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Västra Hamnen i förändring

Sveriges tredje största stad Malmö (2�0.000 invånare) ligger 

mitt i Öresundsregionen med goda kommunikationer i alla 

väderstreck. Malmö har traditionellt varit en stad med tung 

industri, men har de senaste åren genomgått en omvandling 

till kunskapsstad. Malmö högskola har idag 20 000 studenter 

och är Sveriges åttonde största lärosäte.

I Västra Hamnen syns denna omvandling tydligare än i 

någon annan stadsdel i Malmö. Kockumskranen monterades 

ner och skeppades till Sydkorea 2002. Nu har höghuset Tur-

ning Torso blivit en symbol för det postindustriella Malmö.

Bo01-området, som uppfördes till den europeiska bo-

mässan 2001, var första etappen i utbyggnaden av Västra 

Hamnens blandade stadsbebyggelse med bostäder, arbets-

platser och service. Den stadsmässiga tätheten kombineras 

med modern arkitektur och höga krav på hållbarhet.

Nu färdigställs nya etapper av utbyggnaden: Dockan i 

öster och Flagghusen i norr. I det senare projektet kombine-

ras hög hållbarhet med rimliga hyreskostnader.

 

The Western Harbour’s conversion 

Malmö, Sweden’s third largest city (2�0,000 inhabitants), is 

located in the centre of the Öresund Region with excellent 

connections in all directions. Traditionally a heavy industri-

al city, Malmö has evolved into a knowledge city in recent 

years. Malmö University currently has 20,000 students and is 

Sweden’s eighth largest seat of learning.

This recent development is more noticeable in the Wes tern 

Harbour than in any other part of Malmö. The Kockums crane 

was dismantled and shipped to South Korea in 2002. Now the 

tower Turning Torso symbolizes the post-industrial Malmö.

The Bo01 area, built for the 2001 European Home Exhibi-

tion (Bomässan), marked the fi rst stage in the expansion of 

the Western Harbour’s mixed urban structures with hous-

ing accommodation, workplaces and services. The area’s ur-

ban density is combined with modern architecture and high 

sustainability standards. The development continues and 

new neighbourhoods are being built: Dockan in the east and 

Flagghusen in the north. The latter project combines high 

environmental standards with a reasonable cost.

  - Redan innan jag fl yttade in på Bo01 kändes det väl-

digt spännande med en helt ny stadsdel som byggdes 

med miljöförtecken från början. Jag uppfattade områ-

det som barnvänligt och det kändes lite som en små-

stad mitt i storstan.

  - Om vi hoppar över själva byggfasen så har Bo01 blivit 

 lika bra som jag hade hoppats på. Men mixen av män- 

 niskor som bor i stadsdelen är ännu mer spännande än 

vad jag vågat tro. Det är en stor blandning av åldrar och många yngre män-

niskor som fl yttat in i området.

- Jag hoppas att resten av Västra Hamnen får samma stora variation som 

Bo01 har. Det gäller att man inte tappar orken utan behåller småskaligheten 

även i fortsättningen.

Helena Parker,

Boende Bo01

-Even before moving to the Bo01 area, I was very excited by the idea of a 

completely new city quarter based on environmental standards right from 

the start. I found the area child-friendly and a bit like a small town in the 

heart of the city. 

-If you disregard the actual construction phase, Bo01 has turned out as well 

as I hoped. The mix of people in the area is even more exciting than I dared 

to expect. There’s a wide variety of ages, and many younger people have 

moved here.

-I hope the rest of the Western Harbour will have the same diversity as Bo01. 

It’s important for the plan not to lose impetus, and to continue with small-

scale construction.”
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Visionen

Visionen för Västra Hamnen är att den nya stadsdelen ska 

bli ett nationellt exempel på hållbar stadsutveckling och en 

komplett stadsdel för boende, service, arbete och studier - 

en stadsdel som stimulerar framväxten av kunskapsstaden. 

Västra Hamnen ska ha innerstaden som förebild med täthet 

och intimitet som ledord. Samtidigt måste Västra Hamnen 

stå rustad att möta framtidens ännu okända krav.

Västra Hamnen ska återupprätta Malmös möte med ha-

vet. Gatu- och parkstråk från Malmös innerstad ska utan av-

brott kunna löpa vidare genom Västra Hamnen och mynna 

ut i kontakten med Öresund. Liksom Bo01-området ska hela 

området präglas av en arkitektonisk mångfald, därför ska 

många olika byggherrar och arkitekter involveras i utbygg-

naden.

Att bo vid vattnet är en viktig kvalitet. Västra Hamnens 

unika läge som fortsättning på Ribersborgsstranden och 

med promenadavstånd till innerstan gör stadsdelen myck-

et attraktiv. Men Västra Hamnen ska också bli en stadsdel för 

alla malmöbor. Parkerna, torgen, platserna och kajerna ska 

utformas så att de lockar besökare från hela stan. 

Vision

The vision for the Western Harbour is to create a national ex-

ample of sustainable urban development and complete ur-

ban quarter comprising work and study facilities, ser vices 

and housing - an urban area which stimulaes the transition 

into the knowledge city. The Western Harbour will be mod-

elled on Malmö’s city centre, with density and intimacy as 

leading concepts. At the same time, the Western Harbour 

must be well prepared to meet future requirements, which 

are as yet largely unknown.

The Western Harbour will re-establish Malmö’s close 

link to the sea. Walking routes through streets and parks 

should lead uninterruptedly from the city centre through 

the Western Harbour right out to the Öresund Strait. As in 

the Bo01 area, architectural diversity should characterise the 

whole Western Harbour area. For this reason, as many devel-

opers and architects as possible should be involved in the ar-

ea’s development.

Living beside the water is an important quality. The 

Western Harbour’s unique location as a continuation of Rib-

ersborg beach within walking distance to the city centre 

make the area highly attractive. But the Western Harbour 

should be a place for all Malmö’s residents. Its parks, squares, 

meeting places and wharfs will be designed to attract peo-

ple from the whole city.

- Jag har promenerat genom Västra Hamnen un-

der femton års tid och följt områdets utveckling. Från 

Kockum till SAAB- fabrik och så ”äntligen” transforme-

ringen till bostadsområde i och med Bo01. När jag bör-

jade gå där ute var man oftast ensam men det är fl er 

och fl er som hittar detta härliga promenadstråk.

Agneta Hahne,

Arkitekt

FORTSÄTTER SID 9/CONTINUE PAGE 9

-I’ve been taking walks in the Western Harbour for fi fteen years. I’ve followed 

the area’s development from Kockums to the SAAB factory, and fi nally wit-

nessed its transformation into a residential area with the Bo01 project. When 

I started walking out there, I was usually alone. Now more and more people 

are discovering this wonderful walking route. 

-Perhaps I would have liked the area to look more homogenous, more co-

herent than it’s turned out. But it’s been interesting to watch the project 
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Övergripande mål

Nuvarande utbyggnadskoncept

Västra Hamnen växer successivt genom att nya delar läggs 

till de redan färdigbyggda. På så sätt ska hela Västra Hamnen 

efter hand bebyggas med bostäder och lokaler för verksam-

heter.

Omvandlingen har redan börjat i stor skala i väster med 

Bo01-området och i öster med Dockanområdet. Nu ska dessa 

områden så snart som möjligt knytas samman. En trolig ut-

byggnadstakt kan vara ungefär 500 bostäder och 300 arbets-

platser per år de närmaste åren.

Mål och gestaltningsprinciper för Västra Hamnen

För att komplettera Malmös översiktsplan tog Malmö stad 

2007 fram ett särskilt program:  Mål och gestaltningsprinci-

per för Västra Hamnen. I programmet betonas hållbarhetsas-

pekterna. Funktionsblandningen, mötesplatser och attrakti-

vitet är viktiga delar när den framtida stadsdelen planeras.

Det kommer att fi nnas ett brett utbud av olika bostads-

typer i Västra Hamnen: hyresrätter, bostadsrätter och koope-

rativ. Möjlighet för innovativa högskoleanknutna verksam-

General objectives

Current development concept

The Western Harbour is gradually expanding as new areas 

are added to the ones already constructed. In this way, hou-

sing and business premises will gradually be constructed 

throughout the whole Western Harbour area.

Large-scale conversion has already begun in the Bo01 

area, and in the Dockan area to the east. These areas will be 

linked together as soon as possible. A likely development 

rate over the next few years is 500 residential premises and 

300 working premises per year.

Goals and design-principles in Västra Hamnen

To complete Malmö’s master plan the city of Malmö devel-

oped a special program, Goals and Design-principles for 

Västra Hamnen, in 1997. This program particularly empha-

sized the importance of sustainability, mixed use, the crea-

tion of meeting places and attractiveness in the future plan-

ning of Västra Hamnen.

The Western Harbour will contain many forms of hou-

sing, including rental apartments, freehold properties and 

- Min förhoppning var nog att området skulle blivit lite mer homogent i ut-

trycket, mer sammanhållet än vad det blivit. Men det har varit intressant att 

följa planarbetet, äntligen möter Malmö sundet på ett ganska avslappnat 

och intimt sätt. Roligt att se att så många uppskattar platsen längs Sunds-

promenaden.

- Jag hoppas man fortsätter att bygga och fullfölja området. Att verksam-

heter blandas med bostäder, närheten till högskolan ger bra förutsättning-

ar för roliga möten, undervisning och nya företag. Jag hoppas på ett lyck-

at möte mellan Bo01, den gamla industribyggnationen och strövområdet 

längs sundet i den nya planen. Det är ett fantastiskt område med unika för-

utsättningar. 

FORTS FRÅN SID 7/CONTINUE FROM PAGE 7

progress. At last Malmö joins with the Öresund in a fairly relaxed and inti-

mate way. It’s nice that the area along Sundspromenaden (Quayside Prom-

enade) is so popular.

-I hope the area’s development is continued and completed, with a mixture 

of businesses and housing premises. The proximity to the University creates 

good opportunities for interesting interaction, education and new com-

panies. I hope the Bo01 area, the old industrial buildings and the walkway 

along the Öresund will be successfully linked together. This is a wonderful 

area with unique possibilities.” 
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heter att etablera sig i området kommer bland annat att ges 

i överblivna industrilokaler. Kontor och andra arbetsplatser 

byggs i en blandad stadsbebyggelse i hela området. Utbygg-

naden av Västra Hamnen inkluderar Universitetsholmen och 

ska stärka Malmös city genom att öka antalet boende, arbe-

tande och studerande som vistas i området dagligen. 

Minnen av varvsepoken, till exempel Stapelbädden, ska 

bevaras enligt utbyggnadsstrategin. Likaså ska hänsyn tas till 

det speciella läge som området har. Det vindutsatta läget ska 

tas med planeringen så att såväl vind- som läsidor skapas.

Hållbarhet ska vara ett ledord för Västra Hamnens ut-

byggnad. Västra Hamnen ska profileras som en miljöanpas-

sad stadsdel och till exempel visa hur stor biologisk mång-

fald kan skapas i tät stadsbebyggelse. Kollektivtrafiken ska 

främjas för att minska miljöbelastningen och smarta hållbara 

lösningar för den tekniska försörjningen ska skapas.

Västra Hamnen som nationellt exempel på hållbar 

stadsutveckling

Malmö stad har arbetet framgångsrikt med miljöfrågor i 

stadsplaneringen och därför erbjöds av svenska regeringen 

att delta i det nationella miljöprojektet ByggaBoDialogen. 

Västra Hamnen har valts ut som nationellt exempel på håll-

bar stadsutveckling. 

När Bo01-området uppfördes var ambitionerna höga 

när det gäller den ekologiska hållbarheten. Bo01 har väckt 

stor internationell uppmärksamhet. Delegationer från bland 

annat Jordanien och Nya Zeeland har varit här för att se Väs-

tra Hamnen och trängas med de cirka �00 grupper från hela 

världen som varje år besöker området. Västra Hamnens be-

byggelse och miljösatsningar visas även på mässor och kon-

ferenser världen över. 

cooperatives. There will be opportunities for establishing 

innovative university-linked activities in the area, for instan-

ce in abandoned factory buildings. Offices and other work-

places will be built in an environment of mixed buildings 

throughout the whole area. The development of the Western 

Harbour includes Universitetsholmen. It will strengthen and 

Malmö’s city centre by increasing the number of residents, 

workers and students who frequent the area on a daily basis.

The development strategy calls for the preservation of 

historic landmarks from the harbour’s shipyard era, such as 

Kockums’s old slipway. Furthermore, the urban planning will 

embrace the Western Harbour’s unique location. Its strong 

exposure to the wind will be highlighted by creating and 

windy and sheltered sides.

Sustainability is a key concept in the Western Harbour’s ex-

pansion. The area will be profiled as an environmentally adapt-

ed urban area demonstrating how biological diversity can be 

achieved in densely developed urban zones. Public transport will 

be prioritised to reduce environmental impact, and smart sus-

tainable solutions will be developed for local services.

The Western Harbour as a national example of 

sustainable urban development

The City of Malmö’s successful efforts to combine environ-

mental management with urban planning has resulted in 

an invitation from the Swedish government to participate in 

ByggaBoDialogen (the Dialogue Project Building, Living and 

Property), a national environmental project. The Western 

Harbour has been selected as a national example of sustaina-

ble urban development.

The Bo01 area was constructed with high ambitions 

for ecological sustainability. Bo01 has attracted strong inter-
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- Jag ville att det skulle fi nnas tillräckligt många gröna områden 

för de boende i Västra hamnen, samtidigt som allmänhetens till-

träde till området och havet skulle behållas eller ännu hellre ökas. 

- Det känns idag som att vi har lyckats med våra intentioner . Jag 

var intresserad av att lyfta fram innovativa arkitekter som kunde 

skapa nya infallsvinklar på det här med parker, och det tycker jag 

vi har gjort, särskilt i Ankarparken. Det vi lyckats sämre med var 

att skapa större sammanhängande grönytor, istället blev det en 

långsmal grön remsa. Men ut mot havet har det fungerat över för-

väntan och det rör sig människor där oavsett väder eller vind.

- Min vision är att vi kan förstärka det gröna mellanrummet mel-

lan husen så att det verkligen blir ett komplement till de små 

trånga gårdarna. Det handlar också om att barnen kan få en plats 

i den nya staden genom grönytorna.

Ewa Eklind

Blomqvist,

 

-I wanted the Western Harbour to have enough green areas for 

its residents, and for public access to the district to be maintained 

and preferably increased. 

-It currently feels as if we’ve achieved our aims. I wanted to en-

gage innovative architects who could create new perspectives on 

parks, and I feel we have achieved this, especially in Ankarpark-

en. We were less successful in creating large coherent green areas 

– instead, we’ve ended up with a long, narrow strip of green. On 

the other hand, the area towards the sea has exceeded all expecta-

tions. People go there in all weather and wind conditions.

-My vision is to develop the green spaces between the houses so 

that they really complement the small, narrow yards. The green 

areas also provide important space for children in the new city 

quarter.”
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Vad innebär det att Västra Hamnen är ett nationellt ex-

empel på hållbar stadsutveckling? Den höga ambitionsnivån 

från Bo01 ska gälla även i fortsatt utbyggnad, men perspekti-

vet ska dessutom breddas och innefatta den sociala och eko-

nomiska hållbarheten. 

Just nu arbetar Malmö stad aktivt tillsammans med 

byggherrarna med den fortsatta utbyggnaden. Den höga 

energieffektiviteten, den höga biologiska kvaliteten och strä-

vandena att bygga sunda hus är åtgärder för att höja den 

ekologiska hållbarheten som tas med från etappen Bo01. Ak-

tuella exempel för att öka den sociala hållbarheten är att öka 

användbarheten för funktionshindrade – bostäderna ska 

vara utformade så att de fungerar i livets alla skeden. Trygg-

hetsfrågor är också prioriterade. En konkret metod är att ut-

forma stadsplanen så att det finns många människor i rörelse 

och att det finns många utblickar från bostäder mot passa-

ger och gångstråk. När det gäller den ekonomiska hållbarhe-

ten har Malmö stad och byggherrarna kommit överens om 

att samverka för att bygga till rimligare kostnader med en 

stor andel hyresrätter i Flagghusen. Men det ska ske med bi-

behållna krav på hållbarhet, gestaltning och livslängd. Det 

vackra och ändamålsenliga behöver inte vara det dyra.

I nästa projekt, Fullriggaren, används samma överens-

kommelse för hållbarhet som i Flagghusen. Dessutom ska 

varje enskilt projekt (10 st) visa prov på ytterligare åtgärder 

för hållbarhet, varfria och unika för varje fastighet.

national interest. Delegations from countries including Jor-

dan and New Zealand have visited the area, and roughly �00 

groups from around the world also visit each year. The West-

ern Harbour’s buildings and environmental initiatives have 

been presented at fairs and conferences worldwide. 

What does it mean for the Western Harbour to be a na-

tional example of sustainable urban development? The am-

bitious standards of the Bo01 Housing Exhibition will con-

tinue to be applied in the area’s future construction, but with 

a broader perspective that also encompasses social and eco-

nomic sustainability.

The City of Malmö is currently collaborating with devel-

opers over the area’s continued construction. High energy ef-

ficiency, high biological quality and efforts to build healthy 

houses are some of the ecological sustainability principles car-

ried on from Bo01. Current efforts to improve social sustainabil-

ity include disabled-friendly solutions: the housing will be spe-

cially designed to make it suitable for all stages of life. Safety 

aspects are also prioritised. One concrete method is to design 

an urban layout that encourages lively outdoor movement and 

allows many opportunities to look out from homes onto pas-

sages and walkways. To promote economic sustainability, the 

City of Malmö and developers will collaborate to keep housing 

costs down by building a high proportion of rental flats in Flag-

ghusen. However, this must be done within the established 

standards for sustainability, style and durability.

The next project, Fullriggaren, will follow the same 

agreement of sustainability that was used for Flagghusen. 

Further, every individual project in the area (a total of 10), 

will have added measures to increase sustainability. The ex-

act strategy each project will use to achieve this is for the 

builder to decide.
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Nya metoder i stadsplanering

Q-book

Q-book är tänkt som ett mellanting mellan en fördjupning 

av översiktsplanen och detaljplanen. Det är ett planerings-

redskap där de stora stadsplanefrågorna är lösta, så att det 

finns en bild av hur området ska bli. 

Q-book för Universitetsholmen gjordes i samarbete 

mellan tekniska förvaltningar, brukare och fastighetsägare. 

Idén var att alla aktörer skulle skapa en gemensam vision av 

Universitetsholmens framtid. När olika bygg- och infrastruk-

turprojekt är på skisstadiet finns grundförutsättningarna fär-

diga, redan innan de reglerats i någon detaljplan. 

Bo01 (kvalitetsprogram, byggherregrupp, testpanel)

Inför byggandet av Bo01 gjordes ett kvalitetsprogram där 

standarden för bland annat ekologisk hållbarhet lades fast. 

Programmet togs fram i samarbete mellan Malmö stad och 

byggherrarna. Programmet tar ett helhetsgrepp på kvalitets-

frågorna med kapitel om exempelvis ekologisk hållbarhet, 

arkitektur, det gröna, teknisk infrastruktur och sociala frågor. 

Det unika med Bo01:s kvalitetsprogram var att det togs fram 

i samarbete med byggherrarna och att det gjordes redan 

före markförsäljningen. Kvalitetsprogrammet har sedan följts 

upp av forskargrupper och resultaten visar att det i stort va-

rit framgångsrikt. 

New urban planning methods

Q-book

The Q-book is something in between elaboration of the 

comprehensive plan and the local plan. It is a planning tool 

that solves the major urban planning issues, thus providing a 

picture of what the area will be like once finished.

The Q-book for Universitetsholmen was produced 

through collaboration between technical administrations, 

users and property owners. The idea was for all actors to cre-

ate a common vision of Universitetsholmen’s future. While 

various construction and infrastructure projects are still in 

the planning stages, Q-book allows the basic conditions to 

be established in advance before being adjusted to a local 

plan.

Bo01 (quality programme, developer group, test panel)

When planning the construction for Bo01, a quality pro-

gramme was drawn up to establish standards for aspects 

such as ecological sustainability. The programme was devel-

oped through a collaboration between the City of Malmö 

and the involved developers. The programme takes a com-

prehensive view of the quality issues, with sections on ec-

ological sustainability, architecture, greenery, technical in-

frastructure, social issues etc. What made Bo01’s quality 

programme unique was that it was formulated through col-

laboration, and that this was done before the land was sold. 

The quality programme has since been monitored by re-

search groups, and the results show that the developers have 

generally kept to the programme.
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ByggaBoDialogen – hållbart 
stadsbyggande

Först kom ekobyarna, så kom demonstrationsprojekten som 

Bo01 och Hammarby Sjöstad. Nu planeras den tredje genera-

tionens hållbara stadsbyggnad, där  den höga hållbarheten 

blir standard – ”mainstream”.

Just nu planeras och byggs cirka �00 lägenheter i de så 

kallade Flagghusen i Västra Hamnen. Två tredjedelar av dem 

är hyresrätter som ska upplåtas till rimlig kostnad. 

Tretton byggherrar har deltagit i dialogprojektet som 

inleddes i mars 2004. Planen, arkitekturen, miljöanpassning-

en och kvalitetsfrågorna har diskuterats förutsättningslöst 

för att få fram de bästa lösningarna. Nu byggs tretton olika 

projekt som har gemensamma grundkvaliteter inom hållbar-

hetsområdet:

• god arkitektonisk form

• mycket grönska

• låg energianvändning som minskar kostnader för upp-

värmning (120 kWh/kvm BRA temp/år)

• sundare inomhusmiljö när husen byggts med fuktkontroll-

plan och användningen av giftiga ämnen i byggmaterial 

minimerats

• tillämpning av programmet ”Bättre för alla” – som ska sä-

kerställa att bostäderna fungerar även när rörligheten 

minskar

• planering med trygghetsfrågorna i fokus

När Flagghusen planerats har ett fåtal insatsområden 

prioriterats. Målet har varit att satsa där utdelningen blir stor 

och merkostnaden rimlig. Det resultat som uppnås kan se-

dan spridas över hela Västra Hamnen och Malmö. När håll-

barhetssatsningen får volym och upprepas kommer de stora 

samhällsvinsterna. 

BuildingLiveDialogue – Sustainable 
City Development 

First came the eco-villages, then the sensational demonstra-

tion projects such as Bo01 and Hammarby Sjöstad. Now the 

third generation of sustainable city development is being 

planned in which a high sustainability standard will become 

“mainstream”.

At this moment, approximately �00 apartments are be-

ing planned in the Flagghusen in the Western Harbour di-

strict. Two-thirds of the apartments will be for rent at a reaso-

nable cost.  

Thirteen building contractors have participated in the 

project that was initiated in 2004. Plans, architecture, envi-

ronmental adaptation and quality issues have been discus-

sed openly, without agenda to facilitate the best possible so-

lutions. Currently, thirteen different projects are underway all 

of which share common fundamental sustainability features. 

They include:

• Good architectural design

• Lots of greenery

• Low use of energy that reduces costs for heating (120 

kWh/sq.m. BRA temp/year)

• Healthy indoor environment as the buildings are built with 

moisture control, and the use of hazardous substances in 

building materials been minimised. 

• Application of the “Better for everyone” plan that ensures 

that the apartments can still be used even when a person’s 

ability to move has become restricted. 

• Planning with traffic in focus. 

broschyren2.indd   17 2008-06-19   07:47:28



1� • Västra Hamnen

broschyren2.indd   18 2008-06-19   07:47:33



Västra Hamnen • 19

Västra Hamnens historia

För bara 100 år sedan fanns nästan ingenting av det som vi 

idag kallar för Västra Hamnen. Under främst 1900-talet har 

Västra Hamnen successivt skapats genom utfyllnader i havet 

med hjälp av fyllnadsmassor. År 19�7 skedde den sista utfyll-

naden och Västra Hamnen fick det utseende vi idag känner.

Kockumsverken

På 1�70-talet etablerades Kockums Mekaniska verkstad i Väs-

tra Hamnen. Men det var först 1909 som Kockums defini-

tivt lämnade Davidshall i Malmö, för Västra Hamnen. Under 

de kommande 50 åren gjordes inga utfyllnader tills man på 

1940-talet efter viss tveksamhet fick tillstånd att fylla ut Öre-

sund västerut. År 195� behövde Kockums ett nytt, mer tids-

enligt kontor, och resultatet blev den så kallade Gängtappen, 

det lilla höghuset, som fortfarande används. 

Saabfabriken

År 19�� kom beskedet att Kockums civila fartygsproduktion 

skulle läggas ner, och ungefär samtidigt meddelade Saab-

Scania att man hade långtgående planer på att etablera sig i 

Västra Hamnen. Efter renovering av Kockums Hall 7 flyttade 

Saab in i en av Europas då modernaste bilfabriker. 

Redan 1990 när Saab-Scania gått samman med General 

Motors och bildat Saab Automobile kom omstrukturering-

ar och personal sades upp. Saab-fabriken lades därefter ned 

helt och Malmö stad köpte marken och byggnaderna 199�.

The Western Harbour’s history

Just 100 years ago, the area now known as the Western Har-

bour was virtually non-existent. The Western Harbour took 

shape primarily in the 20th century, constructed on land re-

covered from the sea. The last stage of land recovery occur-

red in 19�7, when the Western Harbour acquired its current 

appearance.

The Kockums area

Kockums Mechanical Works were established in the Western 

Harbour in the 1�70s, although Kockums did not definitively 

move from Davidshall to the Western Harbour until 1909. No 

land was recovered over the next 50 years. In the 1940s, af-

ter some hesitation, permission was given for a land recovery 

project in the Öresund Straight to the west. In 195�, Kockums 

decided to build a new, modern office. The result was Gäng-

tappen, a small tower block that is still in use today.

The Saab factory

The closure of Kockums’s civilian ship production was an-

nounced in 19��, and at about the same time, Saab-Scania 

revealed far-reaching plans to establish facilities in the West-

ern Harbour. After the renovation of Kockums Hall 7, Saab 

moved into what was then one of Europe’s most state-of-

the-art car factories. 

In 1990, Saab-Scania merged with General Motors to 

form Saab Automobile, leading to restructuring and staff cut-

backs. The Saab factory subsequently closed completely, and 

the land and buildings were bought by the City of Malmö in 

199�.
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Mässa och bomässa

Saabs gamla fabrikslokaler blev mäss- och konferenscenter 

då Malmös mässområde fl yttades från Stadionområdet till 

Västra Hamnen. År 2001 invigdes väster om Malmömässan 

den europeiska bomässan Bo01, som kom att bli starten för 

det Västra Hamnen vi nu ser, Malmös nya stadsdel.

Trade fair area and home exhibition

Saab’s old production premises were transformed into trade 

fair and conference facilities when Malmö’s trade fair centre 

was transferred from the Stadion area to the Western Har-

bour. In 2001, the Bo01 European housing exhibition opened 

to the west of the Malmömässan trade fair centre. This 

marked the start of today’s Western Harbour, Malmö’s new 

urban quarter.

  - Min vision inför Bo01 var att få bygga en ny stadsdel 

på ett centralt utvecklingsområde som höll en högre 

miljöstandard än något tidigare gjort i Sverige. Det-

ta gällde inte enbart tekniskt utan att det även skulle 

fungera med människorna som skulle bo där.

 - Jag tycker att vissa delar lyckades väldigt bra på   

 Bo01, titta på energisystemet exempelvis. Även om  

 inte alla fastigheter nådde upp till de värden vi hop- 

 pats på så lärde vi oss mycket. Inte bara tekniskt utan 

även hur viktigt det kan vara med fastighetsjuridik när man vill sätta sol-

fångare på taken.

- Jag hoppas och tycker att det skulle vara fantastiskt om Malmö gör Västra 

Hamnen till ett kontinuerligt utvecklingsområde för hållbar stadsutveckling. 

Genom att uppföra nya byggnader och systemlösningar som visar på den 

senaste kunskapen så förvaltar man arvet från bomässan. Det skulle även 

visa upp vad Malmö, Skåne och Sverige har att erbjuda på den internatio-

nella hållbarhetsarenan och locka hit miljöinvesteringar.

Mikael Edelstam,

VD Miljöstrategi AB,

fd Miljöchef Bo01

-My vision for the Bo01 project was to build a new city quarter in a central 

development area with higher environmental standards than had ever pre-

viously been achieved in Sweden – not just technically but also with regard 

to the area’s residents.

-I feel certain aspects of Bo01 have been very successful, for instance the 

energy system. Although all the buildings didn’t reach the standards we’d 

hoped for, we learned a lot – both about technical aspects and about how 

important real estate law can be when you want to install rooftop solar col-

lectors.

-It would be wonderful if Malmö made the Western Harbour an ongoing de-

velopment area for urban sustainability. Bo01’s legacy can be perpetuated 

by constructing new buildings and system solutions demonstrating the lat-

est knowledge. This would also show what Malmö, Skåne and Sweden can 

contribute to the international sustainability arena, thus helping to attract 

environmental investments.
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Näringsliv

Det fi nns stora potentialer för näringslivet att utveckla sig i 

Västra Hamnen, och etableringen har redan börjat. Malmö 

högskola fungerar med sin placering i Västra Hamnen som 

motor i stadsdelens långsiktiga utveckling. Profi len på nä-

ringslivet som etablerat sig i Västra Hamnen är upplevelsein-

dustri och informationsteknologi och redan idag arbetar un-

gefär 7000 personer där.

Några av de företag som valt Västra Hamnen är Sigma, 

Tyréns, Intentia, Mercedes-Benz Sverige, ÅF, Flextronics, Mal-

mö Incubator, MINC, Cap & Design, Telia Sonera, World Trade 

Center och naturligtvis Kockums Submarine. Företagen som 

verkar i stadsdelen fungerar i sin tur som dragplåster för yt-

terligare etableringar.

Industry

There is broad potential for industrial development in the 

Western Harbour, and companies have already begun mov-

ing here. Malmö University, based in the Western Harbour, is 

a growth engine for the area’s long-term development. The 

new companies established in the Western Harbour primari-

ly operate in the  amusement and IT industries, and roughly 

7,000 people already work there.

Companies that have chosen the Western Harbour in-

clude Sigma, Tyréns, Intentia, Mercedes-Benz Sverige, ÅF, 

Flextronics, Malmö Incubator, MINC, Cap & Design, Telia So-

nora, World Trade Center and Kockums Submarine. The com-

panies in the Western Harbour are in turn attracting other 

new business to the area.

  - Vi fi ck Västra Hamnen fastställt som ett utvecklings-

område ur fl era perspektiv. Det skulle vara en blandad 

stad och vi valde att placera högskolan på Universi-

tetsholmen som är en del av Västra Hamnen. Förhopp-

ningen var att vi skulle få nyetableringar av företag i 

Västra Hamnen.

 - Idag är det på god väg, vi kan se att företagen har hit- 

 tat till Västra Hamnen. Ett av de senaste tillskotten är  

 Telias regionkontor. Vi har även placerat en av våra till- 

 växtmiljöer Malmö Incubator, MINC i gränslandet mel-

lan högskolan och Västra Hamnen.

- Min vision är att vi fortsätter bygga ut Västra Hamnen som en blandad stad 

med högkvalitativa intressanta miljöer. Västra Hamnen är utpekat som ett 

nationellt pilotområde för hållbar stadsutveckling av regeringen. Min för-

hoppning är att vi går vidare och infriar de förhoppningar som ställs på oss 

både nationellt och internationellt.

Mats Olsson,

fd stadsbyggnads-

direktör i

Malmö stad

-The Western Harbour was established as a development area from sever-

al perspectives. It was conceived as a mixed neighbourhood, and we decid-

ed to locate the University on Universitetsholmen, which is part of the West-

ern Harbour. We hoped that companies would establish business in Western 

Harbour.

-Today things are progressing well, and companies are moving into the 

Western Harbour. One of the most recent establishments is Telia’s regional 

offi ce. We have also located Malmö Incubator, MINC, one of our incubators, 

in the area between the University and the Western Harbour.

-My vision is for the Western Harbour to continue to be developed as a mixed 

urban area with exciting, high-quality environments. The Swedish govern-

ment has designated the Western Harbour as a national pilot area for sus-

tainable urban development. I hope we will take these efforts further and 

fulfi l the hopes placed on us at national and international level.”
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Presentation av delområden

Västra Hamnporten, Teknikportalen och Hamnparken

Längst i sydväst ligger ett utvecklingsområde där den före 

detta flygplansfabriken utvecklats och byggts om till Tek-

nikportalen av Midroc Property Development AB, som även 

äger Hamnporten där bl a förlagshuset för Egmont ingår. 

Markområdet väster och norr om flygplansfabriken ägs av 

NCC Property Development AB och Midroc Property Deve-

lopment AB gemensamt. Där planeras för bostäder, kontor 

och hotell. Här etableras också World Trade Center.

Bo01

Den västra delen av Västra Hamnen blev bebyggd i samband 

med den europeiska bomässan Bo01 som arrangerades som-

maren 2001. Med sitt kvalitetsprogram, höga standard på of-

fentliga rum och mångfald av byggherrar har Bo01 på många 

sätt satt standarden för hela Västra Hamnen. 

Även om kvalitetsprogrammet för Bo01 inte tillämpas 

för hela Västra Hamnen så har den stora framgången med lo-

kalt producerad förnybar energi och arkitektonisk mångfald 

lett till att hög hållbarhet och mångfald blivit förutsättningar 

för fortsatt utbyggnad.

De närmaste åren kommer alla tomter på södra och 

norra Bo01-området bebyggas, och fullt utbyggt kommer 

hela området att ha ungefär 1300 hushåll och över 2000 in-

vånare. Bo01 har sannerligen blivit en del av Malmö och för-

vandlats från öde skandalområde till ett populärt bad- och 

promenadstråk.

Presentation of sub-areas in the 
Western Harbour

Västra Hamnporten, Teknikportalen och Hamnparken

In the extreme south-west of the Western Harbour is a de-

velopment area where the former aircraft factory has been 

transformed into Teknikportalen, an office building, by Mid-

roc Property Development AB. This company also owns 

Hamnporten where the new premises for the publishing 

house Egmont is situated. The land west and north of the air-

craft factory is jointly owned by NCC Property Development 

AB and Midroc Property Development AB. Housing, offices 

and a hotell are being planned in the area.

Bo01

The western part of the Western Harbour was developed in 

connection with the Bo01 European Housing Exhibition or-

ganised in the summer of 2001. In many ways, Bo01 has set 

the standard for the whole of the Western Harbour with its 

quality programme, high standards for public areas and 

large variety of developers. 

Although Bo01’s quality programme has not been ap-

plied to the whole Western Harbour area, its highly success-

ful initiatives towards locally produced renewable energy 

and architectural diversity have made high sustainability and 

diversity basic prerequisites for the area’s future expansion.

All the sites in the Bo01 area will be developed over 

the next few years. Once fully developed, the entire area will 

hold roughly 1,300 homes and over 2,000 inhabitants. Bo01 

has truly become part of Malmö, and has been transformed 

from a derelict vice district to a popular bathing and walk-

ing area.
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Skateboardsanläggningen i 

Stapelbäddsparken.

Nedan: 

Skiss över Malmömässan av 

Kanozi arkitekter.
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Mellersta Västra Hamnen

I mellersta Västra Hamnen syns expansionen tydligt. Den sto-

ra Malmömässan, även kallad Gamla SAAB-fabriken, kommer 

successivt byggas om och omvandlas till småskaligare be-

byggelse med bostäder och verksamheter. Mässverksamhe-

ten kommer sommaren 2009 att förfl yttas helt. Södra delen 

av mässan är idag livsmedelsaffär.

Stadsdelsparkens grönytor har anlagts nordost om Tur-

ning Torso. Undan för undan kommer den att utvecklas. I 

västra delen av stadsdelsparken startas om några år bygget 

av områdets kombinerade för- och grundskola.

Den nya Esplanaden binder med sin syd-nordliga rikt-

ning samman Stora Varvsgatan med havet. Öster om Espla-

naden ser vi bland annat nya kontorsbyggnader, bostäder 

och Stapelbäddsparken som anläggs på Kockums gamla ka-

rakteristiska stapelbädd. 

Central Western Harbour area

The expansion is clearly evident in the central Western Har-

bour area. The large Malmömässan trade fair centre, also 

known as the old SAAB factory, will gradually be converted 

into small-scale housing and business premises. The trade 

fair complex will be completely relocated 2009. The southern 

part is today supermarket facilities.

The Western Harbour’s new neighbourhood park is lo-

cated north-east of the Turning Torso. The park will gradual-

ly be developed. Construction of a local combined preschool 

and comprehensive school will start in a few years in the 

western part of the park.

The new south-north boulevard will link Stora Varvsga-

tan to the sea. East of the boulevard are new offi ce buildings, 

housing premises and Stapelbäddsparken, a new park to be 

built beside Kockums’s characteristic old slipway. 

   - Jag blev mycket upprörd och engagerad när SAAB-

fabriken skulle etableras i Västra Hamnen. Ett helt år 

arbetade jag ideellt inom Malmö stadsmiljögrupp 

för att stoppa fabriken istället för att göra mitt exa-

mensarbete. Vi ville ha en ny ekologisk stadsdel i Väs-

tra Hamnen, inte en bilfabrik som släpper ut gifter och 

ökar trafi ken.

 - Nu är bilfabriken borta och stadsdelen fi nns där. Jag  

 tycker helheten med dagens Västra Hamnen har blivit 

oerhört bra ur alla aspekter. Det är den optimala urbana staden med havet 

och kanalerna mitt i. Men Turning Torso känns helt malplacerad där den står.

- Min vision för Västra Hamnen är att det kommer bli ett stort lyft för hela 

Malmö, ett nytt sätt att närma sig havet. Hela staden får en ny och naturlig 

koppling till Öresund.

Stefan Thörnkvist,

malmöbo

“I campaigned actively against the SAAB factory’s establishment in the 

Western Harbour. I postponed my university dissertation for a whole year 

while doing voluntary work in the Malmö Urban Environment Group 

(Malmö Stadsmiljögrupp) to stop the factory. We wanted a new, ecological 

city quarter in the Western Harbour, not a car factory polluting the environ-

ment and increasing traffi c.

“Now the car factory is gone and the city quarter has been built. Overall, I 

feel that today’s Western Harbour is extremely successful from all aspects. 

It’s the optimum urban city with canals and the sea at its centre. However, 

the Turning Torso looks completely out of place in its location.

“I hope the Western Harbour will help revitalise the whole of Malmö and rep-

resent a new approach to the sea. It gives the whole city a new, natural link 

to the Öresund.”
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Dockan

Dockan har efter försäljningen av Kockumskranen blivit ett 

vackert och attraktivt bostadsområde. Småbåtshamnen i den 

vattenfyllda dockan och den sagolika utsikten gör bostadshu-

sen och kontoren till några av de mest eftertraktade i Malmö. 

Malmö högskola och mediagymnasiets etablering vid 

Dockan har inneburit att en mängd studenter varje dag sö-

ker sig hit. Skånes Dansteater som etablerat sig i Båghallarna, 

som tidigare varit kallager till Kockums, står för ett kulturellt 

inslag. Vid den inre kanten av gamla kranbassängen skapas 

den offentliga plats som går under namnet Dockplatsen. 

Varvsstaden

Idag äger Peab det gamla Kockumsområdet. Det pågår ing-

en produktion kopplad till Kockums på området. Olika meka-

niska verkstadsindustrier använder lokalerna till exempel för 

produktion av vindkraftstorn och malmvagnar. En omvand-

lingsprocess till blandad stad har inletts. SVT (Sveriges tele-

vision) flyttar in under 2009 och ett mediakluster växer fram. 

Bostäder, butiker, kultur och sport kommer senare.

Universitetsholmen

Universitetsholmens läge är centralt, alldeles intill Gamla Väs-

ter. Attraktiva rekreationsområden som Ribersborgsstranden 

och Slottsparken angränsar till området. Österut är det ett 

stenkast till centralstationen som tar dig vidare till hela Skå-

ne, Öresund eller varför inte världen?

Universitetsholmen är lite av en övergångszon där ham-

nens storskaliga industribyggnader börjar blandas upp med 

småskaligare bebyggelse för att slutligen tona in i innersta-

dens täta struktur. På Universitetsholmen ska olika funktio-

Dockan

Since the sale of the Kockums crane, Dockan has become a 

beautiful and attractive residential area. The marina in the 

dock and the enchanting view have made the houses and of-

fices here among Malmö’s most sought-after premises. 

Large numbers of students come to Dockan every day due 

to Malmö University and the Mediagymnasiet media school. 

Skåne Dance Theatre (Skånes Dansteater) recently moved to 

Båghallarna, Kockums’s former cold storage warehouse, en-

riching the area’s cultural environment. A new public area 

called Dockplatsen will be constructed at the inner edge of 

the old crane basin.

Old Kockums Shipyard

The old Kockums area is currently owned by Peab. Kockums 

no longer has any production there. The premises are used 

by various mechanical workshops, for instance for the pro-

duction of wind power towers and ore trucks. A process to 

develop the area into a mixed city has started. The Swedish 

National Television Company is moving in to the old factory-

building 2009 and a mediacluster is developing. The stores, 

homes, culture and sport will follow.

Universitetsholmen

Universitetsholmen (the University Island) is centrally locat-

ed just beside Malmö’s old western district, close to attractive 

recreation areas such as Ribersborg beach and Slottsparken 

city park. A stone’s throw to the west of the island is Malmö 

Central Station, with transport connections to the whole of 

Skåne, across the Öresund Strait and, ultimately, to the rest of 

the world.
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ner samsas: utbildning, forskning och kontor kommer visser-

ligen att dominera något, men målet är att inget kvarter ska 

vara homogent utan även kunna inkludera kultur och handel 

- på sikt även bostäder.

Mycket tack vare högskolans etablering på Universitets-

holmen är ungefär lika många verksamma i Västra Hamnen 

som under Kockumsvarvets glansdagar (� �00). Just på Uni-

versitetsholmen syns Malmö högskolas expansion tydliga-

re än någon annan stans. Högskolans nya hus på Hjälmare-

kajen, som inrymmer lärarutbildningen och ett bibliotek, har 

växt fram mitt emot Skeppsbron. 

Efter att Citytunneln är färdigställd ska Citadellsvägen 

flyttas norrut till det gamla spårområdet mellan högskolans 

hus och Nordmills silos. Platsen som frigörs vid kanalen kom-

mer omformas till en kajpromenad med cykel- och gång-

stråk.

Universitetsholmen is something of a transition zone 

where the harbour’s large industrial buildings phase out into 

smaller structures, which gradually blend into the dense ar-

chitecture of the city centre. Various functions will coexist at 

Universitetsholmen. Although education, research and of-

fice premises will dominate somewhat, none of the quarters 

will have a single function; there will be room for culture and 

trade everywhere – and also for housing in the long term.

Approximately the same number of people work in the 

Western Harbour today as in the Kockums Shipyard’s hey-

day (� �00). This is largely thanks to Malmö University’s pres-

ence on Universitetsholmen. Malmö University’s expansion is 

more clearly evident on Universitetsholmen than anywhere 

else. A new university building housing the School of Teach-

er Education and a library has been constructed on Hjäl-

marekajen opposite Skeppsbron. 

After the Malmö City Tunnel is completed, Citadellsvä-

gen will be rerouted northwards to the old railway track sys-

tem between the university area and the Nordmills silos. The 

area freed up beside the canal will be converted into a quay-

side promenade with walking and cycling paths.
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chitecture and Cultural Environment)

Universitet i Malmö – Vision 2000 Stadsbyggnadsvisionen 

(Malmö University – Vision 2000, Vision for Urban Construc-

tion.)

Mats Olsson, Jan André and Göran Johansson, Malmö City Plan-

ning Office (Malmö Stadsbyggnadskontor), 1995

Utbyggnadsstrategi för Västra Hamnen (Development Stra-

tegy for the Western Harbour)

Malmö City Planning Office, 2003

Boken om Bo01 (The Book about Bo01)

Eva Dalman (editor), Malmö City Planning Office, 2001

Sustainable City of Tomorrow

Bo01 – Experiences of a Swedish Housing Exposition

Formas, 2005

www.formas.se

Goals and Design Principles

Malmö City Planning Office 2007

The Western Harbour facts and figures 2007

Malmö City Planning Office 2007

Websites

The City of Malmö’s website on the Western Harbour

Read about current projects and plans for the Western Har-

bour.

www.malmo.se/vastrahamnen

MiljöTV Västra Hamnen

The City of Malmö’s project with environmental films and in-

formation on sustainability in the Western Harbour.

www.ekostaden.com

Malmö University

Malmö University is based in the centre of the Western Har-

bour.

www.mah.se

Jag älskar Västra Hamnen (I Love the Western Harbour)

Lars Tufvesson, a resident of the Bo01 area, has a website 

with news on the Western Harbour.

www.bizzbook.com/hamnen

SEKUM

A knowledge and development centre for urban ecology. A 

joint initiative between the City of Malmö and Malmö Uni-

versity.

www.sekum.se

broschyren2.indd   33 2008-06-19   07:48:49



34 • Västra Hamnen

Kontakt

Stadsbyggnadsforum

Stadsbyggnadsforum på Nordenskiöldsgatan 17 är en arena 

för möten och diskussioner kring Malmös stadsutveckling. 

Här visas utställningar om den fortsatta utbyggnaden med 

fokus på utvecklingen av Västra Hamnen. 

Stadsbyggnadsforum fungerar som en katalysator för 

Västra Hamnens framtid, här knyts banden mellan kommu-

nen, företag och högskolan ihop. Härifrån utgår också guid-

ningar till Västra Hamnen och föredrag om aktuella frågor ar-

rangeras. Här kan du hitta all information om Västra Hamnen 

som du letar efter. 

Välkommen att besöka Stadsbyggnadsforum på Nord-

enskiöldsgatan 17 (vid klaffbron) alternativt 

info.stadsbyggnadskontoret@malmo.se.

Information om aktuella evenemang och öppettider finns på 

www.malmo.se/vastrahamnen.

Contacts

City Planning Forum

The City Planning Forum (Stadsbyggnadsforum), based at 

Nordenskiöldsgatan 17, is an arena for meetings and discus-

sion regarding Malmö’s urban development. It houses exhi-

bitions on the city’s continued development, focusing on the 

development of the Western Harbour. 

The City Planning Forum acts as a catalyst for the West-

ern Harbour’s future, providing links between the municipal 

authorities, businesses and the university. It also organises 

guided tours of the Western Harbour and lectures on current 

issues. The forum can provide all the information you need 

about the Western Harbour. 

Drop in and visit the City Planning Forum at Norden-

skiöldsgatan 17 (beside the bascule bride). Alternatively,

 info.stadsbyggnadskontoret@malmo.se.

You will find information on current events and open-

ing hours at www.malmo.se/vastrahamnen.
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