Program för utveckling av

Malmös kanalrum

Förord
Idag är Malmös kanaler och resterna av befästningsverken med bland annat bastionerna ett ovärdeligt
inslag i stadsbilden. De inramar den gamla staden och ger stadsrummet liv, öppenhet och grönska.
kanalrum som identitetsskapande element och som rum för utevistelse och rekreation.
Malmös kanaler har en lång historia och dess funktion och roll har förändrats under årens lopp.
Från början av 1300-talet och fram till slutet av 1700-talet hade de en juridisk- och försvarmässig
funktion. Från 1800-talet och framåt har kanalerna fått en allt större betydelse som en del av stadens
promenadvägar och planteringar av träd längs delar av kanalen.
Det har genomförts åtgärder i anslutning till kanalerna och för närvarande pågår en rad projekt.
Exempel på åtgärder är bryggan i anslutning till Slottsträdgården (1998), trapporna vid Södertull
(2001), och den nyligen ombyggda bangården längs Östra förstadskanalen. Exempel på projekt som är
i färdigställande är Slussplan vid Östra hamnkanalen samt Malmö Live vid Västra hamnkanalen.
I samband med dessa projekt har har det saknats ett underlag som tar ett samlat grepp över kanalrummet och dess sträkning genom staden. Kanalrummet skiftar i karaktär. Kanalen avgränsar den
gamla medeltida staden och skär igenom den slutna kvarterstaden mot öster. Den avgränsas mot norr
av verksamhetsområden som järnväg, hamn och industri i omvandling. Mot söder ansluter kanalen till
institutioner och en sluten kvartersstad, och mot väster passerar kanalen genom Kungsparken, Slottsparken och Ribersborgsfältet.
viktiga kulturhistoriska och estetiska värden. Förhoppningen är att detta program har fångat Malmös
kanalers värde och potential så att det därmed kan tjäna som vägledning och inspiration för hur framtida byggprojekt ska förhålla sig till kanalrummet och vad som kan göras för att utveckla kanalrummet för rekreation och utevistelse.
Malmö maj 2014
Ola Melin
Stadsträdgårdsmästare
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Projektgrupp

L I T E N O R D L I S TA

Organisation

Glacis - Yta av sprängsten på slänt.
Bastion - Framskjutande trubbspetsigt parti av vall i äldre befästning.
Fältsten - Rund natursten
Kanalrum - utgörs av vattenytan,
vattenkanten, samt de intilliggande vägarna och byggnaderna
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// Inledning
Bakgrund
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På1940-talet låg kanalen närmare havet, Gatukontorets arkiv

Räknar man med de delar av Västra hamnen som har
”vattenkontakt” eller nära till vatten kan man lägga
till ytterligare fyra kilometer. Med andra ord, i Malmö
av vägar, parker och bebyggelse som ligger i direkt
anslutning till vatten. Det är en fantastisk resurs. Samtliga
enkätundersökningar som gjorts genom åren visar att
närhet till vatten och grönska är de mest uppskattade och
efterfrågade inslagen i stadsmiljön.
När man tittar på gamla bilder från Malmö, eller läser böcker
är en vacker bit av staden som gärna visas upp. Kanalen
stad har tagit fram, där dess betydelse för staden, men
också dess ibland förbisedda potential ofta nämns.
Malmös kanaler är ännu idag ett viktigt inslag i stadsmiljön,
men kanalernas historiska funktion som försvarssystem,
6

transportled, vattenreservoar och avfallsplats har
successivt försvagats eller försvunnit. Förutsättningarna
att gå längs kanalerna är ganska goda men möjligheterna
att komma ned till vattnet är begränsade. Kanalerna och
vattenrummet är till stora delar outnyttjade resurser. Nya
platsbildningar och ett sammanhängande gångstråk längs
kanalerna skulle ge Malmöbor och besökare tillgång till
nya attraktiva utemiljöer i stadskärnan och dess närmaste
omgivning.
För närvarande pågår en rad byggnationer på olika platser
i anslutning till kanalrummet. Exempel på detta är höghusbygget vid Slussplan och den nya konsert- och kongresshallen Malmö Live.
förbi olika delar av den centrala staden. För att inte riskera

tappa bort viktiga kulturhistoriska värden och stadsrum är
raktär genom att ställa frågor som:

Genom medveten planering av offentliga rum där
sträckor längs kanaler, dammar, vattendrag och
strandremsor kopplas samman och görs tillgängliga skapas
I detta program redovisas förslag till riktlinjer och förslag
på åtgärder om hur Malmös kanaler och närheten till
vatten bättre kan tillvaratas och utvecklas för att skapa en
ännu attraktivare stadsmiljö.

Södra promenaden, 1950-talet, Gatukontorets arkiv

Södertull, 1980-talet, Gatukontorets arkiv

Avgränsning

Syftet med detta dokument är att visa på de möjligheter
rum för utevistelse och rekreation.

handlas inte de nyligen ombyggda platserna eller de miljöer som står inför en omfattande förändring. Det innebär
att områden som Bo01 i Västra hamnen, den inre hamnen
samt varvsstaden behandlas inte i programmet. Det samma gäller för den del av kanalen som ligger vid Suellshamnen och järnvägen, samt kanalkanten norr om museet. De
har på grund av sitt för kanalen centrala läge inventerats,
men då de redan håller på att omvandlas, har inga förslag
på utveckling eller förändring tagits upp i detta program.

Målet är att:

Däremot är kanalsträckningen i Västra hamnen ett intressant exempel på ett annat sätt att arbeta med urbant vat-

Vid den gamla begravningsplatsen och på museiholmen
äger Malmö stad inte marken, utan Svenska kyrkan respektive Malmö museer. Därför har kommunen inte full
befogenhet att på egen hand förändra dessa områden,
men samarbeten är möjliga för att göra förbättringar även
där. Som exempel tar programmet upp en del åtgärder på
museiholmen som till stor del sammanfaller med Malmö
museers egna visioner för området.
I fråga om fysisk bredd är det rumsligheten som står i
visuell kontakt med kanalens vatten som beaktas. I vissa fall
behandlas ett något större område och när så är relevant
även sambanden till det direkta närområdet.

strandzonsvegetation som gör vattenkanten något mer
komplex.
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Syfte och mål

Kungsparken, 1990-talet, Gatukontorets arkiv
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1. Slottsgatan
2. Bo01
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Detta program inleds med en kortfattad beskrivning av
kanalernas historia. Därpå följer ett kapitel med en översiktlig beskrivning och analys av hela kanalrummet med
angränsande stadsrum, utifrån åtta olika teman:

Beskrivningen och analysen handlar om att kunna ta sig
runt längs med kanalen, att uppehålla sig vid vattnet, sitta
ned eller utföra aktiviteter, samt hur kanalrummet är uppbyggt, vad det består av och vilka fysiska förutsättningar
som råder.
Utifrån dessa teman ställs frågan: Hur ser det ut idag längs
med kanalen? Hur upplever man kanalrummet? Analysen
har kompletterats med material från andra program och
texter när så är relevant.

Dessa presenteras var för sig, med en nulägesbeskrivning,
genomgång av respektive delområdes styrkor och svagheter, dess utvecklingspotential samt vad som är viktigt att
bevara. De åtta olika delområdena har alltså i nuläget sinsemellan något olika karaktärer. Det gör upplevelsen längs
med kanalen mer omväxlande och öppnar upp för ett bredare användande av kanalrummet vilket alltså är något positivt som är värt att bevara och utveckla framöver.

Därefter följer ett kapitel som innehåller en mer detaljerad
beskrivning där kanalrummet delats upp i åtta delområden.
9
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Disposition

Malmoe, ritad ca 1650, Christophorus Heer

Karta öfver Malmö fästningsverk 1720, ritad 1858, A U Isberg

Malmö hamn, ritad 1862, Carl G Beijer, utvidgning av hamnen
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Kanalernas historia
Borgmästare Hans Mikkelsen var den som på 1510-talet
kompletterade stadens försvar med att låta gräva de första
vallgravarna in mot land. In mot fastlandet låg dessutom
Rörsjöarna, vilket gjorde att Malmö, eller Elbogen som
staden kallades i Tyskland på den tiden var ordentligt
skyddad mot omvärlden, kringgärdad av vatten både mot
Öresund och in mot fastlandet.

1600-talet - Malmö blir svenskt

Medeltiden - från dike till vallgrav

Den ursprungligt anlagda kyrkbyn Malmö omgavs
redan under 1300-talet av ett vattenfyllt dike. Detta tros
dock mest ha haft en juridisk funktion och bjöd inget
egentligt skydd för bebyggelsen innanför diket. I början
av 1400-talet och ungefär hundra år framöver byggdes en
strandmur som försvar ut mot kusten, bland annat efter
tillslag av sjörövare och pirater.
10

Detta gjorde den till landskapets bäst befästa stad, men
under 1600-talets strider mellan Sverige och Danmark blev
det tydligt att stadens försvar behövde förstärkas. Den
danske kungen lät ta fram ritningar på en storstilad
utbyggnad med bastioner, raveliner och palissader. Endast
ett fåtal bastioner hann uppföras innan Malmö slutgiltigt
blev svenskt i och med freden i Roskilde 1658.

Erik Dahlbergs planer

Denna nya statstillhörighet var naturligtvis viktig att

befästa i staden, och den dåvarande kungen gav Erik
Dahlberg i uppdrag att utarbeta en plan för Malmös
fasta försvar. Hans ritningar påminde i stort sett om de
tidigare danska planerna, och inte heller denna gång hann
man bygga färdigt innan det var dags för krig igen 1675.
Dock hade man hunnit uppföra fyra bastioner innan
danskarna började sin belägring av staden i ett försök
att återta den. Det försöket misslyckades dock och 1684
lade Erik Dahlberg fram ritningar på ett än mer avancerat
befästningsverk, som kom att byggas under de närmsta 13
åren.

Upplysningstiden- från fästning till
promenader

Freden i Nystad 1721 innebar att Sverige förlorade sin
försvarsmässigt läge att utgå ifrån. Fästningen i Malmö
framstod med nyare krigsföringsteknik inte längre som lika
viktig och 1804 beslutade Gustaf IV Adolf att den skulle

Industrialiseringen - hamnen byggs ut

Från 1800-talets börjar och drygt hundra år framöver
fylldes Malmös hamn ut med stora mängder landmassa.
Detta gjorde att Malmö centrum inte längre låg vid
vattenfronten, utan vände sig mer inåt land, då hamnen
dessutom till stor del var oåtkomlig för de som inte jobbade
parklikt innerstadsvatten, trots att små båtar fortfarande
kunde lägga till i det södra och inre kanalrummet.

Det postindustriella återtåget till vattnet

I samband med Malmös omvandling från industristad
till kunskapsstad runt millennieskiftet öppnades hamnen
upp och många stora etableringar av offentliga platser
har genomförts, vilket lett till att malmöborna kunnat
återknyta kontakten till havet. Satsning på utbildning,

Förnyad plan öfver Malmö stad, 1811, ritad av Carl von Angell i samband med utökning av staden då vallarna raserades.

rivas. Vallmassorna störtades ner i vattnet och frigjorde
stora ytor för staden att expandera på. Utanför detta
anlades den nuvarande kanalen, delvis formad av rester av
den tidigare yttre vallgraven. Massorna som grävdes ur för
den nya kanalen användes för att fylla igen Rörsjöområdet,
och längs med kanalen planterades träd.

Upprustning och nya broar

Under den senare hälften av 1800-talet byggdes hamnen
ut och kanalens koppling ut i Östersjön försvagades.

uppgiften att förbättra vattencirkulationen i kanalen, vars
stillastående vatten var förorenat, luktade illa och spred
Innan hade broarna varit färre och rörliga, för att kunna
släppa igenom båtar. Kanalkanten var inte stenklädd och
inga räcken fanns. Under den här tiden var promenaden
en uppskattad och mycket social form av rekreation och
den så kallade Uppsalapromenaden längs med kanalen var
omåttligt populär.

-
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framåtsträvande.
Under den här perioden har inte mycket fokus legat på
kanalen, som ju redan har sin plats i den etablerade
stadsstrukturen, men det har inte hindrat malmöbor
och besökare att uppskatta de kvaliteter detta urbana
vattenrum besitter.

Kanalen i andra kommunala dokument
ÖP 2012

”Tillgång till vatten (havet, sjöar, dammar, kanaler, vattendrag) ska tas tillvara och utvecklas exempelvis genom
att stimulera till rekreation, fritidsaktivitet och temporära
evenemang”

Grönplan för Malmö 2003

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Inledning

”En visuellt tydlig och fysiskt sammanhängande grön kanalpromenad med attraktiva platser för vistelse och lek föreslås skapas längs kanalerna. Exempel på platser som är
möjliga att utveckla är bastionerna.
Att utveckla kanalpromenaden är ett sätt att förbättra
rekreationsmöjligheterna i centrala staden, som har brist
på mindre parker. En utvecklad, grön kanalpromenad kan
också fungera som koppling mellan Kungs- och Slottsparken och den gröna Kungsgatan/ St Pauli Kyrkogårdar (se
Bulltoftastråket).”

Stadens struktur

”Kanalrummen med bastioner och promenader är kulturhistoriskt intressanta rester. Inslaget med vatten i Malmö
city är ovärderligt och att visuellt och bättre utnyttja kanalrummen är en ständig utmaning.”

12
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// Översiktlig beskrivning och analys
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Stenstad möter bastion Uppsala

Södra promenaden

Gågata

Nya hovrätten

Slottsparken

Stadsstruktur och grönstruktur
-

Olika uttryck förstärker upplevelsen

En del i det som bidrar till kanalsträckningens olika uttryck är att kanalen löper förbi allt ifrån medeltida stenstad
till 1800-talets industrialism och 1970-talets rationella byggande. Detta bör beaktas i relation till vidareutveckling av
stråk och platser i kanalrummet, då förändringar i möjligaste mån skall ske i samklang med den stadsstruktur som
fram både kanalrummet men även stadens struktur.
Längs med kanalen är vegetationen i långa sträckor präglad av det förra sekelskiftet. Detta gäller dels Slotts- och
Kungsparken men också begravningsplatsen, Södra promenaden och bastionerna. Det är grusbelagda promenadstigar under högväxta träd med en del öppna gräsytor.
Dock har dessa element i varierande grad fått stå tillbaka
på grund av almsjukan. För att säkra den karaktären skulle
träd behöva återplanteras längs med Norra Vallgatan och
14

fotgängarperspektivet främjas längs med hela sträckan.
Vattenkanten utgörs här av slänter med fältsten. Detta ger
ett livligare intryck än raka stensatta kajer, men slänterna
skapar även distans då det inte är riktigt möjligt att komma
ända fram till vattnet. Här kunde det därför vara välgörande med ett antal sittplatser som skjuter ut i vattnet eller
att möta vattnet.
Vid den nya hovrätten, bangården och Ribersborgsfältet
har vegetationen en nyare karaktär med trädplanteringar i
hårdgjorda ytor eller gräs.

Brist i öst

Längs med kanalens östra sträckning är vegetationen betydligt mer sparsmakad och enligt Malmös grönplan 2003
råder i Malmös östra centrala delar stor brist på tillgång
till både större och mindre grönområden. Här spelar kanalrummet en viktig roll för rekreation och där det inte är
promenaden programmeras för att kunna fylla så många
funktioner som möjligt. En mer komplex vegetationsbild
öka kanalrummets värde som en grön korridor genom innerstaden.

Kopplingar och framkomlighet

Eftersom industrin i hamnen inte är lika framträdande
längre kommer hamnkaraktären försvagas något och istället ersättas av underhållning, turism, utbildning och bostadskvarter i och med byggandet av Malmö Live, WMU
och Citadellsfogen. Detta kan även påverka kontakten med
rummet kan uppstå. Den maritima kopplingen är värdefull
och nya sätt att koppla kanalen till havet kan utvecklas.
Även kanalrummets form skiftar längs med dess sträckning. I sydost är vattenytan bred och rak, medan siktlinjerna och rumsligheterna i norr bryts upp av de utskjutande
bastionerna. Inne i parken i väst slingrar sig kanalen en
aning mer, vilket öppnar upp för mindre rumsligheter.
vilket fört med sig att kanalen överallt förutom i parken
parkeringsplatser. Detta är något som påverkar användarvänligheten för fotgängare i kanalrummet negativt och
lösningar bör hittas för att underlätta framkomligheten
till fots och minska visuella och audiella störningar. Fokus framöver bör alltså skifta mot ett mer fotgängarvänligt
perspektiv som i högre grad gynnar stadslivet.

Sluten kvartersstad
Öppen kvartersstad

Verksamhetsområden
Gröna rum

STADSSTRUKTUR
tre huvudkaraktärer

- Utveckla planteringar nära vattnet
-

S L U T S AT S

GRÖNSTRUKTUR
sex huvudkaraktärer

- Bevara kulturhistoriska värden och tidstypiska stadsstrukturer
- Utveckla tillgången till grönska i kanalens östra delar
- Utveckla kopplingen till havet
- Återplantering av träd
- Minska audiella och visuella störningar från trafiken
- Utveckla bastionerna
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Institutioner

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Översiktlig beskrivning och analys

1. Fersens bro (1914)

2. Skeppsbron (2012)

3. Huggen fältsten vid Nya
Hovrätten

4. Träkaj vid Bo01

5.Parkbron

6. Fältsten vid Gamla begravningsplatsen

Utrustning och material
Vattenkant

Längs med större delen av kanalen kantas vattnet av ett
par sluttande rader fältsten. Dessa anlades under mitten av
1900-talet. På de platser där kanalen kantas både av sluttande fältsten och räcke är det inte möjligt att komma nära
vattnet trots att man går längs med det. På ett par punkter
borde fältstenen kunna bytas ut för att skapa en närmare
vattenkontakt men även för att öka biodiversiteten med
strandvegetation.
I norr längs med de gamla hamn- och industrikvarteren
kantas kanalen av höga stenklädda kajer. Dessa raka kanter
skapar inte så mycket variation i mötet mellan land och
vatten men har den fördelen att de kan användas för avoch påstigning för båtar, såvida kanten inte är alltför hög.
mot kanalen är sand- och vegetationsklädd. Detta är ett
värdefullt inslag eftersom det ger liv till kanalrummet.
Dessa platser bör utvecklas så att det blir lättare att
uppehålla sig nära vattnet.

Broar

Under 1900-talets början var broarna färre och smalare
båtar att komma in i kanalen. Inför Baltiska utställningen
byttes ett antal träbroar ut mot nya i betong och ytterligare
mängder. Idag leder totalt 29 stycken broar över den delen
av kanalen som behandlas i det här programmet. De har
sinsemellan olika gestaltningar i material, form och färg;
alltifrån den smäckra Parkbron från 1936 som nästan ger
en svindel där den spänner högt över vattnet mittemellan
Kungs- och Slottsparken till den oerhört stabila Mälarbron
från 1914 där vattnet nästan bara anas på andra sidan de
halvmetertjocka väggarna av stenklädd betong. Detta är
något positivt som ger upplevelsen av kanalrummet än
mer karaktär.
Broarna är relativt jämnt fördelade över hela kanalen, och
även åldern på broarna varierar längs med sträckan. Denna
variation är positiv och bör bibehållas även framöver.
I cykelprogrammet föreslås en ny cykelbro över Rörsjöka-

olika sätt skapar i möjligheter för ökad vistelse i kanalrummet.
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bro. Det är positivt för ökad rörelse vid kanalen, men den
påverkan en ny bro utgör på kanalrummet måste beaktas.

Räcken

Längs med kanalen fanns inga räcken, fram till slutet av
1800-talet. Idag är ungefär en tredjedel av kanalen kantad
av Kockumsstaket målat i malmögrönt, men en del variaPå samma sätt som med broarna är räckenas olika gestaltning en tillgång som berikar upplevelsen av kanalrummet.
Däremot är det inte alltid broar och anslutande räcken har
en liknande gestaltning, och när antalet uttryck blir alltför
många kan det ge en något splittrad bild, som delvis förtar
intrycket av själva vattnet.
Vid omgestaltning får frågan om ett eventuellt räcke mot
sträckor med räcke och andra utan.
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b ro
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S L U T S AT S

- Utveckla olika sätt att möta vattnet
- Utgå från befintliga material och uttryck, i enlighet med
Stadsmiljöprogrammet
- Eftersträva variation utifrån de olika delområdenas karaktär
- Vid omgestaltning får frågan om det ska finnas räcke mot
vattnet prövas i respektive projekt
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Nybyggd cykelväg längs med
Bangårdskajen

Korsande cykelväg över Paulibron

Otydlig angöring vid Södra promenaden Cykeldäck för parkering vid centralstation-en i väntan på cykelgaraget under
mark

Kombinerad gång- och cykelväg i Västra
Hamnen vid Ribersborgsfältet

Kanalen på cykel
-

Barriär vid Slussen

I nuläget är det endast en punkt som är riktigt svår att ta
sig fram för cyklister, och det är vid Slussbron där den
nybyggda cykelvägen längs med bangårdskajen inte integrerats med Exercisgatan och Norra Vallgatan.
Cykelnätet är väl utbyggt i den centrala staden, dock främst
i väster. I innerstadens östra delar är cykelvägarna något
färre samt något sämre integrerade i stadsstrukturen.
I de nyutbyggda hamnområdena är möjligheten att färdas
med cykel ganska goda. Sämre är situationen för cyklister
ken till stor del ännu är prioriterad.
I Malmö stads cykelprogram fastställs ett antal nya sträckningar och punkter för förbättrad framkomlighet i centrala staden, varav några tangerar kanalen. Två nya broar
föreslås, en från museiholmen till Citadellsvägen och en
över Rörsjökanalen, från Brandmästaregatan över till RörDrottninggatan/Regementsgatan mellan Fersens väg och
Amiralsgatan.
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Att angöra en cykel

Eftersom avstånden längs med kanalen är relativt korta,
och eftersom det är ont om plats i de mest centrala delarna
av staden, är det svårt att anlägga nya cykelvägar längs
med hela kanalen. Det kanske heller inte är nödvändigt att
som cyklist kunna ta sig runt längs med vattnet under hela
sträckan, utan det viktiga är att kunna ta sig fram till kanalen på många ställen. På platser där cykelstråk korsar eller
tangerar vattnet ska möjligheten vara god att kunna ställa
ifrån sig sin cykel för att kunna fortsätta vidare till fots,
eller sitta ned vid vattnet en stund. Dessa angöringspunkter kan även kombinera cykelställ med kartor, pumpar och
laddningsstationer för elcyklar i enlighet med vad som föreslås i cykelprogrammet.
Bild: Kaptensbron, Johan Fridh, Malmö stad 2013

Förslag på angöringspunkt till kanalen
Rekommenderade gator för cykling

Strategiska länkar för vidare utredning enligt
cykelprogrammet

- Fotgängare är den högst prioriterade gruppen för rörelse

S L U T S AT S

Planerad utbyggnad av cykelbanor

längs med kanalen men cyklister är också viktiga
- Det ska vara lätt att ta sig med cykel till kanalen
- Skapa angöringsplatser för cyklar på strategiska punkter.
(Se kartan)
- Utveckla cykelvägar som tangerar kanalen i enlighet med
cykelprogrammet
19
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Barriär

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Översiktlig beskrivning och analys

Nedsänkt trottoar som nås med trappa
ger begränsad tillgänglighet

Utsatt läge för fotgängare. Kanalen syns
knappt bakom buskaget och bilarna kör
nära.

Här är kanalen nära men skymtas då ve- Ett tjockt lager löst grus gör det svårt att Här är en plats som tydligt är avsedd för
getationen skapar ett eget rum.
passera med vagn eller rullstol och plat- promenader längs med vattnet.
sen upplevs som otrygg pga av trafiken.

Kanalen till fots
-

Promenader i vått och torrt

En stor del av sträckan längs med kanalen fungerar redan
idag bra för promenader (Parken, Ribersborgsfältet och
Södra promenaden) och när de projekt som är under färdigställande (Citadellsfogen, Malmö live och Slussen) står
klara kommer tillgängligheten ha förbättrats ytterligare.
fotgängare.
På två platser (Turbinkanalen och museiholmen) är det i
princip omöjligt att ta sig fram längs med vattnet. Vid turbinkanalen går tomtgränserna ända fram till vattnet och
det är inhängnat. På museiholmen är det visserligen fysiskt
20

möjligt att ta sig fram, men gestaltningen signalerar att det
är privat mark och uppvuxen sly gör det svårt att passera.
Tillgängligheten är ett annat problem på vissa platser där
trottoaren är för smal för barnvagnar eller rullstol, och
på andra platser hänvisas fotgängare till en trappa för att
kunna ta sig vidare. För tillgängligheten är det viktigt med
en jämn beläggning, såsom betongplattor, asfalt och stenhällar, respektive hårt packat stenmjöl i parkmiljö. På vissa
sträckor är gångbanan mindre attraktiv för fotgängare

höga. För att förbättra för fotgängare behöver dels hinder för framkomligheten tas bort, så att det är möjligt att
utan problem kunna ta sig runt hela kanalens sträckning.
Dessutom bör kanalpromenaden integreras tydligare i
stadsstrukturen samt med övriga slingor, såsom t ex Kuststråket, Bulltoftastråket, Pildammsstråket, Hälsans stig och
kommande ytterligare stråk. Detta kan ske genom förbättrad framkomlighet och gestaltning, men även tydligare information, som exempelvis kartor och skyltning.

Exercisgatan och Norra Vallgatan) och på vissa sträckor
minskar attraktiviteten för att vattnet inte kan ses från
gångbanan, pga skymmande buskage (Citadellsvägen och
Södertull). Kontinuerlig skötsel och underhåll av beläggning är viktigt för att gångytorna ska upplevas som trygga
och funktionella.
För fotgängare är broarna utsatta punkter, eftersom korsärskilt besvärligt att ta sig fram längs med vattnet är; vid
Slussbron, vid Fersens bro, samt vid Amiralsbrons norra
övergångsställe, gatorna är breda och trottoarkanterna

Norrköping

Inte tillgängligt nattetid (Gamla begravningsplatsen)
skärmat eller bristande tillgänglighet
Inte framkomligt
Barriär - osäker gångpassage

S L U T S AT S

- Knyt ihop sträckan
- Utveckla stråk
- Förbättring av de platser där det finns brister för
fotgängare, som t ex smala trottoarer, bristande
tillgänglighet och visuell avskärmning från vattnet
- Förbättrad gångpassage vid broarna
- Se till att nuvarande gångfaciliteter underhålls och förvaltas
21
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Bra att gå

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Översiktlig beskrivning och analys

Stentrapporna med katter

Träkaj med utsikt mot havet

Stor stentrappa vid Bo01

Bänk med ryggen mot vattnet

Bänkar på bastion Uppsala

Ännu en bortvänd bänk

Sittplatser
ska kunna skåda ut över vattnet.

trots att det är i söderläge och ligger i anslutning till ett
populärt promenadstråk.

Olikhet berikar

Enligt Fotgängarprogrammet är det viktigt med sittmöjligheter för fotgängare. Det gör att människor kan uppehålla
sig på en plats under en längre tid, vilket ger liv åt stadsrummet, och öppnar upp för olika typer av aktiviteter.
I Tillgänglighetsprogrammet konstateras att rätt utformaför den som har svårt att gå eller fort blir trött. Dessutom
bör även andra typer av sittplatser så långt som möjligt
olika typer av sittplatser, som relaterar till vattnet på olika
sätt. Vid en del ska man kunna komma nära vattnet, sitta
och dingla med benen, medan man vid andra på avstånd
22

och i närheten av Slottsträdgården och centralstationen.
Glesare är det på vägen mot Västra hamnen. Många av
bänkarna är vända från vattnet, mot gångvägen. En del av
dessa skulle bli mer attraktiva om de istället vändes 90° så
att både gångväg och kanalen kan överblickas.

och i parken. Vid anläggning av sittplats vid Rörsjökanalen
bör man undvika att störa de långa siktlinjer och den stora
obrutna vattenytan som skapar platsens monumentalitet,
men det skulle fortfarande vara möjligt med sittplatser
längs med kanalkanten. I parken är det istället fördelaktigt
där, samt till parkens tidstypiskhet.

Uppsala
Bild: Peter Smekal 2012

Trädäck
Båtbrygga
Sittplats vid kajkant
Kommande sittplats

S L U T S AT S

Stentrappa

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Översiktlig beskrivning och analys

- Skapa nya sittplatser enligt analys och beskrivning i del-

Bänk

områdena
- Gestaltning som harmonierar med områdets karaktär
- Fler bänkar bör vändas mot vattnet
- Nya sittplatser bör även gestaltas för att främja olika typer
av aktivitet, som exempelvis fiske, och av- och påstigning
av båtar
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Kanotpaddling

Trampbåtsuthyrning

Picknick

Fiske

Folkhäng på båt och brygga

Vattenlek på Malmöfestivalen

Aktiviteter
Grönytorna i vattnets närhet ger ofta upphov till aktivi-

-

Sommar och vinter, ute och inne
i anslutning till kanalrummet. Förutom de aktiviteter som
redan tagits upp, som cykling, promenader, att stanna upp
och sätta sig, är det många som använder kanalens vatten
nar sig åt alltifrån professionella båt- och vattensporter till
lar med båtturer och båtuthyrning och för de med egen båt
De vintrar då kanalens vatten fryser till is tar många tillfället att använda kanalen för skridskoåkning eller promenader. Fiske är en annan aktivitet som lockar många till
kanalen. I nästan alla fall rör det sig om så kallat Catch and
än att skaffa sig något att äta.
24

aktivitet i parken i väst än vad det gör i stenstaden i öst. Så
som det ser ut idag, bör möjligheterna att uppehålla sig vid
det, delområde Rörsjökanalen och Östra förstadskanalen.

roll. Bryggor, trappor och sittdäck möjliggör och stimulerar till en mängd olika aktiviteter vid vattnet och kan även
fungera som angöringsplatser för de som färdas på vattnet.
Här är en varierad gestaltning viktig för att kuna tillgodose
olika typer av aktiviteter.
Dessutom kan en god belysning göra kanalrummet tillgängligt för aktiviteter även vid mörker.

Flera av stadens allra största kulturella evenemangsplatser
ligger i kanalens direkta närhet: Malmö museum, tekniska
museet, moderna museet och stadsbiblioteket.

Större utbud och bättre framkomlighet
och olika typer av arrangemang. I innerstaden är det ont
om plats för större ytor som t ex bollplaner, så för att få in
aktivitet är det lämpligare att arbeta med stråk och mindre
punktinsatser, som exempelvis utegym eller pingisbord.
För att underlätta för vattenaktiviteter behövs kontinuerlig
framkomlighet längs med vattnet, tillräckligt vattendjup
samt tjänlig vattenkvalitet. Även här spelar sittplatserna en

Berlin
Bild: Camilla Anderson 2012

Bryggor och angöring för fritidsbåtar

- Ge möjligheter för fler typer av aktivitet vid, längs med

Plats för kulturaktivitet

boule på Drottningtorget, Slottsträdgårdens café och
odlingar

Rekreationsområde/ Park

och på kanalen, framförallt vid Rörsjökanalen och Östra

S L U T S AT S

Övrig aktivitet (isbanan i Raoul Wallenbergs park,

förstadskanalen
- Varierad gestaltning för olika typer av aktivitet
- Stråk och punktinsatser
- Kontinuerlig framkomlighet längs med vattnet, tillräckligt
vattendjup och vattenkvalitet
- Ge bättre förutsättningar för redan populära aktiviteter,
såsom fiske, paddling, löpning och promenader
25
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Lekplats

- Ljussätta alla broar i enlighet med programmet

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Översiktlig beskrivning och analys

S L U T S AT S

Kanalens ljus 2005
- Skapa enhetlig belysning för bastionerna
- Bygg vidare på belysning österut på Södra Promenaden och Östra Förstadskanalen
- Skapa belysning vid sittplatserna i parken och
ut mot havet.
- Beakta belysning som en viktig aspekt vid
nyan läggningar

Belysning
-

Balans mellan ljus och mörker

Under natten då endast få människor är ute är den upplevda tryggheten en viktig faktor som avgör hur vi rör oss
lysning och där många andra människor rör sig.
Framför allt består kanalens belysning av gatlyktor och
hela sträckan längs med kanalen är mer eller mindre belyst;
på olika sätt till hur kanalrummet upplevs. På vissa plat26

ser kan belysningen göra att vattnet knappt anas, medan
det på andra platser kan framstå som något vackert och
storslaget. Det är inte eftersträvansvärt att lysa upp allt,
eftersom det just är spelet mellan ljus och mörker som
skapar upplevelsen. Belysningen behöver istället användas
strategiskt så att kanalrummets fördelar blir synliggjorda
även när det är mörkt.

Tre teman: bastion, promenad och park

Bastionerna behöver en enhetlig belysning, för att inte helt
drunkna mellan ljusen från bangården och Norra Vallgatan. Detta är en viktig del i att lyfta fram dem som de kulturhistoriskt viktiga platser de är, och att tydliggöra att de
hänger samman längs med kanalrummet. Belysningen kan
utgöras av mer skulpturala objekt och vara en del av en
större upprustning av bastionerna.
Vid Östra förstadskanalen och Rörsjökanalens östra delar
råder brist på bra belysning. Detta kan åtgärdas genom att

Amiralsbron och Kaptensbron fortsätta fram till Slussen.
I kanalrummets västra delar bidrar vegetationen och frånvaron av bilvägar till en annan situation nattetid. Alla cykel- och gångbanor är belysta, men vattnet försvinner ofta
helt i mörkret. Att göra större insatser längs med vattnet
skulle innebära stora kostnader och egentligen inte göra
någon skillnad för tillgängligheten nattetid. Att i stället
omsorgsfullt behandlas med ljus, skulle i högre grad främja möjligheten till vistelse när mörkret sänkt sig. Det kan
handla om belysning av objekt såsom bänkar och vegetation, samt mindre belysningsarmatur såsom pollare.
Även vid nyanläggningar längs med kanalen bör nattaspekten beaktas, och gestaltningen bör ha en belysning som
harmonierar med omgivningen och lyfter fram kanalrummet och vattnet.

S L U T S AT S

- Ta bort befintliga föroreningar som lagrats på botten
- Förbättra dagvattenhantering
- Minska användning av vägsalt
- Minska breddning
- Utveckla vattenreningssy-

Vattenkvalitet
Idag rinner dagvatten ner i kanalen vid regn och för med

-

särskilt angenämt att komma nära vattnet. Det kan handla
om dålig lukt, slamliknande algbeläggning och skräp på
ytan i form av sjögräs och sopor.
Vattenkvaliteten är sämst i sydost (Rörsjö-/Östra förstads-

Nuvarande situation

Det rinner ca 800 miljoner liter vatten i kanalen, och vid en
utredning från år 2000 konstaterades förekomsten av nio
ba, samt 17 olika arter borstmask, sniglar, musslor, kräftdjur och insekter (VBB-COWI 2000). I utredningen konstaterades även att: ”Malmö kanalsystem utgör en ganska
speciell vattenmiljö med ständigt växlande tillskott av både
saltvatten från Öresund och sötvatten från stadens dagmycket kraftig genomströmning. Systemet uppvisar därför
Kanalens vatten är inte av sådan kvalitet att den lämpar

Tre fokusområden

Arbetet med en förbättrad vattenkvalitet består av tre delar; dels att få bort den smuts och förorening som redan
föroreningar och övergödning, och den tredje delen handlar om att arbeta aktivt för att behålla en god vattenkvalitet.
För att få bort den förorening och smuts som ligger lagrad på bottnen behöver kanalen muddras, vilket inte gjorts
sedan 70-talet. Detta handlar om stora mängder förorenad
massa som måste hanteras som farligt avfall.

halkbekämpning. Dessutom breddas orenat avloppsvatten
ut i kanalen ca 50 ggr/år. Detta leder till övergödning, dålig
lukt och bakterier. Även fågelspillning bidrar till övergödning av vattnet. För att komma till bukt med detta behöver
användandet av salt vintertid minska, och avloppet behöver ledas någon annanstans än ner i kanalen. Dessutom
behöver stadens dagvattenhantering förbättras. På ett antal
punkter där mycket dagvatten förs ner i kanalen skulle rening kunna ske med vegetation i anslutning till kanalen.
Detta skulle inte enbart ha effekt på vattenkvaliteten utan
även kunna tillgodose ekologiska, estetiska och pedagogiska värden.
Den tredje åtgärden för en förbättrad vattenkvalitet består
av att se till att vattnet har en tillräckligt hög genomströmning samt någon typ av reningsanläggning i kanalen. Även
sådana typer av reningsverk skulle kunna förenas med estetiska och upplevelsemässiga värden.
27
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tem

// Delområdesbeskrivningar
8 delområden, 8 karaktärer
Olika sträckningar av kanalen har namn som ofta är kopplade till kanalens närmaste omgvining. Namnen kan refe-

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Delområdesbeskrivningar

och Södra förstadskanalen, eller till objekt eller stadsdelar
som kanalen angränsar till, som exempelvis Rörsjökanalen
och Parkkanalen. Variationen i omgivande stadsrum, olika
rumsligheter och aktiviteter, gör att kanalen upplevs olikade har olika karaktär.
Upplevelsen av kanalrummet blir inte densamma när man
står på Paulibron och ser en ensam kajak glida förbi i den
glittrande vattenspegeln vid Polishuset på Drottninggatan, som när man står på Morescobron och kikar ner på
människorna som sitter och äter glass på stentrapporna
broarna.
Vid en närmare analys av kanalrummet kan man urskilja 8
fördjupad beskrivning och analys av vad som karakteriserar dessa åtta delområden och vad som kan göras för att
utveckla och bevara de olika delområdenas särart.
Det är viktigt att vara lyhörd för de olika karaktärerna som
historiska och identitetsskapande värden skall gå förlorade.
Istället för att formpressa och likrikta gestaltningen närtillvara i delområdena. Utgångspunkten för utvecklingen
av kanalrummet bör vara att stärka de positiva uttryck som
som mindre bra.

28

Västra hamnkanalen

Östra hamnkanalen

Präglat av industri och transport.
Hårdgjorda höga kajer. Nybyggen.
Bitvis otillgängligt och svårt att ta sig
fram.

Den norra sidan består av tågstationen och banvallen, med en ny cykelväg längs med vattnet. Den södra delen är bastionsmark.

Citadellshamnen

Östra förstadskanalen

Norra sidan kommer byggas om. Den
södra präglas av Slottet, museet och
hoddorna. Kanalrummet är otillgängligt men grönt.

bygge vid Slussen. Norra Vallgatan en
barriär. Förbisedd och dåligt utnyttjad.

Öppna ytor, möte med havet. Bortglömd mittemellan olika populära ut-

Rörsjökanalen
Parkkanalen
Grönt och lummigt. Rekreation längs
med och på vattnet. Bitvis underutnyttjad vattenkontakt. Enda platsen
utan närliggande bilvägar.

Populär rekreationssträcka. Viktig rest
av promenaden från 1800-talet. Grusgångar, lindar och smidesräcken. Bostadshus och institutioner.

Södra förstadskanalen
En urban och social plats med gott
om möjligheter att sitta vid kanalen.
södra sida.
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Turbinkanalen

Citadellshamnen

Hoddor och fritidsbåtar

Längs med fortifikationskrönet

Vy mot kanalen från museet

Med utsikt mot Västra hamnkanalen

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Delområdesbeskrivningar

Citadellshamnen
Utvecklingsmöjligheter

Området idag
Kanalrummets norra sida kantas idag av en rak gata med
industriområdeskaraktär. Sikten mot vattnet är till stor del
ket är positivt, men fotgängare är hänvisade till en smal
trottoar.
hundratalets senare hälft och utgör ett pittoreskt och
samtidigt genuint inslag. Många kommer hit för att handla
båtar. På andra sidan Citadellsbron ligger Citadellshamnen
Längs med museiholmen är kanalkanten täckt av
sly. Sikten ner till vattnet är avskärmad genom en stor parkeringsplats och Kommendanthusets baksida som är inra-

En framtida utveckling av Citadellshamnen har goda
chanser att lyfta området ordentligt och göra det till ett
välbesökt och uppskattat rekreationsområde. Marken på
goda förutsättningar att göra området mer lättillgängligt.
Malmö stad driver redan idag projektet Citadellsfogen som kommer att innebära stora förändringar för kanalens norra sida. Citadellsvägen kommer förvandlas från
göringsgata i det nya bostadsområde som kommer ligga
här. Detta innebär även en omgestaltning av kanalrummets 450 meter långa södervända sida.
Det bör i första hand vara möjligt att kunna passera, samt känna sig välkommen att göra det, till fots längs

+

där anas den knappt. Den som ändå väljer att gå längs med
gräsklädda slänten under stora träd, men bakom kommendanthuset står höga stängsel och det är lätt att få känslan
att man inte har rätt att vistas där.
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-

-

sittplatser på några lämpliga punkter, såsom ovanför hoddorna, mittemot Citadellsbron samt en plats med utsikt
mot Västra hamnkanalen.
Dessutom vore det bra att för fotgängare och
delvis även cyklister skapa förutsättningar för större sammanhängande rörelser i området, såsom att knyta ihop
stråk vid Kungsparken och Ribersborg, samt ut mot Kockumsområdet, Malmö högskola och järnvägsstationen.

Utveckla
Kopplingen till Malmö
museer
Vyn mot Citadellshamnen och Suellshamnen
Angöringen för fritidsbåtarna

Bevara
Rekreationsslingor
kopplade till havet
och Kungsparken
Angöringsplatser för
cyklister

Möjligheten att ta sig
runt till fots längs med
vattnet
Sittplatser längs med
Citadellsvägen

Känslan av det historiska och marina Malmö.
Det gröna rummet på
museiholmen.
Angöringsplatserna för
fritidsbåtar

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Delområdesbeskrivningar
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Grönt som behövs

Omöjligt smal trottoar

Nybyggen på gång - KKH och WMU

Sliten och bortglömd bastion

Vy mot högskolan och hamnsutloppet

Västra hamnkanalen
Området idag

Utvecklingsmöjligheter

Delområdet präglas av mötet mellan gamla Väster, bastionerna och den under 1700-talet utbyggda Suells hamn. I
öster tar järnvägsområdet vid och i väster ligger Malmöhus
med museiområdet.
När bygget av Malmö Live och World Maritime
University står färdigt kommer kanalens norra sida kantas
helt av nya anläggningar, då även den nya hovrätten och
Bagers plats ligger här.
Här passerar dagligen ett stort antal pendlare och
besökare med buss och tåg på väg till och från centralsta-

När Malmö Live öppnat kommer den här delen ha fått ett
nytt fokus på kultur och underhållning med stora mängder turister och besökare. Detta ger en stark motivation att
även rusta upp kanalens motsatta sida och därigenom lyfta
fram bastionernas kulturhistoria och värde som gröna oaser i den annars hårdgjorda miljön. Detta skulle företrädelsevis kunna ske med hjälp av träd- och perennplanteringar,

bussar. Trottoarerna är bitvis mycket smala. Innan almsjuendast på bastionerna.
Vattenkanten består här dels av höga stensatta
kajer och dels av bastionernas gräsklädda slänter med huggen fältsten närmast vattnet.
Intill bastion Älvsborg ligger idag Neptuniparken där förut Fisketorget låg. Trots en del blomsterplanteringar är det inte en välbesökt eller trivsam plats.
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+

till aktivitet och interaktivitet.
Neptuniparken skulle kunna rustas upp och med
En återplantering av träd längs med Norra Vallagatan bör ske. Dessutom bör trottoaren tillgänglighetsanpassas och möjligheten för cyklister att färdas säkert ses
över.
Stigen vid vattnet nedanför den gamla hovrätten

-

Kopplingen mellan
bastionerna
Möjligheten för fotgängare att ta sig fram
säkert

Angöringsplatser för
cyklister
Kvaliteten på bastionernas grönska
Återplantering av träd
Sittplats vid gamla
hovrätten

Bevara
Bastionernas grönska
och kulturhistoriska
värde
Stigen vid vattnet nedanför gamla hovrätten
33
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Utveckla

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Delområdesbeskrivningar

Ny anläggning längs med järnvägen

Bastionen framför den gamla staden

Grönt rum med utvecklingspotential

Tungt trafikerad gata

Stenklädda höga kajer

Östra hamnkanalen
Området idag

Utvecklingsmöjligheter

Östra hamnkanalen präglas starkt av mötet mellan den
gamla stenstaden och järnvägen med bangården. DärVallgatan.
I delområdets nordöstra hörn kantas kanalen av
en nybyggd cykelväg som knyter ihop stadens östra delar
med centralstationen. Närmare stationen blir kajerna höga
och stensatta med staket, murar och kedjor mot vattnet.
På den södra sidan om vattnet har kanalen fått
en ny kajkant. som i väster övergår i bastion Uppsala. Idag
allt förefaller lite bortglömt och nedgånget. Trots att det är
en viktig grönyta i en annars hårdgjord miljö, har den en
svag koppling till fotgängares och cyklisters rörelsemöjligheter i staden.
Mittemot stationen ligger bastion Älvsborg som
idag inrymmer en falafelkiosk, en stor busshållplats och
angöringsbryggan för Rundans kanalrundfarter. Det är
en väldigt central punkt som får utstå mycket slitage, inte
minst från de många fåglar som håller till här.
34
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Ombyggnaden vid bangården har tillgängliggjort en lång
sträcka längs med vattnet på bästa söderläge. När ombyggnaden vid centralstationen är färdig och cykelvägen kan
börja användas kan det bli en välbesökt plats där bastion
Uppsala kan ses som en grön ö mot en fond bestående av
Adelgatans äldsta hus.
När utbyggnaden norr om cantralstationen som
står färdig kommer den här delen av kanalen utgöra en
viktig länk mellan hamnen och den centrala staden.
I takt med att tågresorna ökar kan området närmast centralen behöva anpassas efter en större mängd resenärer. Den är lika viktig som knutpunkt som symbolbärande plats för mångas första möte med staden. Bastion
Älvsborgs historiska prägel skulle behöva tydliggöras och
anpassas efter det stora slitage platsen får utstå.
Roddklubbens klubbhus från 1942 har ett högt
arkitektoniskt värde och ligger på ett utmärkt läge.

-

Bevara:

Kopplingen till Slussen
Bastionerna
Tillgängligheten för
fotgängare och cyklister på kanalens södra
sida

Bastionernas grönska
och kulturhistoria
Mötet mellan järnvägen, industrin, den
gamla stenstaden och
bastionerna

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Delområdesbeskrivningar

Utveckla:
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Vassen skapar liv vid vattenkanten

Värnet innan solen gått ner

Stora grusytor

Höga murar gör gaturummet ödsligt

Slussbron är svår att korsa till fots

Östra förstadskanalen
Utvecklingsmöjligheter

Området idag

Vid Slussplan byggs just nu ett nytt höghus, med plats för
verksamheter i bottenplan samt en tillhörande liten park
med trädäck som sträcker sig ner mot vattnet. När detta
står färdigt kommer det att påverka detta delområde starkt.
Fler människor kommer uppehålla sig här, vilket kommer
att öka trivseln i hela delområdet.
Malmös äldsta stråk löper tvärs genom området
och de förbättringar i gatumiljön som genomförs kommer
även att påverka Östra förstadskanalen.
Vid en framtida utbyggnad av Nyhamnen kan
detta område komma att påverkas ytterligare. Området
runt Slussbron kan komma att bli en attraktiv och vistelsevänlig knutpunkt om det anpassas bättre för fotgängare
och cyklister.

Trots att det här delområdet används av samma joggare
och för samma hundpromenader som längs med den intilliggande Rörsjökanalen är denna delen av kanalen mer öde
och tom.
vattnet är på grund av motstående strömmar ofta skräpigt. Kanalrummet är slarvigt möblerat med reklampelare
och elskåp lite varstans och bitvis ligger gruset tjockt på
gångvägen vilket gör det svårt för vagnar och rullstolar att
komma fram. Längs med Exercisgatan är trottoaren smal
och bilarna passerar nära, samtidigt som husen på andra
sidan vägen är upphöjda bakom murar vilket ökar känslan
av utsatthet. Vegetationen är sparsmakad, men vid vattenEn kvalitet är att sträckan rymmer byggnader
från olika epoker och att här är relativt sparsamt med traden västra delen är solbelyst på förmiddagen, medan den
östra sidan har mer sol på eftermiddagen.
Vid Slussbron är det svårt att ta sig vidare för den
som färdas till fots eller på cykel.
36
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en öppen yta som skulle kunna användas för att knyta an
till Rörsjöparken som ligger på andra sidan vägen.

-

för cyklister, mer vegetation, minskade störningar från traglacis behövas för att göra området trivsammare att vistas
i.

Utveckla
Kopplingen till Östra
hamnkanalen,
Rörsjö-parken och
äldsta stråket
Vegetationen
Skötsel av vatten och
glacis
Angöringsplatser för
cyklister

Bevara
Program för utveckling av Malmös kanalrum: Delområdesbeskrivningar

Den begränsade
trafikmängden inom
området

-
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Populär motionsslinga i innerstaden

Stora byggnader, stort vatten

Prioriterad biltrafik

Rörsjökanalen
Området idag
Den här sträckan är betydligt lugnare än Södertull men
mer välbesökt än Östra förstadskanalen då den norra sidan
parkbänkar att vila sig på en stund, men för den som vill
affärer eller restauranger och längs med hela sträckan är
vattnet avskärmat från gångbanan med ett järnstaket.
betydande, dels visuellt och dels ljudmässigt. På kanalens
södra sida är det trevligt att gå under trädraden, men tradåligt.
Vattenytan är stor, bred och rak. Den ger ett
monumentalt intryck vilket förstärks på gott och ont av
polishuset i öst. På motsatt sida från polishuset på bästa
malt värn av betong och en sliten lekplats, men även en
perennplantering och skulpturen Det svenska tungsinnet av Marie-Louise Ekman mot en fond av stenhus från
1800-talet.
38

+
-

Torftig lekplats, fina hus

Promenad vid trafikerad gata

Utvecklingsmöjligheter

Här är 1800-talets ursprungliga tanke om kanalrummet
som promenadstråk närvarande. Utvecklingsmöjligheterna är många, och utan att göra avkall på platsens historia
skulle det vara möjligt att förvandla detta till en modern
och aktivitetsfylld plats med en stark koppling till vattnet.
Om Altonaparken kunde användas mer effektivt
och knytas närmare till Raoul Wallenbergs park skulle ett
större parkrum kunna uppstå. Lekplatsen behöver rustas
upp och nya typer av aktiviteter tillföras.
pen plats som med tydligare gestaltning skulle kunna bli en
mötesplats som knyter an till Moderna museet och Österportskolan. Detta skulle kunna vara en passande plats för
en liten kiosk med information om kanalen, promenadEn annan form av sittplats kunde vara en längre
brygga längs med vattnet som skulle ge rum åt mycket folk
utan att bryta ner den stora vattenytans monumentalitet.
För att uppgradera platsen skulle en längsgående perennplantering också passa.
Det gamla värnet i svängen skulle även det vara
ett bra ställe för en ny sittplats. Antingen runt om byggnaden eller kanske uppe på dess tak.

-

Bevara

Kopplingen till Moderna
museet
Siktlinjen mot Petrikyrkan
Kopplingen till Rörsjöparken
Angöringsplatser för
cyklister
Lekplatsen
Aktiviteter

Känslan av storslagna
vyer och stillhet.
Den stora vattenspegeln.
Känslan av 1800-talsboulevard
Trädraderna
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Utveckla

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Delområdesbeskrivningar

Stentrappa i söderläge med kanalbåt
(Gatukontorets arkiv)

Folkliv i Raoul Wallenbergs park
(Gatukontorets arkiv)

Väl använt vatten

Torftig trottoar

Sliten glacis och räcke

Södra förstadskanalen
Området idag

Utvecklingsmöjligheter

Det här är en social plats som ligger i direkt anslutning till
Malmös gågata. Den är grön men samtidigt stadsmässig
sitta och äta sin lunch på trädäcket eller vid stentrapporna,
åka skridskor på dammen på vintern, sitta under träden i
Raoul Wallenbergs park, strosa längs med affärerna, styra
fontänen i kanalen genom några knapptryck, hoppa på
enda uteserveringen som ligger direkt vid kanalen.
Vid Södertull hålls dessutom ofta arrangemang,
såsom julmarknad och en mängd aktiviteter vid Malmöfestivalen. Det en välbesökt plats med högt slitage och kanalrummet behöver rustas upp.
Väster om Södertull ligger den gamla begravningsplatsen och en grönyta som egentligen hör till parken
där en i lunchtid välbesökt falafelkiosk står. På båda sidor
leder grässlänter ned mot vattnet och glacisen av fältsten.
Ett stort antal cyklister passerar här varje dag,
och de skulle med fördel kunna få förbättrade möjligheter
att ställa ifrån sig cykeln i närheten av kanalen. Den nybyggda Kaptensbron fungerar förutom som bro även som
40
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Detta är den plats längs med kanalen där kopplingen till
vattnet är som mest utvecklat. Detta är positivt och man
skulle kunna utveckla det ännu mer, med sittplatser längs
med vattnet även vid Roul Wallenbergs plats, men viktigare är att rusta upp de slitna kanalsidorna och åtgärda det
buskage på den norra sidan som dels skymmer sikten mot
kanalen för fotgängare, men även är en tråkig utsikt för de
som sitter i stentrapporna.
Kopplingen vidare över Amiralsbron bör förbättras för fotgängare, och överlag skulle en omgestaltning
som knyter Raoul Wallenbergsparken till Altonaparken
kunna skapa förutsättningar för ett större parkrum.
Om förhållningssättet till den gamla begravningsplatsen i framtiden skulle komma att ändras, och platsen öppnas upp för ett mer rekreativt användande skulle
här kunna utvecklas ett närmare förhållande till kanalen,
med sittplatser i söderläge nära vattnet. Men redan idag
skulle den södra grönytan kunna knytas an bättre till vattnet genom sittplatser. Idag löper gångstigen en bit bort
från vattnet som dessutom skyms bakom buskage.

Kopplingen till Kungsparken och Altonaparken
Kanalens södra sida

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Delområdesbeskrivningar

Utveckla

Bevara
Rusta upp räcke och
glacis
Angöringsplatser för
cyklister

Känslan av aktivitet
och storstadspuls
De gröna parkrummen
41

Trädäck vid kanotklubben

Slottsträdgården med trädäck

Vattnet skymtas knappt från vägen

Plats för ny sittplats?

Grönt och lummigt

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Delområdesbeskrivningar

Parkkanalen
Området idag

Utvecklingsmöjligheter

Kanalen utgör gränsen mellan Kungsparken och Slottsparken, som anlades runt det förra sekelskiftet, men de båda

Parken har redan ett eget program så utvecklingen av kanalrummet bör ske i samklang med detta. Exempelvis bör
parkens tidstypiska gestaltning bevaras.
Utan att förstöra parkens karaktär skulle ett antal sittplatser vid vattnet kunna tillföras. Dessa bör främst

stadens stress, helt omgiven av lummig grönska. När man
färdas i båt på vattnet tycks staden långt borta och pilarnas
Parken är ett populärt och väl använt rekreationsområde, och på vägen längs med kanalen är det många
som promenerar, joggar och cyklar. Däremot är kanalrummet inte alltid en självklar del av parkupplevelsen, utan de
knappt från vägen och det är ont om sittplatser direkt vid
kanalen.
Slottsträdgården med dess planteringar och uteservering är välbesökt och uppskattad och nedanför Mölde stora träden går på en liten stig alldeles bredvid vattnet.
Det är en vacker och lummig plats.
Öster om casinot ligger Berghults trädgård, som
är en grässlänt i söderläge och är sedan länge avskuren från
den gamla begravningsplatsen.
Kungsparken ligger på en högre nivå, och trots
två utsiktspunkter är den för Malmö så ovanliga nivåskillnaden något underutnyttjad.
42

parken idag, men kan vara av varierande storlek och gestaltning.
Vid Slottsträdgården kan man skåda ut mot vatt-

+
-

ännu mer social plats. Grässlänten vid Berghults trädgård
ligger på bästa söderläge och skulle kunna knyta parken
närmare till centrum. Där skulle även en säkrare gångpassage över Fersens bro behövas. För cyklister skulle ett par
angöringspunkter med cykelställ kunna tillföras. Även vid
Mölleplatsen skulle kanalen kunna accentueras mer. Och
på ett par punkter skulle fältstenen med fördel kunna få stå
kunna förstärkas med belysning vid sittplatserna.

Parkkanalen
en

Bevara

Möjligheten att
komma nära vattnet
Rytmen för hur man
ser och möter vattnet
Kopplingen till Södertull
Angöringsplatser för
cyklister
Fler sittplatser

Parkens tidstypiska
karaktär

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Delområdesbeskrivningar

Utveckla
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Vida vyer men avstängd vattenväg

Grunt vatten av tveksam kvalitet

Kanalen möter Bo01

Kanalen möter Öresund

Vild och oåtkomlig

Turbinkanalen
Området idag

Utvecklingsmöjligheter

Området har sin början norr om Kungsparken och löper
ända fram till den plats där kanalen möter Öresund.

Delområdet kommer att påverkas av en framtida utveck-

kanalsträckningens vildaste karaktär. Här möter sandstranden vegetation i ett smalt och otillgängligt vattenrum med
branta slänter. Stridsvagnshindren av betong är ett spår
från andra världskriget. På den västra sidan går tomtgränsen ända fram till kanalen och där är det inte möjligt att gå.
Norr om detta bildar kanalen gräns mellan Ribersborgsstranden och Västra hamnen och här kan man
färdas i ett öppet gräsbevuxet område på gång-/cykelbanor längs med båda sidor.
kommer ner till vattnet men turbinen förhindrar möjligheten att färdas på vattnet längre än så. Vattennivån är bitvis
mycket låg och den starka algbeväxningen ger ett något
olustigt intryck och här samlas även mycket skräp. Detta är
inget vatten som är trevligt att komma särskilt nära.
I norr, närmast Bo01 är vattenrummet gestaltat i
stor skala med en stor stentrappa och kajer av sten och trä.
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detta som sin närmiljö.
Turbinkanalen ligger nära tre stora sttraktiva
rektreationsområden: Ribersborgsstranden, Slotts/Kungsparken samt Västra Hamnen med Scania-/Daniaparkerna.
Hälsans stig går förbi här och i Grönplan Malmö 2003
konstateras att: ”Vid Ribersborgsstrandens slut i norr
tem av kanaler som omsluter Slottsparken-Kungsparken
och gamla staden i Malmö.”
Kopplat till detta skulle kanalrummet kunna podra element som skulle öka aktivitet och vistelse vid vattnet. Att kanalens kant inte är stensatt här öppnar upp för

+
kanalen

-

-

fungera inte enbart som ögonfägnad utan även för utomhuspedagogik. I ett längre klimatperspektiv skulle detta
nivåer.

-

at
a
rl

ng

tr a n

dk
ant

Utveckla

Bevara

Kopplingen till
Citadellshamnen
och Ribersborgs
strandpromenad
Aktiviteter vid vattnet
Strandplantering och
djurliv

De vildvuxna små
vattenrummen i söder
De öppna vyerna i norr
Den oklädda strandkanten
Stridsvagnshindren

Program för utveckling av Malmös kanalrum: Delområdesbeskrivningar

nter

en

45

Referenser
Malmö stad (2012):

Malmö stad (1998):
Malmö stad (2012):

Malmö stad (2005):

-

-

Svenska Landskap & Malmö stad (2002):

-

-

Svensson, Lars (2004):
bendum, Malmö

Malmö stad (2003):
Malmö stad (2005):
Malmö stad (2008):

VBB-COWI Joint Venture (2000):
Malmö stad (2011):
Malmö stad (2012):

-

Scri-

