning i anslutning till de föreslagna stråken i hamnen. Det 
innebär att hamnens karaktär behålls men får en högre biologisk kvalitet än i 
dagsläget.
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Grönskans betydelse 
Det är allmänt känt att vegetation som bl.a. träd och buskar har en positiv inverkan 
på oss människor när det gäller vår hälsa och vårt välbefinnande. Den bidrar även 
socialt eftersom man träffar andra människor när man promenerar, leker osv. Man 
går ofta tillsammans till en park eller ett grönområde för att umgås. Men ofta är 
det i stadens centrala delar och i bostadsområden man koncentrerar grönskan i en 
stad och det gröna i våra arbetsområden glöms ofta bort. Det borde tas mer hänsyn 
till grönstrukturen vid planering av arbetsplatser eftersom många faktiskt 
spenderar en större del av sin vakna tid på jobbet. En park kan t.ex. bli en 
uppskattad och levande kontrast till arbetsområdets ofta hårda, byggda miljö. 

Grönskans betydelse för hälsan 
Patrik Grahn1 skriver i ”Om parkers betydelse” att en del menar att torftig utemiljö 
vid arbetsplatser och hem inte är av någon större betydelse. De menar att det kan 
kompenseras på fritiden. Men Grahn anser att det är fel. Enligt flera samstämmiga 
forskningsrön tycks människor behöva rekreation så fort som möjligheten bjuds. 
Detta verkar vara viktigt för att vi ska må bra och kunna fungera i samhället. 

Grahn menar att parkens gestaltning pekar på människans behov av liv, 
frihet och lycka. I alla tider har parkens element vatten, grönska, frukt och 
blommor visat på människans behov av liv. Ingen kultur har kunnat existera utan 
vatten och grönska 

Vidare skriver författaren att samstämmiga forskningsresultat visar på att om man 
får komma ut en stund och bort från arbetsmiljön – t.ex. på en lunchpromenad- 
känner sig människorna bättre till mods och återhämtar sin mentala 
prestationsförmåga. Naturmiljöer verkar fungera mer avkopplande än andra 
miljöer, men däremot visar inte forskningen vilken naturmiljö som är mest 
lämpad. 

Patrik Grahn skriver i ”Människans natur” av Titti Olsson2 att vuxna människor 
uttrycker ett stort behov att få vistas, helst dagligen, i en tyst och rofylld miljö.  

1 Forskare inom bl.a. hälsa och rekreation, institutionen för landskapsplanering, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Alnarp. 
2 Frilansjournalist inom kultur och miljö, Lund 

Ibland kan det räcka att man har utsikt över en grön miljö från sin arbetsplats. Det 
är bevisat om man har det så blir man mindre irriterad och sover bättre på natten. 
Har man dessutom tillgång till en park att promenera i så har man mindre 
huvudvärk samt värk i rygg och nacke. Att kunna höra fågelsång, att kunna koppla 
av i ett grönområde, se första blomman för året eller att bara se att någon bryr sig 
om ett stycke park har visat betydelse för hälsan. I vardagen ska man helst kunna 
nå parken inom 6-7 minuter.  

I ”Människors behov av parker” skriver Roger Ulrich3 om forskning som visar på 
att grönska är bra för hälsan. T.ex. utformningen av sjukhus har stor betydelse för 
patienternas tillfrisknande. En operation av en gallblåsa läkte i genomsnitt en dag 
tidigare om patienten hade utsikt över en park. De patienterna behövde inte heller 
lika mycket smärtstillande medicin. Ulrich menar att det är en nedärvd förkärlek 
för en miljö som vi genetiskt är anpassade att leva och överleva i. När man som 
patient får möjligheterna att se sådana miljöer påverkas det undermedvetna. Det 
får meddelandet: ”Du klarar sjukdomen, i denna miljö överlever du” medan 
patienter som får se vita väggar, tegel och betong inte får dessa signaler till sitt 
undermedvetna.  

Grönskans betydelse i arbetsområden 
Kjell Nilsson4 skriver i artikeln ”Miljön –överlevnadsfråga för företagen” i 
rapporten ”Industri och yttre miljö” om miljön kring våra arbetsplatser. Han anser 
att marken kring våra arbetsplatser är en av våra mest försummade utemiljöer. Det 
finns goda exempel men de tillhör undantagen. I allmänhet är den yttre miljön av 
låg standard. Men man kan se en tendens i att det numer blir vanligare att man tar 
mer hänsyn till utemiljön redan i planeringsstadiet. En viktig funktion hos 
utemiljön har alltid varit att ge utrymme för ett avbrott i arbetet.  

En av föregångarna när det gäller att skapa en vacker och trevlig utemiljö kring 
sin arbetsplats är Marabou. De har satsat på den yttre och inre miljön och det visar 
att de har en medveten personalvård. De första fabrikerna kom till på 30- och 40-

3 Forskare vid Texas A&M University, USA  
4 Doktor och statskonsulent vid Movium –sekretariatet, Alnarp   
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talet i Sundbyberg och det var den dåvarande disponenten Johan Throne-Holst 
som tog initiativet att anlägga en park kring fabriken. Parken används inte bara av 
de anställda utan besöks flitigt av allmänheten under sommaren. I parken har man 
även placerat konst som lockar konstintresserade. När Marabou skulle bygga nästa 
fabrik var det viktigt att man följde det som kom att bli en tradition, en trevlig ute- 
och innemiljö.  

Arbetet i ett industriområde kan ofta vara enformigt och monotont i trista lokaler. 
Då är det extra viktigt med en god utemiljö som användas på rasten för att 
stimulera både fysiskt och mentalt. Varje arbetsplats borde ha en egen uteplats. 
Men den måste vara lätt tillgänglig från fikarummet och ha bra väderförhållanden 
för att den ska utnyttjas. 

Företag som visar att de är måna om sin personals hälsa och välbefinnande 
anordnar motion på arbetstid. Det har visat sig vara ett effektivt sätt att förebygga 
stress och övervikt. Men då måste det finnas motionsslingor och bollplaner inom 
industriområdet.  

Grönområden inne i industriområden borde kopplas på stadens parksystem på 
samma sätt som idrottsplatser och kyrkogårdar. Är dessa områden lätt åtkomliga 
kan de bli berikande inslag i stadens miljö. 

Kjell Nilsson skriver att som en följd av dagens produktionslandskap har vi fått 
mer ensartade och artfattiga miljöer. Därför är det viktigt att bygga upp naturliga 
biotoper i industriområden vilket blir ett sätt för industrin att berika morgondagens 
landskap istället för att utarma det. Det enklaste sättet är givetvis att spara 
naturmark som redan finns när man exploaterar området.  

I samma rapport skriver Ann Andersson5 i artikeln ”NOVUM –forskningspark i 
amerikansk anda” om svenska exempel med amerikanska förebilder. I Novums 
forskningspark på Södertörn i Stockholm har Stockholms läns landsting och 
Botkyrka Kommun i samarbete med den arbetsgrupp som arbetat med området, 
tagit fram en inspirationsbok som ska övertyga de företag som vill etablera sig i 

5 Landskapsarkitekt, Stockholm 

området om värdet av en fin och kreativ arbetsmiljö. Man har hämtat sina idéer 
från USA där s.k. ”Research Parks” funnits sedan flera decennier. Huvudidén är 
att stora parkytor bildar en ram kring ett flertal industri- och kontorsbyggnader. I 
forskningsparken blir miljön en styrande faktor. Inspirationsboken försöker med 
bilder på bra exempel inspirera till en omsorgsfull planering. Det finns inga regler 
för byggnaderna men det finns riktlinjer som t ex att byggnaderna ska anpassas till 
sin omgivning och att de ska uttrycka en kvalificerad arkitektur. När det gäller 
utemiljön finns det vissa minimikrav som fastighetsägarna ska leva upp till, bl.a. 
att miljön ska kännas välkomnande, att det ska vara en sammanhållen miljö, 
trafikmiljön ska vara god, växter och natur ska tas tillvara osv. Det är just 
utemiljön man betonar mest i inspirationsboken. Entréer, parkeringsplatser, 
uteplatser, grönskande växtlighet är några av de faktorer som behandlas mer 
ingående.

I ”Låt arbetsplatsen blomma” utgiven av Boverket, redovisas ett seminarium 
mellan Kalmar kommuns industrifastigheter (KIFAB), Industriplanering,
sektionen för arkitektur vid Chalmers tekniska högskola och Boverket. Initiativet 
togs av KIFAB eftersom de ansåg att deras industrifastigheter var fula. Seminariet 
genomfördes med grupparbeten där man bjöd in politiker, kommunala tjänstemän, 
KIFAB: s tjänstemän, arkitekter, landskapsarkitekter och konstnärer. Grupperna 
fick i uppgift att skissa på idéer för olika delområden. Deltagarna föreslog bl.a. 
konstverk på stora väggar, trevligare och grönare tomter, takträdgård, mer 
estetiskt tilltalande inhägnader och massor av ny vegetation. De var även eniga 
om att man är tvungen att samverka över ägogränserna och att planera särskilt för
varje område eftersom förhållandena är olika överallt. Det är även viktigt att 
kommunen samarbetar med företagarna.

I ”Utemiljön kring statliga kontor” skriver författarna6 att naturområden dominerar 
när man ska beskriva sin favoritplats i staden. Natur och grönska är det man helst 
vill se från sitt fönster. De flesta studier när det gäller grönska i stad kretsar kring 
bostaden, men en del av det kan även användas när det gäller arbetsplatser. 
Författarna skriver om en studie som gjorts i USA där det visat sig att anställd 
som arbetade utomhus eller hade utsikt med inslag av natur, rapporterade 

6 Ulla Berglund, Ulla Jergeby, Lena Löfgren Uppsäll 
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märkbart lägre nivåer av stress än de andra. De som hade utsikt över natur hade 
högre grad av arbetstillfredsställelse än övriga. Studien visade även att 
avstressande aktiviteter hade en viss återhämtande effekt. Sådana aktiviteter var 
t.ex. att gå ut på en balkong, äta utomhus, att sitta ute vid vatten, att njuta av utsikt 
utomhus och att gå på promenad. Kaplan & Kaplan7 som utförde studien menar att 
deras studie pekar på de många fördelar man kan uppnå genom att se till att det 
finns lättillgänglig natur vid arbetsplatsen.

Författarna skriver också om en studie som de två forskarna Hartig & Mang8,
genomfört i USA 1991. I studien lät de tre grupper göra 40 minuters mentalt 
uttröttande arbete vart efter de fick koppla av lika länge men i olika miljöer. Det 
visade sig att de som fick ta en ledsagad men tyst promenad i en naturpark fick 
högre värden i ett test avsett att mäta nöjdhet och presterade bättre i ett 
korrekturläsningstest än de, som promenerat i stadsmiljö. Dessa i sin tur fick 
högre värden än de som kopplat av i en fåtölj med musik och tidningar.

Grönskans ekologiska betydelse 
Grönska har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det finns en direkt 
koppling mellan områdens mångfald av arter och områdets storlek. Generellt är 
stora, sammanhängande grönområden bättre för den biologiska mångfalden. 
Grönstruktur utgör ett livsrum för stadens biologiska mångfald: alla växter och 
djur som lever i och nära staden. Därför är det viktigt att bevara dessa livsrum, 
inte bara för de olika arterna utan också för att vi människor ska kunna uppleva 
artrikedom av växter och djur. 

Grönska i stadsnära områden ger också en bättre avrinning av dagvattnet 
eftersom det fördröjs vid infiltration i vegetationen. Därför är det viktigt att 
andelen hårdgjorda ytor inte tar överhanden. Även luften i staden förbättras 
avsevärt med grönska eftersom träd binder stoft och kan därmed minska andelen 
stoft till en tiondel. En gata som har träd på båda sidor har 1000-3000 
stoftpartiklar per liter luft. En gata helt utan träd har 10 000-12 000 stoftpartiklar 

7 Forskarpar inom bl.a. grönskans psykologiska perspektiv, University of Michigan, USA 
8 Forskarpar i miljöpsykologi vid Institutet för bostadsforskning, Uppsala universitet. 

per liter luft. Stadsklimatet förbättras av träd och buskar. Växtligheten i tätorter 
utjämnar temperaturen och höjer luftfuktigheten. Klimatförbättringen ökar med 
antalet träd.

Grönskans negativa inverkningar 
Det finns även negativa aspekter att ta hänsyn till när man planerar med grönska. 
En del människor är allergiska mot vissa arter och det kan skapa obehag om de 
t.ex. är placerade vi busshållplatser där man ibland måste stå still en längre stund.  

Vegetation kräver också ofta underhåll och skötsel för att den ska ge ett vårdat och 
attraktivt uttryck. Det kan då bli problem med ansvaret när det gäller vem som ska 
sköta vad. Underhåll och skötsel innebär även kostnader. 



Grönskans betydelse 

24



Grönska i hårda miljöer 

25

Grönska i hårda miljöer
Gröna Tak 
Som en kortsiktlig åtgärd för att göra arbetsområden grönare kan man använda sig 
av s.k. ”gröna tak”. Gröna tak är sedumväxter som man lägger ut på taket som 
t.ex. en matta. Med hjälp av gröna tak kan man exempelvis fördröja dagvattnets 
avrinning innan de rinner ned i marken. Takvegetationen magasinerar och 
avdunstar en stor del av den nederbörd som faller över takytan. Ungefär 50 % av 
årsnederbörden tas omhand av takvegetationen. Det innebär att dagvattensystemet 
avlastas kraftigt. Se mer angående gröna tak i bilaga. 

Ett exempel på gröna tak på större byggnader är Augustenborgs takträdgård i 
Malmö. 

Ruderatmark
Där människor vistas och rör sig uppstår olika typer av miljöer där 
konkurrenssvaga arter kan påträffas. T.ex. uppstår dessa miljöer på gamla 
industritomter, här är det ofta hårt packad mark av grus och makadam. Det 
innebär att det blir extrema växtförhållanden och marken är ofta rik på 
kväveföroreningar som då i första hand hyser kvävegynnande växter. De växter 
som lever här kan man ofta inte hitta på något annat ställe. Andra områden där det 
är vanligt med en ruderatflora är på bangårdar, byggplatser, jordhögar mm. Alla 
arter som betecknas som ogräs påträffas på ruderatmark, men också en lång rad 
arter som är tillfälliga inkomlingar i vårt land. Ruderatväxterna blir därmed 
exotiska då det endast är få områden de får lov att utvecklas på. Växterna på 
ruderatmark är ofta omtyckta av fjärilar och fåglar. Många av ruderatväxterna har 
stor fröproduktion och det ger bl.a. god frötillgång för småfåglar vintertid. De 
olika gräs som växer på ruderatmarken har betydelse för olika djurgrupper, 
insekter, fåglar och vissa däggdjur. För att hitta t.ex. gräshoppor i stadsnära 
områden måste man leta på en ruderatmark. Ofta är ruderatmark den enda grönska 
som finns i industriområdet. Ruderatvegetationen underhålls genom 
återkommande störningar i form av slåtter, körning med maskiner eller annan 
markbearbetning på vissa ytor. Om man inte sköter ruderatmarken växer den igen 
och en annan flora tar över eftersom det med tiden bildas ett tunt jordskikt överst.

Augustenborgs takträdgård, Malmö. 
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Gröna arbetsområden i Malmö 
Fosieby Industriområde 

1:30 000            Källa: Översiktsplan för Malmö 2000 

Fosieby industriområde har studerats eftersom att de anses vara ett grönt 
industriområde. Fosieby industriområde ligger i södra Malmö mellan Inre och 
Yttre Ringvägen. Det är ett modernt företagsområde för handel och industri som 
började utvecklas i början av 1970-talet. Mellan industrierna ligger det stora 
öppna gröna ytor. Dessa ytor tillhör och utnyttjas bl.a. av Ridhuset som ligger på 
området. Området är lite kuperat och den största grönytan utgör högsta punkten, 
kring denna är företagen placerade. När området planerades sparade man även 
gröna släpp av naturmark genom området där det idag löper cykelvägar, 
motionsslingor, vattendrag och kraftledningar. Man har även sparat ut naturmark 
där det finns fornminnen. Området är inramat av större trafikleder såsom ringväg 
och järnväg men det finns ändå goda möjligheter att ta sig till området. Överlag så 
är det lite högre häckplanteringar planterade kring nästan alla fastigheter vilket 
bidrar starkt till det gröna intrycket och motverkar insyn på skräpiga tomter.  

På slutet 70-talet tog stadsbyggnadskontoret initiativ till att förbättra den 
fysiska miljön i Fosieby industriområde. Resultatet blev en broschyr som bl.a. 
visar vilka faktorer som påverkar den yttre miljön i ett industriområde. Man 
sammanställde också förslag som skulle leda till en bättre miljö där man bl.a. tog 
upp orienterbarhet, grönska, skyltning, entréer m.m. 
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Svågertorp

1:20 000     Källa: Översiktsplan för Svågertorp, samrådsförslag 

Svågertorp ligger söder om Malmö och kommer att bli ett renodlat område för 
handels- och kunskapsföretag. Området är beläget längs Yttre Ringvägen mellan 
Pildammsvägen och Trelleborgsvägen vilket gör det till ett attraktivt 
exponeringsläge. Det är ca 60 hektar stort och kommer att bebyggas i etapper. Här 
erbjuder kommunen kontor, handel och industri attraktiva tomter. Den första 
verksamheten på området är redan igång, det är Bauhaus byggmarknad som 
öppnade i maj 2001.  

Enligt Översiktsplanen för Svågertorp (samrådsförslag) är de gröna områdena 
viktiga inslag. De ses ur estetisk och ekologisk synpunkt och kan användas till 
rekreationsområde. Man vill här skapa ett område av hög estetisk kvalitet, 
bebyggelsen ska vara sammanhållen och ha inslag av parklandskap i samspel med 
det omgivande kulturlandskapet. Det ska skapas utblickar över det skånska 
slättlandskapet. Här ska vara tydliga entrégator inom området och 
orienterbarheten ska vara hög.  I Översiktsplanen för Svågertorp kan man läsa att 
de befintliga marknivåerna ska tillvaratas. Den befintliga vegetationen ska 
integreras i områdets landskapsutformning. Vatten och grönska utgör ett viktigt 
inslag i gestaltningen bl.a. ska dagvattenhanteringen integreras i 
landskapsgestaltningen och utnyttjas som en estetisk resurs. Då utbyggnaden inte 
har kommit så långt i dagsläget får man bilda sig en uppfattning genom 
översiktplanen. Av den får man intrycket att det kommer att bli ett grönskande och 
attraktivt område där det kommer att satsas mycket på utemiljön, allt från stora 
gröna stråk från staden till förgårdsplantering. 
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”Hamnen”
Läge
Malmö hamn upptar ett mycket stort område nordöst om staden (Västra hamnen 
är inte inräknad i inventeringen för att begränsa projektet). Det finns tre infarter 
tillområdet, två från söder och en från öster via Spillepengens trafikplats. Mellan 
hamnens ytor och bebyggelsen ligger rangerbangården och Västkustvägen som 
barriärer.
  Från stadens centrala delar är det endast några få kilometer till området. 
Trots det ligger Oljehamnen, där det förvaras bränsle, på acceptabelt avstånd från 
staden då den ligger längst ut i området. 

Skala
På bilden till höger görs en intressant jämförelse med Malmö stads centrala yta 
för att man ska få en uppfattning om hur ofantligt stort hamnen egentligen är. Här 
ser man att hamnen täcker större delen av Innerstaden.  

När man rör sig i området märker man den stora skala som råder här ute. Man 
känner sig väldigt liten och utsatt. Byggnaderna är stora och enformiga till 
formen sett. 

I norra hamnen skapar kolonilotter, vindkraft och industri 
       kontraster och skalabrott Skalajämförelse 1:60 000        Källa: Översiktsplan för Malmö 2000 
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Trafikstruktur
Infarter

Det finns tre infarter till området, en i anslutning till Spillepengens 
trafikplats. Vid den sydöstra infarten kommer man in till området 
från Västkustvägen in på Flintrännegatan. Den sydvästra infarten 
ligger i anslutning till Västkustvägen. 

Koppling till huvudvägnät 
Kopplingen till motorvägar som kommer norrifrån är god då man 
kommer direkt till Spillepengens trafikplats. Här kan man lätt 
ansluta till området från E22, E20 och E6. 

Koppling till staden och andra närliggande 
områden

Kopplingen från staden är förhållandevis dålig. Det går att ta sig 
från staden via Frihamnsviadukten och genom Inre hamnen. För 
att ta sig från Västra hamnen till övriga hamnen måste man ta sig 
ner via Centralstationen och Suellsbron. Det finns bara en väg att 
ta om man ska ta sig från Kirseberg till hamnområdet och det är 
via Sjölundaviadukten. Kopplingen till Spillepengen med cykel är 
krånglig då man bl.a. måste över Västkustvägen två gånger.  

Trafik
Hamnen är mycket trafikerad av både personbils- och 
lastbilstrafik. Gatusystemet är främst uppbyggt på ett rutnät. De 
flesta av gatorna är långa och raka och uppmuntrar till höga 
hastigheter. Även järnvägsspåren är väl utbyggda i hamnen, men 
det är inte alla som används idag. 1:30 000            Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor
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Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är väl utbyggd inom området. Hamnen trafikeras 
av fyra busslinjer: 21, 90, 92 och 93. 

Gång- och cykeltrafik 
Däremot finns det inget välutvecklat gång- och cykelnät i området, 
utan på många ställen blandas de olika trafikslagen. 

Grönstruktur
De flesta av gatorna i området har någon form av trädplantering. 
Det finns ett par större grönområden i hamnen, men 
tillgängligheten till dessa är inte så god. 

Verksamheter
I området sker det mycket omlastning av varor. Det finns många 
lagerbyggnader och några kontorsbyggnader. Här finns även 
kolonilotter i anslutning till småbåtshamnen i Norra hamnen.  

1:30 000          Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor
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Identitet/Karaktär/Byggnader

Flygbild över hamnområdet.                             Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor

Området är helt platt då det ligger på utfylld mark. De enda höjdskillnader som 
finns är vid infarten via Sjölundaviadukten. Många av byggnaderna är uppförda 
i rött tegel. Det förekommer även en del plåtbyggnader. Byggnaderna är ofta 
stora och har långa fasader. 

Service
Inom området finns det några fasta restauranger men här finns också tillfälligt 
uppställda ”pastavagnar” på ett par ställen. Det finns två bensinstationer med 
livsmedelsservice i området, Preem och Statoil. 

              ”Pastavagn” utmed Borrgatan, södra delen. 

Rekreation
Närmaste rekreationsområde är Spillepengen. 

Skyltning
Det finns ingen sammanhållen skyltning och på många ställen otydlig vilket gör det 
svårt att hitta. 

Ägoförhållanden
Kommunen äger det mesta av Norra hamnen, västra och södra delen av Mellersta 
hamnen, Frihamnen och Nyhamnen. I övrigt är i princip allt privat eller tomträtt.  

Markförhållanden
Hela området är utfyllt efter 1860 med bl.a. schaktmassor. Undersökningar i Östra 
hamnen visar att området använts som soptipp åren mellan 1930-1970. Det är bl.a. 
hushållssopor och gifter som slängts här. Analyser på några av tomterna visar på 
höga halter av cancerframkallande ämnen. Sanering krävs vid nybyggnation.
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Analys av området enligt Lynch 

1:40 000           Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor 

För att se om området kunde delas in i olika områden och se över var det fanns 
barriärer gjordes en analys baserad på Kevin Lynchs metod. Analysen är inte 
exakt efter hans metod eftersom den kanske främst är till för stadsområden. 
Analysen visar även landmärken, noder och stråk. 

Enligt Lynch finns det fem element i en stad; stråk, kanter, områden, noder och 
landmärken. Nedan följer en beskrivning av vad som menas med de olika 
elementen.  
Stråk är där människor rör sig och upplever staden. Ett stråk kan vara en gata, 
järnväg etc. 

Kanter är linjära element som inte kan betraktas som stråk t.ex. stränder, gräns 
mellan bebyggelse och park.  
Områden är delar av staden som går att vara inne i och har en tydlig karaktär 
betraktat på avstånd och inifrån, t.ex. en stadsdel.
Noder är knutpunkter i staden som binder samman viktiga stråk, platser eller 
funktioner.
Landmärken är fysiska element som syns på håll. De kan synas över hela staden 
eller vara lokala. De är viktiga för att kunna orientera sig och känna igen sig i 
staden.

Oljesjön 

Analysen visar att det finns områden i området. Det är kanalerna och formen på 
området som gör att man uppfattar de olika områdena och givetvis grönområdena 
som skiljer sig markant från bebyggelsen. Vid Oljesjön är oljecisternerna ett 
landmärke och dess område är en barriär. Det innebär att det blir en spännande 
kontrast till naturen söder om dem och man får fina utblickar härifrån. I söder ligger 
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rangerbangården och stora vägar som barriärer. De tre infarterna är de största 
noderna i området. 

Ruderatmark i hamnen 

1:40 000          Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor 

Enligt Naturvårdprogrammet för Malmö stad (juni 2000) är Oljesjön med 
omgivande område av mycket högt naturvärde. Området har en storlek av 28 ha 
och beskrivs som ruderatmark med större damm. Det bör bevaras eftersom det 
är en viktig häckningslokal för massor av fåglar däribland många sällsynta arter. 
En annan anledning som nämns för att det bör bevaras är dess storlek, unikhet 
och representativitet. Området är en långsmal remsa med vatten som sen breder 
ut sig i en större damm. Området omges av oljecisterner i norr och industri- och 
lagerlokaler i söder. Dammen kantas av vass- och sävbälten. Kanterna och 

kringliggande ytor täcks av varierad spontan etablerad gräs- och örtvegetation med 
inslag av enstaka buskar och unga träd. Här förekommer arter som vild morot, 
rölleka, gråbo, renfana, äkta johannesört, sötväppling m.m. Även djurlivet är rikt. 
Mellan 1992-1998 har det häckat mellan 500-730 par skrattmåsar på området. 
Andra fåglar som gärna häckar vid Oljesjön är småtärna, skärfläcka, rapphöns, 
vinterhämpling, berglärka, snösparv mm. Dessutom övervintrar stora mängder av 
änder i dammen. Området är föreslaget som rangerbangård i CM Ports ”Malmö 
Hamn- vision 2010”. 

Området utmed Borrgatan, östra delen, klassas som högt naturvärde. Området 
mäter 6 ha och består av ruderatmark och dammar. I norr och öster avgränsas 
området av vägar. Här förekommer sällsynta arter bl.a. smådopping. Den rika 
fröproduktionen från ruderatfloran har stor betydelse för fågellivet. Området anses 
ha utvecklingspotential och sällsynthet.  Området har varit orört i över 10 år och 
förändras allteftersom igenväxningen fortskrider. Vegetationen är rik på 
ruderatväxter men också en del buskar och enstaka träd har etablerat sig. Området 
hotas av exploatering. 

        Området utmed Borrgatan, östra delen 
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Ruderatmark i Norra Hamnen söder om Oljesjöns område mäter ca 5 ha. 
Tomten har mångformighet och är en unik miljö med förutsättning för sällsynta 
arter. Ruderatfloran har utvecklats spontant på en stenig mark med några fuktiga 
partier, området ligger mellan två industri- och lagerlokaler. Salix och björk har 
växt upp i grupper på området.  

Väster om koloniområdet ligger en ännu en större ruderatmark. Det området 
mäter 1,8 ha och har botaniska och zoologiska värden. I väster är det industri, i 
norr bangård och i söder är det hamnområde. Här finns inget buskskikt utan 
området består av olika sorters gräs med inslag av växter som föredrar torr mark. 

Sammanfattning av hamnens problem 
Långa raka gator uppmuntrar till höga hastigheter i området. Eftersom det inte finns 
något välutbyggt cykelnät blandas cyklisterna med den tunga trafiken. Det leder till 
att cyklister känner sig osäkra i området. Avsaknaden av ett gång- och cykelnät 
innebär även att dessa trafikanter undviker hamnen och de som arbetar i området tar 
hellre bilen trots det korta avståndet till stan.

Det finns ingen sammanhållen grönstruktur i området och det finns ingen grön 
koppling med staden eller övriga områden. Det bör göras en utveckling av de 
grönområden som faktiskt finns. I hamnen finns det finns ett par riktigt stora 
grönområden som skulle fungera fint om de gjordes tillgängliga. Dessa områden bör 
säkerställas genom planeringen, eftersom det inte kommer att finnas några 
grönområden överhuvudtaget i hamnen om de exploateras. 
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Östra hamnen 

1:30 000              Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor 

Läge
Området är beläget söder om Sydkajen och Aspögatan och öster 
om Kolkajen. Avståndet till centrala staden är endast ett par 
kilometer. Området kantas av kanaler i norr och i öster. I söder 
och öster ligger Västkustvägen och även rangerbangården som en 
barriär.

Skala
Området har en stor skala som ofta industriområden har. Husen 
ligger rätt tätt och det är inte så mycket öppna ytor emellan.  

Trafikstruktur
 Koppling till huvudvägnät 
Kopplingen till motorvägar som kommer norrifrån är god då man 
kommer direkt till Spillepengens trafikplats. Här kan man lätt 
ansluta från E22, E20 och E6. Se karta sid 30.
               

Koppling till staden och andra närliggande områden 
Kopplingen till staden är förhållandevis dålig. Man kan ta sig från 
staden via Frihamnsviadukten. Den vägen känns lite osäker och 
otrygg om man inte färdas i bil eller lastbil. Det finns en möjlighet 
att ta sig från staden till hamnområdet genom Inre hamnen. Ingen 
av kopplingarna känns naturliga och säkra. Det största problemet 
är att rangerbangården ligger som en barriär mellan staden och 
hamnområdet.  

För att ta sig från Östra hamnen till Västra hamnen måste man ta 
sig ner via Centralstationen och Suellsbron, vilket kanske inte är 
lämpligt för tung trafik. 

Det finns bara en väg att ta om man ska ta sig från Kirseberg till 
hamnområdet och det är via Sjölundaviadukten. Även här ligger 
rangerbangården som en barriär mellan hamnområdet och 
bebyggelsen. 
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Vill man ta sig till Spillepengens fritidsområde från hamnområdet gående eller 
med cykel måste man först under Västkustvägen via Spillepengens trafikplats 
för att sen färdas en bit längs Sege industriområde, för att sen ta sig över 
Västkustvägen till Spillepengen. 

Områdets trafikstruktur 
Hamnen är på vissa delar mycket trafikerad. Enligt uppgifter från Gatukontoret 
passerade det 6085 fordon/dygn på Borrgatan (uppmätt öster om Lodgatan, 
2001). På Flintrännegatan passerade det 8282 fordon/dygn (norr om 
Västkustvägen, 2001) och 5016 fordon/dygn (uppmätt söder om Blidögatan, 
1995).

- lastbil 
I området är det mycket lastbilstrafik. Detta eftersom här sker mycket 
omlastning och vidaretransportering. Lastbilarna håller höga hastigheter på de 
långa raka gatorna. Utmed många av gatorna parkerar tunga fordon. Och på 
platser som ”blivit över” och inte används stannar de och sover över natten eller 
tar en paus.

Koksgatan 

-personbil
Även personbilstrafiken håller höga hastigheter inom området.  

  - parkering
Parkering av bilar och lastbilar sker främst på tomtmark. På några ställen 
förekommer tillfälligt lov om parkering på de spårområden som för tillfället inte 
används. Utmed flera av gatorna är det tillåtet med långtidsparkering för lastbilar 
och släp. 

-kollektivtrafik
Busstrafiken är god inom området. Östra hamnen trafikeras av tre busslinjer: 21, 90 
och 93. Se karta sid. 31. Linje 21 trafikerar Östra hamnen regelbundet från morgon 
till kväll. Linje 90 trafikerar Norra och Mellersta hamnen morgon och eftermiddag 
med hållplats i Östra hamnen. Linje 93 passerar Östra hamnen regelbundet på 
morgonen och var tionde minut på eftermiddagen. 

- gång och cykel 
Det finns cykelvägar endast utmed Flintrännegatan och norra delen av Borrgatan. I 
övriga området blandas cykeltrafiken med de tunga fordonen. Det är inte heller alla 
gator som har trottoar. På de gator där det finns är det ofta brister i underhållet och 
de kan då inte användas. Övergångsställen är bortslitna och det finns inga naturliga 
viloställen utmed gångdelarna. 

      Konflikt mellan olika trafikslag på Borrgatan
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Koksgatan 
-järnväg

Spårnätet är välutvecklat i området. Förr i tiden kom det mesta av godset till 
området på järnvägen, men numera transporteras det mesta med lastbil. Det 
innebär att det i området finns järnvägsspår som inte används utmed många av 
gatorna. Av de spår som inte används har idag de flesta vuxit igen.

Infarter
De tre infarterna till området är inte så tydliga och gör inget för att välkomna till 
området. Det finns en infart i anslutning till Spillepengens trafikplats, här 
kommer man in i området på Blidögatan. Vid infarten ligger det en bensinmack, 
i övrigt är infarten torftig. Det är inte mycket grönska och man får inte 
uppfattningen att man kommit in i området. Vid den sydöstra infarten kommer 
man till området från Västkustvägen in på Flintrännegatan. Framför sig har man 
en nästan två kilometer helt rak gata med fantasilös plantering. Den sydvästra 
infarten ligger i anslutning till Västkustvägen och upplevs som trång. När man 
svängt in på Borrgatan kan man uppleva att man kommit i ett nytt område. Vid 
infarterna finns översiktstavlor som inte är uppdaterade, placerade på ibland 
mindre praktiska ställen för att enkelt komma till med lastbil.

Identitet/Karaktär/Byggnader
Området är helt platt då det ligger på utfylld mark. De enda nivåer som finns i 
området är vid infarten vid Sjölundaviadukten, där det sluttar ner mot 
Flintrännegatan.

       Ett ovanligt fasadmaterial på Brännögatan 

Många av byggnaderna är uppförda i rött tegel. Här finns några fina och intressanta 
byggnader varvade med byggnader i plåt som så ofta förekommer i 
industriområden. Utmed Kolkajen ligger några väldigt stora plåtbyggnader. Många 
av byggnaderna är gigantiska klossar, några av byggnaderna i området har fasader 
som är upp till 200 meter långa.  
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          Tegelbyggnad med glasblock på Hanögatan 

I hela området får man känslan av det stora opersonliga industriområdet, här 
upplever man att det inte finns tid eller lust till att stanna upp. De tillfälligt 
utplacerade pastavagnarna förstärker uttrycket av tillfällighet och rörelse. 

Många av företagen har insyn till sina tomter med skräpig uppställning. Det ger 
ett ostrukturerat och skräpigt uttryck till området. De är ofta inhägnade 
nätstängsel. Ytor som inte har någon planerad funktion, gäller utmed Borrgatan, 
Tärnögatan och Hanögatan, används på några platser som upplag för skräp och 
gamla bilar. 

Området kring Borrgatan, södra delen, har lite mer stadskaraktär. Gatan är en av 
huvudgatorna i området, utmed den ligger ett par gatukök placerade på den 
norra sidan och på den södra sidan ligger byggnaderna tätt på gaturummet.   

Tomtstruktur
Det är varierande storlek på tomterna i hamnområdet, men stora tomter är 
vanligast. De minsta tomterna har en storlek runt 4 000 m2 och de största upp till 

90 000 m2. De små tomterna ligger i den östra och södra delen av området. De stora 
tomterna ligger placerade utmed Kosterögatan. I den södra delen av området är 
tomterna och byggnaderna små. Det beror på att det är här som spåren kommer in i 
området och när de svänger av bildar de oregelbundna och svårplanerade tomter. De 
flesta tomterna har inte större djup än 110 meter. Oftast ligger byggnaderna med 
långsidan mot gatan. Majoriteten av byggnaderna är bara i ett plan. 

  Tomtstruktur i Östra hamnen            1:20 000 

Gaturum
De långa och helt raka gatorna förstärker intrycket av den stora skalan. Några av 
gatorna är nästan en kilometer långa och helt raka. Gatorna är också väl tilltagna i 
bredd. Det är en följd av att det längs de flesta gator i detaljplanerna är reserverat 
för trafikområde. Kosterögatan och Flintrännegatan planerades extra breda eftersom 
de skulle tjäna som brandgator. På grund av att gatorna är breda, raka och långa gör 
att hastigheten ofta är väldigt hög i området. Detta gäller särskilt Borrgatan och 
Flintrännegatan eftersom de två gatorna är huvudgator inom området. Hela området 
är uppbyggt på ett rätvinkligt gatusystem. 
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Byggnaderna söder om Borrgatan (södra delen) ligger ända fram till 
tomtgränsen, vilket gör att de ligger nära gatan och bildar på så sätt en naturlig 
vägg i gaturummet. På den norra sidan av Borrgatan (södra delen) ligger 
byggnaderna minst 25 meter från gatan. Det innebär att det blir ytor utmed gatan 
som inte används och får gaturummet att känns större och mer odefinierat, men 
träden gör att rummet hålls ihop något.  

Byggnader ända fram till tomtgränsen på Borrgatan, södra delen 

Borrgatan, södra delen 

Utmed Borrgatan, östra delen, är gaturummet väldigt stort och ödsligt. Här finns 
i princip inget som styr upp gaturummet. På den östra sidan av gatan är det ett 
spårområde och på den västra sidan ligger byggnaderna minst 30 meter från 

gatan. Här finns heller inga träd som definierar rummet utan ytan mellan gatan och 
byggnaderna består mestadels av ängsvegetation och parkering. 

Ödsligt gaturum längs Borrgatan, östra delen

Borrgatan, östra delen 

Övriga gaturum som till vissa delar saknar stöd av byggnader och vegetation är 
Koksgatan, Öckerögatan, Brännögatan, vissa delar av Hanögatan och Tärnögatan. 
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Kolgatan, Styrsögatan och Aspögatan är exempel på gator som har rik 
vegetation och ett kontrollerat gaturum. 

Man kan till viss del tala om gaturum när det gäller Sydkajen och 
Kolkajen. Här är det 20-30 meter asfaltsyta mellan byggnaderna och kajkanten. 
Kajområdet ser mycket öde ut och spårområdena ligger oanvända. Här 
förekommer trafik, men det finns inga markeringar om var man ska köra så de 
som promenerar på kajen blandas med lastbilar på ett konstigt och okontrollerat 
sätt. Det förekommer inte löpande trafik utmed kajerna. Vissa delar av Sydkajen 
används av lastbilchaufförerna som rastplats. På kajerna förekommer det också 
uppställning av skräp. 

Grönstruktur
De flesta av gatorna i området har någon form av trädplantering. Alm och lind 
dominerar trädplanteringarna i området. Utöver trädplanteringarna utmed 
gatorna finns det inga grönområden förutom området utmed Borrgatan, östra 
delen, som är ett större grönt område. Tillgängligheten inom området är inte 
utbyggd. Området består av ruderatmark som bör bevaras1. Det finns inga 
grönområden som är lättillgängliga för rekreation i dagsläget. 

Kosterögatan är kantad av parkliknande grönska, men här finns ingen som helst 
möblering eller platsbildning och underhållet av vegetationen och gångvägarna 
är bristande. Gångplattorna har brutits upp av rötter och träden hänger ner över 
gångvägen så att den inte kan användas på ett tillfredställande sätt. 

Det finns områden utmed gatorna som idag endast består av klippta 
gräsytor. De skulle kunna användas till platsbildning eller ur estetisk och 
biologisk synpunkt utvecklas. 

1 se sid. 34 för närmare förklaring om vad området innehåller. 

       Parkstråket längs Kosterögatan 

På tomtmark förekommer inte mycket vegetation. Eftersom hela området är uppfyllt 
ut i havet har man inte haft möjlighet att spara ut någon befintlig vegetation, vilket 
gör att det inte finns så många gamla träddungar och liknande.  

Det finns inget område som ligger tillgängligt för en paus under arbetsrasten, 
förutom vegetationen utmed Kosterögatan. Utmed Borrgatans östra del löper det 
ängsvegetation och enstaka buskar. I ett industriområde kan man i princip klassa all 
vegetation som bevarandevärd eftersom det sammanlagt är så lite yta i jämförelse 
med andelen hårdgjord yta. 

Verksamheter
I området sker det mycket omlastning av varor. Det finns många lager och ett antal 
kontor. Bland de största företagen kan Swedish Match och KF nämnas. Det finns 
två skolor i området, Vingaskolan och Tärnöskolan. Vingaskolan har gymnasie- och 
vuxenutbildning inom träteknik och hantverk. Tärnöskolan utbildar elever på 
fordonsprogrammet på gymnasienivå. Det arbetar kring 1000 personer i området 
varav ca 600 arbetar inom livsmedelindustrin och ett 50-tal arbetar inom textil- och 
beklädnadsindustrin.
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Service

Gatukök Brännögatan 

Inom området finns det några fasta restauranger, men också en tillfälligt 
uppställd ”pastavagn” på Borrgatan, södra delen, och ett gatukök. På 
Brännögatan finns också ett gatukök. Det finns en bensinstation med 
livsmedelsservice i korsningen Flintrännegatan och Hanögatan. 

Rekreation
Närmaste rekreationsområde är Spillepengen. 

Skyltning
Det saknas sammanhållen skyltning och på många ställen otydlig vilket gör det 
svårt att hitta. 

Gestaltning

Borrgatan, södra delen

Inom området förekommer skräpig uppställning på tomtmark. Ofta är det inhägnat 
med nätstängsel vilket gör att det är full insyn. På många ställen är det även trasiga 
stängsel vilket bidrar till det skräpiga uttrycket. Med det finns även goda exempel 
där man avgränsar sin tomt med mur. På vissa ställen förekommer även 
uppställning av skräp utmed gatorna. Det är kanske främst företaget utmed 
Flintrännegatan som har returpapper på sin tomt och företagen utmed Borrgatan 
som har överfullt med lastpallar innanför nätstängsel som är mest störande.  
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   Flintrännegatan 

Det förekommer inte heller särskilt mycket plantering på tomtmark och det är 
inte på många företag man har en trevlig uteplats för sina anställda. Alla dessa 
detaljer bidrar till områdets helhetsintryck. 

        Uteplats framför ett av företagen längs Kosterögatan 

Området ser lite nergånget ut på vissa ställen. Det finns ”överblivna” ytor som 
används för uppställning av bl.a. skrotbilar. 

       Ytor utmed Tärnögatan används som skrotupplag. 

Ägoförhållanden
De flesta tomter i Östra hamnen är privatägda, några har tomträtt. Det som 
kommunen äger är kajerna och gaturummen. 

Dagvattenhantering
I området går dagvattnet främst i kombinerade ledningar tillsammans med 
spillvattnet och leds ut i bassängerna. 
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Sammanfattning av problem: 
Trafik

- hög hastighet 
- parkering på gatan 
- cyklister blandas med tungtrafik 
- gångbanor dåligt skötta 

Vegetation
- brist på grönytor som går att utnyttja 
- brist på sammanhängande grönstråk 
- ytor utan funktion blir igenväxta skräpplatser 
- brist på grönyta på tomterna 

Gestaltning
- torftiga miljöer med mycket asfalt på tomterna 
- avsaknad av rumsskapande element på tomterna och i gatumiljön 
- nätstängsel som inhägnad 
- kontakten med vattnet utnyttjas inte 
- skyltning 

Helhet
- inga platser för möten och paus 
- inga markerande och välkomnande infarter 
- svårt att orientera sig 
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Förslag   
Övergripande grönstruktur för hela hamnområdet

1:30 000 



Förslag Övergripande grönstruktur för hela hamnområdet 

50

I början av rapporten nämndes det att hamnen har glömts bort när det gäller 
övergripande grönstruktur. Det är viktigt för rekreationen och den biologiska 
mångfalden i hamnen att ha en sammanhållen grönstruktur. Det borde vara 
självklart att alla områden i en stad, även arbetsområden, ingår i det gröna nätet. 
Målpunkter i och via detta huvudnät är främst Oljesjön, området utmed Borrgatan, 
östra delen, och Spillepengen. Förslaget kan få invånarna i Malmö att upptäcka 
den natur och det djurliv som faktiskt finns i hamnområdet. Därför är det viktigt 
att öka tillgängligheten.

Huvudnät
I hela hamnområdet föreslås ett sammanhängande nät som håller ihop hamnen och 
knyter det till staden och Spillepengen. Huvudnätet utgörs främst av huvudgatorna 
och större gröna platser utmed dem. Utmed detta nät har grönskan förstärkts och 
framkomligheten och säkerheten för cyklister och gående förbättrats. Gatorna som 
utgör stommarna i nätet är Kosterögatan, Ljusterögatan, hela Borrgatan och 
Flintrännegatan. Förändringar på dessa beskrivs under respektive gata under 
”Förbättringar i Östra hamnen”. I väster utgör punktvis gröna områden som ligger 
i nordsydlig linje med varandra stommen. Den västra delen av Norra hamnen är 
idag invallad lagun som kommer att exploateras i snar framtid. Eftersom det inte 
finns någon klar plan för detta område ännu är det svårt att föreslå gröna områden. 
Men när det exploateras är det viktigt att det sparas ut grönområden och vatten 
som hänger samman med det föreslagna gröna området. Detsamma gäller för den 
västra delen av Mellersta hamnen som också är invallad i väntan på exploatering. 

Platser
Utmed huvudnätet är det främst ruderatmarkerna som bildar platser. Dessa 
områden utvecklas för att blir mer tillgängliga och därmed också göra invånarna 
uppmärksamma på att de finns. Att bygga upp ett huvudnät av grönska som knyter 
ihop områdena och leder människorna till dem är viktigt. Grönstråken är även 
viktiga för spridning av frön från växterna. 

Området kring Oljesjön kan bli mycket attraktivt, både för fågelintresserade (det 
är det redan till viss mån) och andra besökare. Genom att anlägga en grusstig 
genom det intressanta området norr om vattnet kan man studera fåglarna. Men det 

innebär vissa störningar för fåglarna när de häckar. För att skydda dem och fåglar 
som håller sina ungar länge kan man begränsa tillträdet till september- februari. På 
den södra sidan av vattnet som gränsar till industriområdet föreslås att det 
förbättras med stigar (idag är de spontant upptrampade i gräset av intresserade 
människor) och det anläggs ett fåtal parkeringsplatser så att området kan besökas 
av alla sorters människor. För att öka attraktiviteten ytterligare föreslås att det 
byggs ett fågeltorn eller små hus där man kan sitta och studera fåglarna osedd och 
skyddad mot väder och vind. Områdets betoning föreslås ligga på djurlivet, medan 
man får studera ruderatfloran på avstånd. Området är mycket intressant att studera 
från den södra sidan där man ser alla fåglarna i vattnet med oljecisternerna som 
bakgrund. Det ger en spännande effekt av kontraster. 

   Oljesjön 

Ruderatmarken söder om Oljesjön skall kunna fungera som ett attraktivt område 
utmed det föreslagna huvudstråket längs Ljusterögatan till Oljesjön. Här kan man 
få tillfälle att studera ruderatfloran närmare och genom att sätta upp information 
om de olika växterna kommer medvetenheten och kunskapen öka. För att locka 
förbipasserandes uppmärksamhet till området föreslås att man placerar ett 
konstverk på platsen, förslagsvis en skulptur i form av t.ex. en ruderatväxt i rostigt 
skrot taget från industriområdet. En promenadstig genom området med 
information om de olika växterna gör att man uppmärksammar området och blir 
nyfiken och området kan även användas i utbildnings- och informationssyfte. 

Området utmed östra delen av Borrgatan ligger mycket attraktivt i det föreslagna 
huvudnätet och i stråket till Spillepeng. Här kan man, som i området söder om 
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Oljesjön, göra folk uppmärksamma på att här finns något intressant och värdefullt 
genom att placera ett konstverk och anlägga grusstigar i området.  

                              ”Skrotträd” ger en rumsbildande och
       intressant plats på ruderatmarkens öppna yta. 

I anslutning till den befintliga dammen byggs en låg byggnad där man kan sitta 
och studera fåglarna i och kring dammen utan att bli sedd. I området bör man låta 
vegetationen växa sig vild i den södra delen av området för att avsluta rummet. 
Det kommer då att bilda ett blandat vegetationsbestånd av buskar och träd. Även 
ute på den öppna platsen kompletteras med vegetation för att få rumsbildningar. 
Den yta som är ruderatmark underhålls så att den inte växer igen. Se plan följande 
uppslag.

Genom att anlägga ett fåtal parkeringar ökar man områdets tillgänglighet, även för 
de som inte kan ta sig till hamnen till fots eller med cykel. Här är det vackert att 
studera vegetationen med Sydkrafts vackra och kraftfulla byggnad som bakgrund. 
Marken är privatägd så om det ska genomföras krävs att kommunen och 
markägaren samarbetar eller att kommunen köper marken. Se uppslag sid. 52 

Om det inte går att stå emot kravet på exploatering av området, bör i alla fall det 
norra området med dammarna bevaras och man exploaterar endast den södra 
delen.

Fågelbås där man kan studera fåglarna utan att bli sedd
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Utöver dessa områden bildar ruderatmarken väster om Koloniområdet, 
ruderatmarken i norra delen av Mellersta hamnen, ett grönt område i centrala 
Mellersta Hamnen och en ny park utmed Borrgatans förlängning, platser i en grön 
punktstomme. De gröna områden som ingår i punktstommen i väster är idag 
öppna gröna områden, förutom parken. Dessa områden bör bevaras och utvecklas 
för att skapa gröna rum i även den här delen av hamnen. Det är viktigt att bevara 
dessa ytor eftersom det idag i princip inte finns något grönt i den här delen av 
hamnområdet. Från Borrgatans förlängning och mellan dem föreslås gångstigar. 
Vad grönområdena exakt ska innehålla och hur de ska utformas har inte studerats 
närmare i det här arbetet. Parken utmed Borrgatans föreslagna förlängning 
västerut kan komma till stånd när vägsträckningen dras och om det då blir 
nödvändigt att riva de byggnader som ligger där idag. Istället för att exploatera 
marken efter det kan den göras grön eftersom den ligger strategiskt i en knutpunkt 
av infarter och blir välkomnande när man kommer till hamnen. Den föreslås inte 
ha den traditionella parkfunktionen utan mer ett grönt område man passerar. Det 
bör också planeras för grönområden när Nyhamnen och Frihamnen planeras om 
till bostäder och kontor.

Genom att utnyttja och komplettera dessa gröna områden i hamnen kan man att 
göra området attraktivt och få ett liv här även på helgerna. Många människor kan 
få upp ögonen för ett område som de tidigare inte ens visste fanns. De märker att 
det finns en unik och spontan miljö inte långt från stadens alla välplanerade 
parker. Malmös invånare får då även en uppfattning av vad som händer i området 
norr om staden. Området blir även behagligare att vistas i för dem som jobbar här. 
Förutom i Limhamn är hamnområdet enda platsen i Malmö där man kan hitta den 
värdefulla ruderatmarken viket är ytterligare en viktig anledning för att bevara och 
utveckla. Malmös grönplan föreslår att dessa områden bevaras och utvecklas. I 
översiktsplanen är det planerat för industri. 

.
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Koppling till staden och andra närliggande områden 

1:30 000                   Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor 

I översiktplanen talar man om en koppling från Västra 
hamnen via en svängbro över vid Skeppsbron. Det är en för 
stor uppgift att undersöka hur den dragningen ska ske från 
Skeppsbron till Östra hamnen i den här rapporten. Det beror 
till stor del på hur Nyhamnen och Frihamnen kommer att 
utformas i den närmaste framtiden då det planeras för kontor 
och bostäder där. Därför följer förslaget i den här rapporten 
översiktsplanens förslag med en förlängning av Borrgatan 
och en eventuell svängbro. Förlängningen av Borrgatan 
kopplas på Carlsgatan som går längs järnvägsspåret och den 
eventuella dragningen till svängbron på Skeppsbron.

Den gröna kopplingen ner mot Ribersborg (se översiktskarta 
sid. 49) föreslås följa en dragning mellan dessa genom 
Nyhamnen och sedan söderut via Skeppsbrokajen. Detta 
eftersom den här sträckningen kan komma att bli central i 
Nyhamnen när det planeras om och då tillför något till 
området. Sträckningen innebär att det blir en lugnare gata då 
den inte är huvudgata för tung trafik. Skeppsbrokajen 
kommer förmodligen bli ett attraktivt promenadstråk efter 
förvandlingen. Efter Skeppsbrokajen följer det gröna stråket 
vattnet och kopplas sedan på det befintliga. 

Möjligheterna för en koppling till Kirseberg från 
hamnområdet har studerats. Alternativet var en förlängning 
av huvudstråket från Kosterögatan och söder ut över 
järnvägen via en gång- och cykelbro. Det visar sig att det i 
princip är helt orealistiskt, då man måste ta sig förbi 
Västkustvägen, rangerbangården (dock inte på det bredaste 
stället), Stockholmsvägen för att slutligen ta sig igenom 
industriområdet mellan Stockholmsvägen och Lundavägen. 
Därför valdes det förslaget bort
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För att öka tillgängligheten till Spillepengen och avsluta 
stråket från Ribersborg, föreslås en ny gång- och cykelbro 
från Spillepengsgatan. Detta för att man ska slippa ta sig via 
Sege Industriområde och över Västkustvägen igen. Bron 
ligger i anslutning till det utvecklade gång- och cykelstråket i 
hamnen.

Separerad gång- och cykeltrafik 
Trots att området ligger så nära staden är det inte så många 
som cyklar i området. En orsak till det kan vara att man som 
cyklist i området inte känner sig så säker utmed de större 
vägarna. En ny dragning av separerad gång- och cykelväg i 
området föreslås.  

Separerad cykelväg föreslås utmed Borrgatan på båda sidor. 
Här finns plats att bredda den befintliga gångbanan och då 
låta dagens plattbeläggning ligga kvar för att markera 
gångbanan. På Borrgatan planteras det på utvalda sträckor en 
lägre häck mellan cykelbanan och körbanan för att få en 
större trygghetskänsla. Gång- och cykelvägen fortsätter till 
Borrgatan, östra delen, men vid där gatan svänger av övergår 
den till dubbelriktad på den västra sidan av vägen. Där 
cykelvägen övergår till dubbelriktad markeras tydligt ett 
övergångsställe så att gående och cyklister i riktning norrut 
kan säkert ta sig över till andra sidan. 

1:30 000                                         Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor
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Det finns inte underlag och utrymme till att ha gång- och cykelväg på båda sidor 
om Borrgatan, östra delen. Utmed Kosterögatan breddas den befintliga gångbanan 
i parkstråket så att både cyklister och gångare får plats.

Gång- och cykelvägen fortsätter från Kosterögatan över kanalen via en föreslagen 
gång- och cykelbro och vidare upp på Ljusterögatan. Här går cykelbanan 
dubbelriktat på den östra sidan av gatan. Bron designas så att den buktar uppåt för 
att få en liten nivåskillnad. Gaturummen innan kanalen från båda sidor bör vara tät 
så att känslan av kanalens öppenhet verkligen upplevs när man kommer ut på 
bron. Kolkajen och Sydkajen görs mer tillgängliga för cyklister och gående, se 
avsnitt ”Kajerna”. En gång- och cykelsträckning utmed Aspögatan knyter samman 
kajerna med Borrgatans östra del. Från Borrgatan via Blidögatan tar man sig via 
den föreslagna bron över Segeå till Spillepengen. 

När området där det idag är invallade laguner i Norra hamnen exploateras ska 
cykelnätet samordnas med det föreslagna övergripande gång- och cykelnätet. 
Eftersom det idag är ovisst vad som kommer att byggas här och hur mycket har 
området inte tagits med i förslaget. 

 Gång- och cykelbro över kanalen från Kosterögatan till Ljusterögatan 1:1000
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Infarterna
För att profilera området bör man göra tydliga entréer så man vet när man har 
kommit till området. Det ska också finnas tydliga och lättillgängliga 
orienteringstavlor och en skylt med områdets namn ger ett välkomnande uttryck. 
Det är viktigt att de redan vid infarten till området är grönt för att visa att det är ett 
område där man bryr sig om gestaltning och grönska. Det är vid infarterna man får 
ett första intryck till hela området.  

Nordost
Vid den nordöstra infarten ligger det en bensinmack strategiskt placerad direkt till 
höger när man har svängt in till området. På vänster sida när man svängt av till 
området från Spillepengsgatan löper det en kraftledning. 

Infarten ger inget välkomnande och strukturerat intryck. Orienteringstavlan är inte 
lättillgänglig eftersom du måste köra in på macken för att för att kunna läsa 
informationen den ger. Det finns heller ingen estetiskt tilltalande vegetation vid 
infarten idag.

Infarten Nordöst Före

För att leda besökaren runt hörnet in på Blidögatan föreslås det att gaturummet 
styrs upp med tät och kraftig vegetation redan innan, utmed Spillepengsgatan (se 
plan). Under kraftledningen föreslås en utveckling av det gröna. Det kan inte vara 
någon hög vegetation eftersom det inte får störa ledningen. Här är det lämpligt 
med någon slags buskplantering eller små träd. De kan placeras så att de ger en 
intressant formation med siktlinjer diagonalt sett från fordonet. Dessa rader 
fortsätter ut till vägen så att de bildar en rad träd mellan körbanan och cykelbanan. 
På den norra sidan utmed macken planeras vegetation och mur. Träden ska 
avgränsa men inte skymma sikten vid infarten till macken. Muren är förslagsvis 
grön se exempel fig. F sid. 77. De låga murarna, 0,5-1,5 meter höga, bidrar till en 
uppstramning av gaturummet. I hörnet där muren är som högst bör man placera en 
välkomstskylt med områdets namn som även är upplyst på kvällen. De gröna 
murarna ger ett speciellt uttryck till infarten. 

Eftersom det är en trafikerad korsning med in- och utfarter till macken så tätt på 
korsningen placeras det två orienteringstavlor, en på Blidögatan och en på 
Borrgatan. Här finns det plats att parkera sitt fordon den tid man behöver utan att 
störa någon.

Infarten nordöst efter 
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Infarten Nordost 1:1000 

Befintlig
bensinstation

Kraftig låg 
vegetation som 
leder besökaren 
in i området 

Låg vegetation 
i diagonala 
siktlinjer

Träd med kraftig 
krona i diagonala 
siktlinjer

Cirkulationsplats
gör korsningen 
säkrare. Överkörbar 
mittrondell

Orienterings-
tavla

Låg, 0,5-1 m, ”grön” mur styr upp 
gaturummet och tydliggör 
infarterna till bensinstationen 

Träd stärker 
gatan riktning

Sege å
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På tomten efter bensinmacken planteras det kraftigt med grönt. T.ex. träd med 
kraftig krona och hög stam, i en formation med siktlinjer (se plan) som ger en 
visuell effekt när man kör förbi i lastbil eller bil, eftersom tomten ligger i 
blickfånget när man svängt i på Blidögatan. Idag är används en del av tomten till 
uppställning, resterande bit ligger helt öde. Vegetationen ramar in 
orienteringstavlan.

För att få den starkt trafikerade korsningen mellan Blidögatan och Borrgatan 
säkrare föreslås en cirkulationsplats som har överkörbar mittrondell. 

Sydost
Vid den sydöstra infarten kommer man idag in till området från en viadukt och 
man kör ner i området längs en trädplanterad gata. Här kommer förslaget till att 
förstärka Flintrännegatans grönstruktur som en länk i huvudnätet, vara det som 
välkomnar. I mittremsan har grävts ett dike med vatten och ytterligare en rad med 
träd, nu utmed mittremsan. Se mer detaljerat under Flintrännegatan i kap. Östra 
hamnen. Den här infarten tillsammans med den nordöstra infarten är kanske de 
viktigaste ur estetisk synpunkt eftersom det är här man kommer in i området om 
man kommer från motorvägarna. 

Sydväst
När man har svängt av in på Borrgatan från Lodgatan ligger det byggnader tätt på 
gaturummet så här finns ingen möjlighet att stanna. Orienteringstavlan placeras 
(se översiktskarta) på den södra sidan av gatan lite innan kanalen tar vid. Här görs 
det en ficka så att det blir lättare att stanna till (idag måste man köra in på en 
öppen plats för att komma åt tavlan) och den ska ramas in av vegetation. Träd 
markerar tavlans plats. Vegetationen fyller hela utrymmet mellan de två 
spårområdena för att det inte ska användas som skräpplats. När man står vid 
orienteringstavlan ser man över gatan till den öppna platsen vid kanalen (se 
kommande text) som ligger vid kanalen. Man får då känslan av att det är ett 
område där man bryr sig om dem som arbetar där och skapar trevliga platser. 

Gröna tak 
Argumenten för att använda gröna tak i området är många. Det finns många 
byggnader i Östra hamnen som skulle vara lämpade för gröna tak. Både ur den  

synpunkten att det förbättrar lokalklimatet avsevärt men även ur den estetiska 
synpunkten och att göra området speciellt. Vid infarterna från sydväst och sydost 
ser man ut över området via förhöjningar i vägen. Härifrån skulle det vara tydligt 
om man hade gröna tak i området. Det skulle givetvis ge området en speciell 
karaktär och ett visst reklamläge för hela området som visar att man bryr sig om 
det gröna. Malmö stad jobbar mycket Gröna tak bl.a. på Bo01 och Augustenborgs 
takträdgård.

Först var tanken att placera ut de gröna taken efter något slags system i området, 
men det är nog bäst att låta de företag som är intresserade av att bekosta det 
anlägga på sina tak. En sådan lösning skulle ge bättre resultat. 

Gröna tak bör i första hand placeras utmed de här huvudgatorna eftersom det ger 
mer effekt om de i första hand koncentreras, än om de bara placeras ut lite här och 
var i området. Gröna tak utmed de här huvudgatorna bidrar till deras ”gröna rum”. 
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Förbättringar i Östra Hamnen 
Stora mål för Östra hamnen
Östra hamnen är ett område som man rör sig igenom för att komma till olika mål 
t.ex. Oljesjön och Spillepengen. Därför är det viktigt att det ger ett gott intryck. 
Det bör även skapas en bättre miljö för de som arbetar i området. Genom att skapa 
platser i området ökar möjligheterna till utevistelse och oplanerade möten för de 
som arbetar här. Det är också viktigt att visa upp området utåt så att det ses som 
ett attraktivt område och får ett bra rykte. 

Flintrännegatan

Före

Utmed Flintrännegatan förstärks det gröna med ytterligare en trädrad i 
mittremsan, häckplantering mellan cykelväg och körbana, väggvegetation på 
upprepade ställen, för att dela upp de långa fasaderna, och gröna inhägnader. 
Mellan den nya trädplanteringen i mittremsan grävs en nedsänkt kanal. Gräsytor 
sluttar ner mot vattnet. Detta görs för att placera in nivåer och vatten i området. 
Vattnet är om möjligt dagvatten från området, se avsnitt ”Dagvatten”. 

Där Flintrännegatan möter kanalen öppnas det upp och görs en tydlig kant mellan 
gatan och kanalen. Här bör vara fri syn utöver vattnet för att få en kontakt med 
vattnet även när man kör på gatan. Innan man avlägsnar häcken som växer här bör 
man göra en  vindundersökning så att det inte blir för blåsigt för gående och 
cyklister.  

Efter

Träden föreslås vara av den sort som har blommor t.ex. fågelbär (de blommar 
under maj månad) för att kunna urskilja sig från övriga gators trädplantering och 
ge en särskild karaktär till gatan. En uppdaterad orienteringstavla placeras utmed 
den högra sidan av Flintrännegatan. Stoppet markeras med att det går ut ” refuger” 
i vägen. Det gör att vägen upplevs smalare på just den platsen och ger viss 
hastighetssänkning. Den befintliga trädraden kompletteras med ytterligare träd 
emellan de gamla. 

Snitt Flintrännegatan 1:400
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Flintrännegatan 1:500 
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Borrgatan, östra delen 
Utmed Borrgatan, östra delen, föreslås varierande öppna och slutna gaturum 
genom att bl.a. på vissa ställen förtäta med vegetation och på andra ställen låta det 
vara öppet. Den gröna remsan utmed den västra sidan av vägen behålls och 
förstärks med rummen. Här anläggs dagvattendammar, se avsnittet ”Dagvatten”, i 
de öppna delarna av gaturummet. Mellan dessa förtätas det på båda sidor av vägen 
med kraftiga och stabila träd för att bland annat förstärka de öppna rummen. En av 
tomterna (som idag används som skrotupplag) bebyggs förslagsvis för att 
aktiveras. Byggnaderna både utmed Borrgatan och utmed Tärnögatan placeras i 
tomtgränsen för att komma så nära gatan som möjligt. Vid dammarna görs det 
sittmöjligheter. 

Den befintliga dubbelriktade cykelvägen behålls eftersom det här inte finns 
underlag eller plats, då ett spårområde ligger längs den östra sidan av gatan, att 
anlägga cykelväg på båda sidor om gatan.  

Det ligger ett par stora parkeringar utmed Borrgatan. Dessa föreslås delas upp 
med trädplanteringar för att undvika stora öppna asfaltsytor. I Borrgatans 
förlängning, väster om Spillepengsgatan, föreslås volymer av vegetation som 
leder ut till havet, för att få kontakt med vattnet. 

Enligt Grönplanen föreslår kommunen att stråket mot Spillepengen från 
Ribersborg går utmed Västkustvägen på en del av stäckningen. Men det är 
intressantare att färdas med t.ex. cykel utmed Borrgatan, östra delen, där det sker 
lite förändringar med dammar och växelvis täta gaturum. Utmed Västkustvägen 
cyklar man endast utmed vägen och en vägg av vegetation. Istället bildar hela 
Borrgatans sträckning en del av stråket från Ribersborg till Spillepengen i det här 
förslaget. Det underlättas även med cykelbron över Segeå.   

Borrgatan, östra delen, efterBorrgatan, östra delen, före 
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Borrgatan, östra delen 1:500 
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Borrgatan, södra delen 
För att få kopplingen med den västra delen av hamnen föreslås en förlängning av 
Borrgatan västerut (i enlighet med Översiktsplanen). Utmed Borrgatan, södra 
delen, planteras en häck mellan cykelväg och körbana på vissa delar av gatan och 
även här föreslås väggvegetation och grönare inhägnader i den mån det är möjligt. 
Se inspirationsbild från Lund sid 66. Cykelväg föreslås på båda sidor om gatan då 
utrymme finns. Den nuvarande plattbelagda gångbanan breddas så att även 
cyklister får plats. Plattbeläggningen ligger kvar och markerar gångdelen. I mitten 
av körbanan läggs en sträng av gatsten. Det gör att körfälten upplevs som mindre 
och man sänker hastigheten samtidigt som det fortfarande går att köra förbi 
stillastående fordon.

Den här delen av Borrgatan upplevs som lite mer stadsmässig än övriga området 
och det förstärks genom planering av små platser utmed den norra delen av gatan. 
De ytor som tas i anspråk används inte utan är endast gräsbevuxna, förutom ett 
gatukök som flyttas till den öppna platsen som föreslås vid kanalen, se avsnittet 
”öppen plats”. Platserna bidrar till en trevligare gatumiljö och ger upplevelser och 
pauser utmed gatan. Här kommer gatumiljön att uppfattas både av de som färdas 
med fordon och de som går eller cyklar. Grönytan närmast den öppna platsen vid 
kanalen planteras med en tät volym av träd och buskar för att förstärka känslan av 
det öppna vid platsen och kanalen. På den andra gräsytan planteras formklippta 
och stadsaktiga träd i grupper på båda sidor om ett konstverk. Det förstärker den 
stadsmässiga känslan som råder här och tillför intressanta objekt till området. 

Borrgatan, södra delen, före Borrgatan, södra delen, efter
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Borrgatan, södra delen 1:500 
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Hastighetsdämpande åtgärder 
Borrgatan, södra delen 
Utmed Borrgatan förekommer det ofta olyckor, och då är ofta
cyklister inblandade. Genom att separera cykeltrafiken görs
deras väg säkrare. Vid infarten vid korsningen
Borrgatan/Lodgatan kan det vara lämpligt med en rondell, men
det har inte utretts närmare här eftersom där är mycket
komplicerade förhållanden. Vid den öppna platsen föreslås en
avsmalning både från sidorna och med en refug som är
planterad med träd, se fig A. Markbeläggningen är gatsten
vilket förstärker funktionen som övergång för gång- och
cykeltrafik upp mot kajerna. Ytterligare en avsmalning med
refug görs mellan Kolkajen och Koksgatan. I korsningarna
Väderögatan och Kosterögatan anläggs cirkulationsplatser, se
plan sid. 67 och fig. B, som gör de trafikerade korsningarna
säkrare och sänker hastigheten. Där Borrgatan börjar svänga av
görs ännu en avsmalning med refug eftersom gång- och
cykelbanan här övergår till dubbelriktad. På alla korsningar
markeras var gc-trafiken korsar med annat material och
upphöjning.
Borrgatan, östra delen 
Denna sträcka har ingen korsande gc-trafik förutom vid
grönområdet i norra delen av gatan där det anläggs en
avsmalning, se plan sid.52. Sträckan är inte heller
olycksdrabbad och det är endast tre anslutande gator. De
föreslagna öppna och slutna gaturummen anses ge en viss
visuell inverkan på hastigheten och det minskar
”motorvägskänslan”. I korsningen med Blidögatan byggs en
delvis överkörbar rondell då det är en starkt trafikerad korsning. 
Flintrännegatan
I korsningen med Hanögatan är det cykelolyckor rapporterade,
därför leds cykeltrafiken från västra delen av Hanögatan in i ett
separat körfält innan korsningen med Flintrännegatan. I
korsningen med Aspögatan görs en avsmalning eftersom det
föreslagna gc-stråket från kajerna korsar gatan här. I övrigt bör
rondeller undvikas då förmodligen utryckningsvägen till
Oljehamnen bör vara mycket god.  

Fig B. Rondell på Borrgatan.  
Yttersta delen överkörbar   1:200

Fig A Avsmalning och refug med träd, förslagsvis pyramidpoppel på Borrgatan, södra delen.
Upphöjningarna på avsmalningarna är klädda med sedumväxter. 1:500 

Fig.  C. Inspirationsbild från Lund 
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I korsningen med Blidögatan föreslås en cirkulationsplats med överkörbar rondell 
då den korsningen är olycksdrabbad. På Flintrännegatan kommer även det 
förtätade gaturummet ge en visuell inverkan på hastigheten. 
Övriga området 
Alla gator som korsat med Borrgatan och Flintrännegatan får upphöjda 
övergångsställen och annat material t.ex. gatsten. Det eftersom fordonstrafiken ska 
uppmärksamma de oskyddade trafikanterna som korsar.  

De mindre gatorna i området får inga hastighetsdämpande åtgärder då de 
inte är lika starkt trafikerade och inte lika olycksdrabbade. 

Där det är parkering för personbilar utmed gatan ska det vara markerat med 
gatsten.

Korsningen mellan Flintrännegatan och Blidögatan bör förses med en 
cirkulationsplats eftersom den visat sig vara mycket olycksdrabbad. Rondellen bör 
vara helt överkörbar då utryckningsfordon måste komma ut snabbt till 
Oljehamnen.

Kosterögatan/Ljusterögatan
Kosterögatan är grön redan idag med många träd av olika art på båda sidor, men 
närmast kajen förlängs det gröna ut på kajen för att sedan övergå till en gång- och 
cykelbro över kanalen. Ett par träd placeras en bit ut på kajen för att markera och 
leda gc-vägen. Det markeras med annan plattbeläggning på kajen för att göra 
cyklisterna och trafikanterna på kajen uppmärksamma på att det kan komma 
korsande trafik (det förekommer inte mycket trafik på kajen). Bron går över 
kanalen till Ljusterögatan. Ljusterögatan förstärks kraftigt med vegetation i sin 
södra del i förhållande till vad den har idag. Här kompletteras med träd och buskar 
på båda sidor. Gång- och cykelvägen dras längs den östra sidan av gatan. I 
jämnhöjd med ruderatmarken på vänster sida placeras ingen häck mellan cykelväg 
och gata för att främja sikten till området med ruderatmark. Utmed kraftstationen 
föreslås en tegelmur som skyddar mot insyn på tomten och bidrar till gaturummets 
avgränsning. Gång- och cykelbanan går upp till Oljesjöns grönområde och övergår 
till en grusstig. 

Koppling över kanalen mellan Kosterögatan och Ljusterögatan. 1:1000
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Platser
Att skapa platser i ett område som detta gör att det blir lättare att orientera sig och 
förhålla sig till området. Det bidrar till att man kan lättare beskriva var ens företag 
ligger t.ex. ”Det ligger vid torget”, eller ”Det ligger nära parken på Hanögatan”. 
Platserna ger en viss karaktär till de olika gatorna som idag ser förhållandevis lika 
ut. Det ger även området ett visst vistelsevärde. Platser i ett arbetsområde ger 
tillfällen för promenader under lunchrasten, man kan äta sin lunch här, det öka 
tillfällen för möten mellan de som arbetar i området, de kan utnyttjas för 
gemensamma evenemang.  

Park
När det vara klart att det behövdes en park i området undersöktes först 
möjligheterna till att lägga den på den tomt som idag står tom utmed Öckerögatan 
(alternativ B), för att inte behöva riva något. Platsen kändes dock inte lämpad för 
ändamålet, eftersom det inte är ett område man passerar förbi och skulle då leda 
till att den inte blev utnyttjad. Därför undersöktes det om det fanns någon lämplig 
plats utmed Kosterögatan, som ingår i det gröna huvudnätet norrut till Oljesjön. 

 A                                  B                                   C 

Motiv till placering av park 

A:- Nära en huvudaxel 
    -Inte så centralt för östra hamnen 
    -Blåsigt 
    -Inga ”väggar 

B: - Inte koncentrerat till axeln 
    - Inte så centralt i området 
    -Behöver inte riva några byggnader 
C: - Centralt  
     -Utmed en huvudaxel 
     -Byggnader måste rivas

Den mest praktiskt lämpade platsen anses i det här förslaget vara en del av 
Swedish Matchs tomt (alternativ C), eftersom de bara ska ha kvar sin verksamhet 
till slutet av 2003. På den föreslagna platsen ligger en av de mindre byggnaderna 
på deras fastighet. Ett nytt företag skulle kunna utnyttja de stora byggnaderna 
närmast kajen.  

Den föreslagna parken 
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Parken skulle ligga bra där i korsningen 
mellan Kosterögatan och Hanögatan. I 
parken anläggs två dagvattendammar, en 
mindre dit vattnet kommer först för att sen 
rinna vidare till den större dammen där 
vattnet stannar en längre tid innan det leds 
ut i kanalen. Vid den stora dammen byggs 
ett hus som innehåller en restaurang med 
uteservering i det gröna. Den delen av 
bygganden som ligger närmast vattnet är 
rund och här kan man äta på en terrass nära 
vattnet. I bygganden kan även 
gemensamhetslokaler för 
företagsföreningen inrymmas. Parken ska 
även innehålla nivåskillnader i form av små 
kullar. Det ska finnas många möjligheter 
att promenera runt, sitta och äta en 
medhavd lunch. Det är lämpligt med 
platser med bord både i skugga och solläge 
för dessa olika ändamål. För t.ex. en 
lastbilchaufför är det positivt att kunna äta 
sin medhavda mat i parken istället för att 
sitta i sin lastbil. Parken kommer att ligga 
centralt och de flesta i Östra hamnen kan 
nå den inom 500 meter. Vilket innebär att 
man kan promenera dit på sin lunchrast. I 
parken ska det även finnas två bouleplaner 
och två tennisplaner, omklädningsrum för 
dessa aktiviteter förläggs i byggnaden. 

Dagvatten-
damm

Tennis

Boule

Nivåskillnader
i form av 
kullar

Gångväg
från östra 
delen av 
området

Gångbanan
breddas för att 
ge plats för 
cyklister

Restaurang,
gemensamhets-
lokaler,
omklädning m.m.

Kosterögatan

Park 1:1000 
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Öppen plats 
Där kanalen idag möter Borrgatan är det en större plats som inte används. Platsen 
kan utnyttjas till en öppen plats med servering på. Gatuköket på Borrgatan (eller 
en av pastavagnarna) kan här få en mer attraktiv plats. Framför serveringen 
kommer platsen att sänkas ned för att ännu mer utnyttja kontakten med vattnet och 
eftersom det saknas nivåer i området idag. Nedsänkningen görs i breda trappsteg 
som kan användas för bl.a. uteservering. Dagens markbeläggning med gatsten 
behålls. Platsen blir attraktiv för de som har sina arbetsplatser nära och det finns 
också möjlighet att stanna till med bilen eller lastbilen för att äta. Det är ett trevligt 
alternativ för lastbilchaufförerna att kunna ta sig en bit mat på ett torg där de lätt 

kan stanna till och njuta av vattnet och utsikten. Platsen skapas även för att utnyttja 
kontakten med vattnet som i dag inte görs. Det är en stor resurs att ha vatten i ett 
industriområde. Därför är det extra viktigt att behålla vattenspegeln istället för att 
fylla igen kanalen och exploatera som CM Port föreslår angående kanalen utmed 
Sydkajen. Platsen blir tillsammans med parken en målpunkt för de som arbetar i 
området, på lunchen eller på sin väg till eller från jobbet. Den ligger också 
placerad tydligt när man kommer in i området och signalerar att man i det här 
området bryr sig om sin utemiljö. Platsen utgör även början på den kajpromenad 
som planeras utmed Kolkajen och Sydkajen. 

Efter

Öppen plats, före Öppen plats, efter 
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Öppen plats Borrgatan, södra delen 1:500
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Kajerna
De två kajer som finns i området, Sydkajen och Kolkajen används i princip inte 
till någon hamnverksamhet idag (förutom Svanen1 som ligger här) och kommer 
helt att avvecklas inom några år. När området har inventerats inför det här arbetet 
har det observerats att det finns människor som promenerar utmed kajerna. Det är 
förmodligen för att vatten alltid är intressant att vistas vid och för att det här 
området finns på gång- och cykelavstånd från staden och närliggande 
bostadsområden. På kajerna förekommer det lite fordonstrafik men det är förbud 
mot genomfart. Kajerna föreslås bli mer tillgängliga för att de ska bli trevliga att 
promenera längs, kanske på sin lunchpromenad eller på sin cykeltur ut till 
Oljesjön. Men den hårda, lite speciella kaj- och industrikaraktären är spännande 
att vistas längs och därför behålls den förslagsvis till största delen. Den hårda 
miljön skulle kunna kontrastera fint med grön miljö för att fortsätta det 
genomgående gröna temat. Det skulle kunna göras genom att man tillför olika
gröna installationer utmed den byggda sidan (se översiktskarta). Det gör även 
rummet smalare på dessa ställen för att sedan öppna sig igen. Installationerna kan 
bestå av gröna volymer av olika slag som placeras som förlängning av en byggnad 
på tomtmark. Dessa små gröna installationer gör att rummet utmed kajerna 
förtätas på vissa ställen och det gör att man lättare se vad man kan gå. Gröna rum 
varieras med de karga industriella rummen. Järnvägsspåren föreslås ligga kvar för 
att visa hur kajen använts. Eventuellt kan det läggas en plattbeläggning närmast 
kajen för att markera var man ska gå.

För att aktivera kajerna kan man t.ex. låta personer som har som hobby att 
restaurera gamla båtar ha sina båtar liggandes utmed Kolkajen. På kajen kan det 
byggas små bodar som de får hyra för att förvara sina verktyg och liknande i. 

Där de två kajerna möts är det en mjuk kant ner mot vattnet och här har det 
naturligt bildats vegetation. Den kan förstärkas med ytterligare vegetation, 
förslagsvis sådan vegetation som hör vattnet till. Det placeras en sittbänk här 
eftersom det är en utmärkt utsiktsplats över båda kanalerna i hamnområdet.  

1 Flytkran som användes vid byggandet av Öresundsbron. 

     Gröna installationer kontrasterar med den karga industrimiljön på kajerna 

Där Kosterögatan möter Sydkajen fortsätter det Kosterögatans gröna stråk ut på 
kajen fram till cykelbron med ett par träd och markbeläggningen består av gatsten.

Gaturum
Några gaturum som behöver kompletteras är Koksgatan, Öckerögatan, Hanögatan. 
De bör få någon form av träd- eller buskplantering. Med fördel bör man välja 
några trädsorter som inte är så vanliga i området idag. Det skulle ge olika karaktär 
till de olika gatorna och även öka orienterbarheten. I övrigt när det gäller gaturum 
se redan föreslagna förbättringar på Flintrännegatan, hela Borrgatan, 
Ljusterögatan i föregående text.

Utmed Öckerögatan ligger en ödetomt. Här behöver kompletteras med en 
byggnad för att styra upp gaturummet från alla tre håll. Här finns tillfälle för 



Förslag                                                                                                      Förbättringar i Östra hamnen

75

nyetablering och då bör man tänka på framför allt hur mycket hårdgjord yta man 
verkligen behöver och byggandens placering i förhållande till gatan. 

Dagvattenhantering
Idag finns det inte så många separerade dagvattenledningar i Östra hamnen utan 
de flesta är kombinerade ledningar. De rinner ut i hamnbassängen på några
ställen. Att det är kombinerade ledningar innebär att det är lite komplicerat att 
anordna separerad dagvatten hantering, eftersom man då skulle få gräva om de 
flesta ledningar. En möjlighet är att man kopplar av dagvattnet som kommer från 
taken och istället för att leda det från stupröret ner i marken, leda det i en öppen 
kanal till en damm. Det skulle medföra att det blir smala vatten kanaler utmed 
gatorna och dammar vilket tillför mycket till det estiska. Problemet med att 
anlägga dammar i ett befintligt område är att det är svårt att hitta plats som man 
kan ta i anspråk för ändamålet. I det här arbetet föreslås att marken utmed 
Borrgatan, östra delen, och området i mitten av Flintrännegatan utnyttjas till 
dagvattenhantering i dammar som sedan leds vidare ut i bassängerna. Även i den 
nyanlagda parken utmed Kosterögatan anläggs en damm som kan användas till 
dagvattenhantering. Problemet med att ta marken utmed Flintrännegatan och 
Borrgatan, östra delen, är att det här kan ligga t.ex. fjärrvärmeledningar eller 
starkströmsledningar2. Det innebär att det blir ofantligt höga kostnader om man 
skulle behöva lägga om dessa. Det är inte undersökt mer i detalj vilka ledningar 
som ligger här och vad det skulle kosta. Det får göras om det beslutas att förslaget 
ska utredas. 

Belysning
Belysningen är förhållandevis god i området. Det finns belysning som är 
tillfredställande för biltrafik utmed alla gator. På några av gatorna är belysningen 
placerad hängande över gatan.

De ställen där det behöver kompletteras är vid Ljusterögatan, främst vid 
busshållplatsen, och på Borrgatan, östra delen, utmed gång- och cykelvägen. På 
Borrgatan kompletteras med lägre lysstolpar som är anpassade efter cyklisterna 
och de gående eftersom belysningen är tillfredställande utmed körbanan.  

2 Lars-Erik Widarsson, VA-verket, Malmö Stad, samtal 2001-12-10 

Utmed de planerade gångstråken längs kajerna bör det även kompletteras med 
lägre ledande belysning på gående och cyklister, idag belyses kajerna med stora 
och höga strålkastare. 

Verksamheter
När ett företag flyttar ut och ett annat in, bör man eftersträva att ta in företag som 
kan använda sig av järnvägsspåren. Då man har investerat mycket pengar på 
spårdragningen i hamnen är det en fördel om de kan utnyttjas i större utsträckning. 
Det både för området och, i ett större perspektiv, för miljön, då transporter på 
järnväg är miljövänligare än transporter med lastbil. 

Skötsel
Det bör utses en entreprenör som sköter underhåll av vegetationen, kompletterar 
o.s.v. de gemensamma ytorna. Idag verkar underhållet vara högst bristfällig. Lite 
av stämningen - Vem har ansvar för vad? Med en ansvarig för hela området kan 
Östra Hamnen bli ett välskött och attraktivt område. Det bör kanske ske genom ett 
samarbete mellan företagsföreningen och kommunen. 

Genomförande
För att kunna genomföra förändringar i området krävs att företagsföreningen och 
kommunen samarbetar. När det gäller förändringar som är föreslagna på privat 
mark är det en fördel om ägaren själv är intresserad av att utföra och bekosta den. 
När det gäller större områden är det lämpligast att kommunen köper in marken 
och förvaltar den, t.ex. i fallet med parken utmed Kosterögatan. När det gäller de 
större grönområdena och ruderatmarkerna bör dessa säkerställas i plan för att 
förhindra att de exploateras. Där dessa ligger på privatägd mark köper kommunen 
in dem. Oljesjön och ruderatmarken utmed Borrgatans östra del behöver få en 
planändring till Natur- och rekreationsområde. I dagens översiktsplan är de 
planerade som industri. Exploateras dessa kan det lätt leda till att hamnområdet 
blir helt utan gröna ytor vilket inte är en önskad utveckling.  
 När det gäller den öppna platsen behövs det en planändring och även där 
det gäller gc-bron över kanalen. 
 Det kan även behövas ändring i detaljplan på några av de platser där det 
föreslås cirkulationsplatser då de går in en liten bit på privat mark. 
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Riktlinjer för trevligare fysisk miljö 
Gestaltning

Fig. D Inspirationsbild. Grön mur av pil          Källa: Building green                       

Det behövs ibland bara små medel för att få ett trevligt helhetsuttryck i ett 
industriområde. När det gäller skyltning är den inte sammanhållen i området. Den 
bör ses över och man bör ta fram gemensamma riktlinjer så att skyltningen blir 
tydlig men återhållsam. Skyltningen ska vara tydlig så att det blir lätt att hitta till 
respektive infart. Krutet borde i första hand läggas utmed huvudstråken för att 
leda besökaren in på de mindre gatorna. En gemensam insats ger bättre resultat än 
slumpmässiga förbättringar i hela området.  

Många av tomterna är inhägnade med nätstängsel som på många ställen även är 
trasiga. Det finns många exempel på mer estetisk tilltalande stängsel än de som 
används idag. Det går t.ex. att använda sig av murar som det finns goda exempel 
på en del platser i området redan idag. För att tillföra vegetation till området kan 
man använda sig av t.ex. gröna inhägnader i form av murar, häckar eller 
kombinerat nätstängsel med klätterväxter.

Koksgatan 

Ett konkret exempel på platser där inhägnaden är störande eller otillräcklig är 
tomten i hörnet mellan Flintrännegatan och Sydkajen. Här förvaras en mängd 
returpapper i höga staplar och ger ett skräpigt uttryck och det flyger även ut på 
gatan. Det skulle kunna bli bättre om man planterar klängande gröna växter i det 
höga stängslet som finns och då få en hög grön vägg som både skyddar mot insyn 
och blir tätare än ett nät.

Ett annat exempel är tomten i hörnet mellan Borrgatan och Väderögatan. Här står 
det en mängd lastpallar högt staplade på varandra som man skulle kunna dölja 
med en mur. Muren, förslagsvis tegel, kunde skymma den nedre delen och för att 
komplettera det skulle man kunna plantera träd runt tomtgränsen. Trädens kronor 
bildar då en mur på den övre delen och skyddar då mot insyn samtidigt som det 
ger ett grönt och vårdat intryck. (Se illustration för Borrgatan, södra delen, sid. 
66).
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      Väderögatan 

I övrigt bör nätstängsel helt undvikas och ersättas av t.ex. mur, grön inhägnad eller 
vegetation. Nätstängsel har ju fördelen att det är lätt att se om det är obehöriga 
inne på tomten. En mur eller liknande däremot stänger sikten totalt in på tomten 
från gatan och kringliggande fastigheter. Hur detta påverkar risken för inbrott har 
inte undersökts i rapporten.

Inhägnader med estetiskt eller grönt utryck föreslås i första hand placeras ut med 
huvudgatorna som är bilden utåt. Det ger då även ett mer samlar intryck än om det 
endast görs på ett fåtal platser i området. 

För att bryta av stora monotona byggnader kan man använda sig av vegetation 
som klättrar upp på väggen. Det är enkelt att fästa stänger lodrätt utmed väggen 
som växten kan klänga längs. 

Fig E Inspirationsbild grön mur 
 från Bo01, Malmö 

Fig F Inspirationsbild Vegetation på vägg.     Källa: Building green 
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Överblivna ytor 

”Överbliven” yta Borrgatan, södra delen 

Det har visat sig i området att de ytor som inte har en funktion lätt växer igen och 
ser ovårdade ut eller att man använder de att ställa skrot och skräp på. Därför är 
det viktigt att de ytorna får en funktion eller en plantering som motverkar 
problemet. Ytorna har främst uppstått där spåren tar sig in området där det då 
bildas ytor som är svåra att planera. 

Söder om Borrgatan, södra delen, finns ett antal sådana områden. Det föreslås att 
det planteras kraftigt med buskar här, samma sorts buskar på alla ställen som är 
överblivna. Det ger en effekt när man kör utmed gatan eftersom de återkommer 
regelbundet på sträckan och har en böjd form. Buskarna är med fördel av den 
sorten som har bär för att få in lite andra färger i området. 

Den överblivna ytan utmed Borrgatan, östra delen/Tärnögatan ägs av 
Sydkraft. För att lösa problemet föreslås det att den bebyggs. 

Hur kan man göra det grönare på sin egen tomtmark? 
För att bidra till områdets helhetsintryck är det oftast få ingrepp på egen tomtmark 
som behöver göras för att det ska få effekt. En välskött utemiljö på tomtmark kan 
även ge intryck om att det är ett ansvarsfullt företag. Vill man förbättra sin egen 
tomtmark kan man t.ex. göra en inventering av hela ytan och studera hur mycket 
av den hårdgjorda ytan som man egentligen använder sig av. Därefter gör man den 
övriga ytan grön på något sätt med hjälp av vegetation eller sedumplattor. En 
annan åtgärd som gör det grönare, är att plantera vegetation i tomtgränserna. Ett 
sätt är att se över alla tomtgränser i hela Östra hamnen för att se var det är möjligt. 
Planterar man med blommor och buskar på förgårdsmarken ger det genast ett 
trevligt uttryck. Det är viktigt att företagarna drar sitt strå till stacken och det är 
inga stora investeringar som behövs för att göra området trevligare. Grönt på sin 
egen tomt gynnar även personalen och det kan anordna en trevlig uteplats i 
samband med det gröna. 

När arbetet startade var ambitionen att göra en närstudie på en tomt för att se mer 
detaljerat hur man skulle kunna utföra dessa åtgärder. I samråd med ordföranden i 
Företagsföreningen3 ansågs det vara lämpligast att inte kontakta företagna därute 
eftersom det lätt kan starta rykten om förändring och skapa obefogad oro då det 
här inte är ett verkligt projekt ännu.

Det finns en platta som kallas Pelleplattan. Det är en platta med gräs som tål tunga 
tryck och används till parkeringar, lågtrafikerade vägar, spårvägar mm. Den 
släpper igenom vatten och främjar gasutbytet i marken för träd och buskar. Det är 
en mycket intressant aspekt att ta upp då ett företags tomt ska detaljstuderas. Att 
anlägga gröna parkeringar skulle göra mycket till uttrycket på den enskilda tomten 
och helhetsintrycket. 

3 Helena Broomé, samtal 2001-10-12 
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Slutkommentar 
Är det nu möjligt att få ett sammanhängande stråk av grönt där hamnen är 
inräknad? Ja, det finns stora chanser att det skulle lyckas. Genom att förstärka det 
gröna i de redan befintliga områdena har man kommit en bit på väg. Men i det här 
fallet är kanske det viktigaste att fokusera på de områden som kommer att stå för 
en förvandling inom snar framtid och de områden som ännu inte har exploaterats 
färdigt. Det är viktigt att se till det stora gröna nätet när man planerar för bostäder 
och kontor i Nyhamnen och Skeppsbrokajen så att man inte gör en lokal planering 
av det gröna. Den delen av hamnen är en viktig länk som måste stämma för att det 
ska bli en bra helhet. När det gäller de invallade lagunerna i Mellersta hamnen och 
Norra hamnen är det vikigt att tanken om grönområden och vattenområden är med 
i de första planerna. Eftersom de idag nästan är de enda gröna områden som finns 
i hamnen skulle hamnen bli helt utan större grönområden om de exploaterades 
fullt ut med enbart hårdgjorda ytor.  
 Kopplingen till Spillepeng nordöst om Östra hamnen är inte lika 
komplicerad. Det som krävs är att studera mer exakt var över Sege å det är möjligt 
att anlägga en gång- och cykelbro. Det är en relativt enkel insats i jämförelse med 
kopplingen söderut. 

Kommer då Östra hamnen är bli ett attraktivare område att arbeta i? Det finns 
goda chanser att det kan bli det med t.ex. de förslag som framkommit i det här 
arbetet. Just i Östra hamnen är det kanske lättare att förändra ett befintligt 
arbetsområde eftersom företagarna själva är medvetna om att det behövs en 
upprustning och är villiga att hjälpa till. När det gäller förbättring av 
arbetsområden i allmänhet krävs det ofta att företagarna är villiga att göra insatser 
och att de även har kunskapen om att det är viktigt med gröna områden och platser 
även i ett arbetsområde. Det är även viktigt att den som planerar nya 
arbetsområden har den kunskapen. Östra hamnen kommer att bli ett mer levande 
område, då det kommer att vistas mer folk här även på helgerna för att besöka de 
större områdena. Förhoppningsvis kommer också fler att ta sig till sin arbetsplats 
på cykel när trafiksituationen blivit bättre för de oskyddade trafikanterna. Det blir 
även mer folk i rörelse under lunchtimmarna då det nu finns möjlighet att 
promenera till olika platser och restauranger och gatukök har fått en attraktivare 
placering.
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Bilaga
Gröna tak 
De ekonomiska argumenten är att livslängden på tätskiktet fördubblas, eftersom det 
underliggande skiktet skyddas från UV-strålning, samt minskade kostnader för 
kylning av inomhusluften sommartid. Gröna tak gör att man inte behöver kyla 
byggnaden lika mycket då energin i solstrålningen går åt till att avdunsta den fukt som 
finns i vegetationslagret istället för att värma upp byggnaden. 
Taken absorberar buller och bidrar därmed till en bättre ljudmiljö. 
I hårda miljöer fyller vegetationstaken en viktig funktion genom att tillföra mjuka, 
estetiskt tilltalande ytor. 

Den biologiska mångfalden ökas avsevärt. Bin, humlor, spindlar och andra småkryp 
drar stor nytta av dessa gröna oaser. Takvegetationen har förmågan att binda stoft och 
renar på så sätt luft och dagvatten. 
Taken kan läggas på befintliga tak eftersom den lättaste sorten väger endast 50 
kg/kvm. 

För att se exempel på större gröna tak har Augustenborgs Takträdgård i Malmö 
studerats. Besöket gjordes för att se att det även gick att använda gröna tak på större 
takytor. Här har man sedumväxter på ett 9000 kvm stort tak, det är Nordens största 
gröna tak. Huset är ca 4-5 m högt vilket innebär att man inte ser takytan från vägen. 
En av anledningarna till att initiativet togs med gröna tak var att man hade problem 
med översvämningar inne på hela Augustenborg och behövde ta hand om dagvattnet. 
Och ville även då i samband med det förbättra miljön. Man samarbetade med EU-
LIFE1 och Miljödepartementet och kunde därmed genomföra projektet som har lockat 
många intresserade besökare. Taken kommer att användas för seminarium och som 
inspiration för allmänheten. 

Rickard Håkansson på Veg Tech2 kontaktades för att se hur utbrett det var med gröna 
tak i industriområden. Men det fanns endast ett exempel och det var  

1 EU-LIFE är en fond inom EU som ger bidrag till insatser inom naturvård. 
2 Veg Tech är ledande inom gröna tak i Sverige. 

Ottossons färgfabrik i Genarp. Enligt Håkansson fanns det endast fördelar med 
att använda sig av gröna tak i ett industriområde och det var fullt realistiskt.


