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Inledning

1995 inleddes arbetet med ett stadsmiljöprogram i Malmö. Det genomfördes som ett
samarbetsprojekt mellan Malmö Gatukontor och Malmö Stadsbyggnadskontor.
”Stadsmiljöprogrammets övergripande mål är att ge Malmö – som helhet och de olika
stadsdelarna – en tydlig och förstärkt identitet. Malmö ska genom detta bli vackrare
och mer lockande för boende och besökare.”
Detta dokument ”Stadsmiljöprogram för Västra Hamnen” är en fortsättning på arbetet
med att skapa en tydlig gemensam plattform för hur Malmö skall växa fram och
förändras. Här presenteras policys för hur de detaljer som tillsammans bildar en helhet
för Västra Hamnens offentliga ytor skall lösas. Målet är att detta program skall användas
vid ny- och ombyggnationer i Västra Hamnen och bidra till att stadsdelen upplevs som
ett sammanhängande område med en enkel grundstruktur och en tydlig identitet som
en del av Malmö stad. En möjlighet finns att ta med delar av programmets idéer vidare
ner mot Universitetsholmen och Inre hamnen men dessa områden måste utredas för
sig.
I stadsmiljöprogrammet beskrivs övergripande ställningstaganden kring detaljutformning, materialval, belysning och gatusektioner. Åtgärder för att skapa en tillgänglig och
trygg stadsdel beskrivs också. För tekniska detaljer hänvisas till Teknisk Handbok. (www.
projektering.nu).
”Stadsmiljöprogram för Västra Hamnen” togs fram i en första version 2006. Stadsdelen
förändras snabbt och därför revideras programmet för att vara relevant i dagens och
framtidens ny- och ombyggnationer i Västra Hamnen.
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Färgsättning

Västra Hamnen är i sig mångfacetterat med många olikformade rumsbildningar och
arkitektoniska uttryck. För att få stadsdelen att kännas enhetlig och för att förstärka
Malmös färgkaraktär har stadsbyggnadskontoret tagit fram en färgskala som skall
användas vid val av färg till fasader, fönster, socklar samt tak i Västra Hamnen. På samma
sätt vill gatukontoret skapa en lugnare stadsbild och låta stadens egna anordningar bli
mindre uppseendeväckande och mer förutsägbara genom att låta färgsättningen för
all utrustning vara enhetlig och dämpad.

Malmögrönt
Malmöfärgen anknyter till den föreslagna färgskalan för fönsterkulörer som framtagits
av Stadsbyggnadskontoret i den redovisade färganalysen för Västra Hamnen. Malmöfärgen är redan etablerad som Malmös stadsfärg sedan 1996 och är en del av det politiskt
förankrade stadsmiljöprogrammet.
Malmöfärgen har färgkoden NCS 8010 – G10Y S, glans 70%. För att få en exakt färgkulör,
används även en likare. Den malmögröna färgen skall användas för all utrustning såsom
papperskorgar, soffor, cykelställ, räcken, belysningsstolpar, armaturer, trädskydd m.m.
”Malmögrönt” räcke
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Ljussättning

Förslaget till ljussättning i Västra Hamnen bygger på det övergripande policydokumentet ”Stadens Ljus” som togs fram 1995 som en del av stadsmiljöprogrammet för
Malmö samt ”Ljusplan för Malmös befintliga belysning” från 2008. I ”Stadens ljus” finns
principerna beskrivna för hur staden skall ljussättas. Ett antal mål för en medveten ljussättning finns här fastslagna och dessa skall gälla även för Västra Hamnen.

Mål 1. Ljuset visar vägen
Syftet är att man med hjälp av ljuset skall kunna läsa och förstå stadens struktur och
kunna orientera sig. Staden delas med ljusets hjälp in efter sitt gatusystem såsom
kommersiella huvudstråk, gator med blandat innehåll, bostäder, kontor och butiker,
huvudgator och bostadsgator.
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Mål 2. Ljus där det behövs
Malmö är en stad som liksom många andra städer i norra Europa innehåller mycket
ljus. Istället för att se till platsens karaktär har staden ljussatts likadant överallt. Varje plats
och varje objekt bör istället ljussättas utifrån sina förutsättningar och sina krav. Om
allmänbelysningen blir mindre ljusintensiv kan det ljus som finns användas för att rikta
uppmärksamheten dit den behövs. Här är några speciellt viktiga punkter att belysa i
Malmös offentliga rum:
•

Korsningar

•

Otrygga platser

•

Torg och platser

•

Gränser

•

Gångvägar och trottoarer

Mål 3. Ljus där det är vackert
Rätt belysning kan ge stora skönhetsupplevelser. Ljuset kan leda blicken och framhäva
nya sidor av staden. Stadsmiljön är som en scen där scenografens uppgift är att skapa
en atmosfär, en stämning av ljus med olika riktningar, ljusstyrka, färg och rörelser. Vissa
objekt som är viktigare än andra ska belysas extra och ges så kallad effektbelysning.
Andra delar av staden kan framhävas eller döljas med medveten ljussättning. Det går
att använda ljus för att gestalta och skapa upplevelser. Man bör dock undvika alltför
kontrasterande belysning och arbeta med ett mjukt modellerande i övergången
mellan ljus och mörker. Effektbelysning kan användas för att fästa uppmärksamhet vid
exempelvis:
Effektbelysning i Slottsparken

•

Fasader

•

Konstverk

•

Detaljer

•

Vattenytor

•

Växter och träd

Mål 4. Mörker där det behövs
Utan mörkret skulle vi inte förstå att uppskatta ljuset. Det ena förutsätter att vi känner
till dess motsats. Vi behöver mörker som kontrast till ljuset.
Mörker kan användas för att skapa stämning men också för att dölja sådant som är
mindre vackert i stadsbilden. Man kan undvika att belysa exempelvis tråkiga fasader
eller garagenedfarter. På platser som inte ska framhävas kan en låg pollarbelysning
användas för att man ska kunna orientera sig och känna sig någorlunda säker.

Ljussättning i Västra Hamnen
Vid ljussättning av platser, torg och parker erbjuds en stor frihet att ljussätta rummen
efter platsens och omgivningens förutsättningar. Spännande effektbelysningar som
skapar stämningsfulla offentliga platser med stora och små rumsbildningar eftersträvas.
Specialbelysning i Daniaparken

Ljussättningen av gaturummen och parkvägarna skall hålla en standard med nedan
angivna armaturer.
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Noral, Horizon IV på kaj.

Belysning

I ”Ljusplan för Malmös befintliga belysning” pekas Västra Hamnen ut som en stadsdel där belysningens förgåtergivningsgrad skall vara extra hög. Det innebär att man
skall använda ljuskällor som har vitt ljus med en färgtemperatur på 2700-3000 K och
en färgåtergivning som ligger runt Ra 80. Möjliga ljuskällor att använda begränsas
då i dagsläget till ljusrör och metallhalogenlampor. Ljuskällorna skall ha en livslängd
på minst 12000 h. I armaturen skall det finnas en optik som är avsedd för platsens
ändamål. Armaturer med nedåtriktad optik, monteras med ett planglas för att undvika
oönskad ljusspridning.

Urval av produkter
De armaturer som skall användas i området är följande:

Selux URBI II 1000 på Riggaregatan.
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Huvudgator

Sélux, på dubbelarm, URBI II 1000.

Uppsamlingsgator

Sélux, URBI II 1000.

Lokalgator

Noral, Horizon IV.

G/c-vägar

Philips GV 66 alt Noral, Horizon IV.

Parkeringsplatser

Sélux, URBI II 750 på 500 mm arm.
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Markmaterial

För att hålla samman gestaltningen i hela Västra Hamnen skall markmaterialen inom
området följa en övergripande strategi. Några gemensamma utgångspunkter kan
inledningsvis slås fast:
•

Strukturer och färger på markmaterial bör ge tydliga signaler till trafikanter om
funktionen och användningen.

•

Gångbanor och cykelbanor bör få olika material.

•

Cykel- och gångbanorna längs gatorna bör ha en standard som säkerställer framkomlighet, tillgänglighet och komfort året runt medan det mer underordnade
rekreationsnätets underlag kan anpassas till omgivningarna.
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Kombination av granithällar
och rött marktegel.

Urval av material
GR ANIT
Natursten i form av granit bör finnas med som ett återkommande inslag utmed kajer,
på mötesplatser och på torg i form av smågatsten och granithällar. Granit bör även var
det dominerande materialet i uppbyggnaden av trappor och murar. Smågatsten skall
också användas i mittremsor och refuger, i zonen mellan körbana och gång-cykelbana, i
längsgående p-fickor och vid utfarter. Materialet är Bohus granit, grå.

BETONGPL AT TOR

Granit och grus i Västra Hamnen.

Utmed huvudgator skall traditionella 350x350 fasade, gråa betongplattor återfinnas.
Vid överfarter skall en grå betongplatta med samma storlek men 150 mm tjock, också
fasad, användas. En större, körbar betongplatta 500x500 mm kan användas som gångstråk utmed kajerna i området. Klippning av plattor bör minimeras. All utfyllnad sker
med smågatsten.

MARKTEGEL
Inslag av tegel kan med fördel användas på gårdar, gårdsgator och på torg. Färg, röd
eller gul, i likhet med gator på Bo01-området.

ASFALT
Asfalt skall användas på körbanor och cykelbanor i området. För att erhålla en yta som

Diagonalsatta betongplattor.

efterliknar grus, kan Y1-behandling bli aktuell i parkgångar och cykelbanor av mer
rekreativ karaktär.

GRUS
Hårt packad stenmjöl kan används i parker och på cykelbanor för att skapa ytor av mer
rekreativ karaktär.

K ANTSTÖD
Genomgående används råkantstöd av granit. Bohusgranit, grå.

TRÄ
Trä som används som markbeläggning på trädäck, bryggor etc. skall företrädesvis vara

Azobéträ på Scaniabadet

azobé certifierat, enl.CFS alternativt oljad ek.
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Tillgänglighet och trygghet

Målet är att hela Västra Hamnen skall vara tillgängligt och kännas tryggt och säkert
för alla. Som utgångspunkt för att skapa en trygg miljö skall den trygghetschecklista
som är under framtagande på Gatukontoret användas. Dokumentet förväntas antas i
augusti 2010 och kommer sedan att finnas tillgängligt i Teknisk handbok på adressen
www.projektering.nu. Några av de viktigaste hållpunkterna för att ge området en trygg
karaktär är att skapa offentliga rum med god överblickbarhet såväl dag som natt samt
att hålla en hög skötselnivå med omsorgsfullt och prydligt skötta ytor.
Åtgärder för att öka tillgängligheten skall utföras vid övergångsställen, cykelbanor och
genomgående gångbanor enligt av Gatukontoret framtagna typritningar. Alla typritningar som det hänvisas till i följande text finns att hitta i Teknisk handbok på adressen
www.projektering.nu under fliken ”Projektering” och rubriken ”Typritningar.”
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Övergångsställen och refug
Övergångsställen utformas med en tudelning där ena delen utformas för rörelsehindrade och den andra för synskadade. På halvan för rörelsehindrade skall kantstödet inte ha
någon visning medan den andra halvan skall har en tydlig kantsten för att ge synskadade möjlighet att känna skillnad på trottoar och gata. Synskadade får även ledning av
taktila plattor och pollare. Kring de taktila plattorna skall ytor vara så släta som möjligt.
Se utformning i ”Teknisk handbok” typritningarna 002-006.

Cykelbana
•

Gångpassage för synskadade skall läggas längst bort från cykelbanan

•

Skiljelinje mellan gångbana och cykelbana skall utföras med taktilt material.

Genomgående gångbanor
Genomgående gångbanor utgör ett farligt inslag för synskadade som inte utan åtgärder kan uppfatta när de passerar en gata. Genom att använda taktila plattor i ett band
tvärs över trottoaren varnas den synskadade före passage.
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Urval av produkter
LEDSTRÅKSPL AT TA
Sinusplatta, färg Antracit. Används för att leda.

KUPOLPL AT TA
Kupolplatta typ St.Eriks ”Stockholm” 350x350, färg Antracit. Används för att varna.

OMGIVANDE MARKMATERIAL
Betongplattor eller annan beläggning med så jämn läggning som möjligt. Skall ge
maximal taktil kontrast mellan taktila plattor och omgivande markyta.

POLL ARE VEKSØ CL ASSIC
Specialvariant med 2 cm brett reflexband och taktil topp. Pollare med taktil karta markerar tydligt att det är ett övergångsställe och används av ledarhund. Kartan underlättar
orienteringen på platsen.

KONTR ASTMAR KER I N G MOT GATA I REFUG
Vit betongplatta 175 x 350. Ger visuell kontrast där extra varning krävs.

SKILJELINJE GÅNG- OCH CYKELBANA
Tre rader smågatsten. Används som taktil skiljelinje.
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Huvudgata

Gatusektioner

Gatumiljöer i Västra Hamnen skall utformas enligt kraven i Teknisk handbok på adressen www.projektering.nu under fliken ”Gatubyggnad” och rubriken ”Gatusektioner”.
Utformningen beror på gatans användning som huvudgata, uppsamlingsgata eller
lokalgata.
På huvudgata och uppsamlingsgata samt där plats finns även på lokalgata skall träd
planteras i gatumiljön. Krav för hur trädplantering i Malmö stad skall utföras finns att
hitta i Teknisk handbok under fliken ”Park- och Grönytor” och rubriken ”Träd” .
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Uppsamlingsgata

Huvudgata
Den enda huvudgatan i området är Stora Varvsgatan. Gatan har fyra körfält med gångoch cykelbanor på båda sidor om körbanan. Gångbanor är diagonalsatta med betongplattor. Trädvalet är lind, Tilia cordata, sort ´Örebro´, som planterats i såväl mittremsa
som i skiljeremsa mellan gatan och cykelbanan.

Uppsamlingsgata
Uppsamlingsgatorna utformas med ett körfält i varje riktning, gångbanor med diagonalsatta betongplattor på båda sidor och cykelbanor på en eller båda sidor av gatan.
Uppställningsplatser för bilar kan finnas vid verksamheter utmed gatan. Medelstora
gatuträd planteras på båda sidor i skiljeremsa mellan körbana och gång- cykelbana. I
mitten av körbanan anläggs en överkörningsbar yta i natursten som en trafiklugnande
åtgärd. Framför byggnader bör förgårdsmark som tillhör kvartersmarken finnas där
entréer, cykelparkeringar etc. kan lösas.

Lokalgata
Lokalgatorna utformas så att bilar och cyklister kan samsas om körbanan. Gångbanor
med diagonalsatta betongplattor kan finnas på båda sidor. En del av lokalgatorna kan
utformas som gårdsgator där biltrafiken sker på de gåendes villkor. På samma sätt som
utmed uppsamlingsgatorna bör kvartersmarken inrymma entréer och cykelparkeringar.
Blommande mindre träd planteras där utrymme ges.
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Byarums Vasa

Jeppebänken

Utrustning

Sittplatser

Lilla torg- bänken

Antalet typer av bänkar och soffor skall begränsas så att även sittplatserna blir en sammanhållande del av gestaltningen för hela Västra Hamnen. Ett annat viktigt mål är att
de flesta sittplatser skall vara tillgängliga för alla, dvs att det skall var enkelt för personer
med rörelsehinder att sätta sig och resa sig ur bänken. Det innebär att de skall ha såväl
ryggstöd som armstöd och att sitthöjden skall var bekväm. Avståndet mellan dessa
sittplatser bör inte överstiga 100 meter.
Det är också viktigt att skapa förutsättningar för lite mer informella sittplatser på murar,
i trappor etc. På dessa ställs inte samma krav på tillgänglighet.

Urval av produkter
BYARUMS ”VASA”
Bänk med rygg- och armstöd. Bänkens aluminiumgjutna delar målas malmögröna och
lackas med thermoplast ovanpå färgen för att få längre hållbarhet. Träsits i oljad ek. Kan
förekomma i alla typer av stadsrum.

”JEPPEBÄNKEN” ALT. ”LILL A-TOR GBÄNKEN”
Bänk utan ryggstöd. Ben av granit, längsgående träplank i azobé certifierat, enl.CFS alt.
oljad ek. Placeras utmed kajer och på platser.

INFORMELL A SIT TPL ATSER
Murar, trappor och gradänger på platser, torg och i parker skall vara rikligt förekomInformell sittplats vid vattnet

mande i området.
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Veksø NO cykelställ med rak pollare

Cykelställ
Cykelställen skall vara enkla och stabila i sin utformning utan krusiduller eller svårtydda lösningar för förankring av cykeln. Cykelparkeringarna skall vara bekväma och
se inbjudande ut. De skall placeras vid målpunkter såsom entréer och samlingsplatser.
Placeringen får inte inkräkta på vistelseutrymmen och gångstråk, men måste å andra
sidan vara tillräckligt nära dessa för att de skall komma till användning. På öppna platser
skall cykelparkeringen ingå i helhetslösningen. Genom att integrera cykelställen med
murar, räcken eller annan markutrustning kan en naturlig placering erhållas.

Utformning
Rekommenderat avstånd mellan cyklar i cykelstället är 0,7 m. Avståndet gäller för såväl
raka som sneda cykelställ. Då vissa platser har begränsat utrymme kan avståndet mellan cyklarna minskas till 0,55 m. För att tillgodose god framkomlighet för gående måste
det fria utrymmet bakom cykelstället vara minst 1,5 m. Cykelställen skall placeras så att
synskadade inte går in i cyklarna.

Urval av produkter
GATUMILJÖER
Veksø NO, Malmömodellen med rak pollare.

TOR G OCH PL ATSER
Lappset, Bågen cykelställ.

Cykelställ Bågen
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Fin Bin hundlatrintunna

Lotus malmömodellen

Papperskorgar, askkoppar, hundlatrintunnor
Papperskorgarna skall vara inbjudande och lätta att slänga skräp i. De skall stå strategiskt och jämnt utplacerade så att skräpet hamnar där det ska.
I papperskorgarna skall askkoppar integreras vid de platser där människor uppehåller sig under längre stunder såsom busshållplatser. På vissa platser skall renhållningen
även kompletteras med hundlatrintunnor.

Urval av produkter
VEKSØ, LOTUS MALMÖMODELLEN MED LOCK, 100 L.
Stor papperskorg. Placeras på publika platser såsom kajer och platsbildningar. Kan kombineras med en underjordisk container som töms med sopsugningsmaskin.
G9 Udventar, Panzer

G9 UD VENTAR APS, PAN ZER RUND
Stor papperskorg. Placeras i parker.

PW S, DRIVE-IN
Stor papperskorg som innanför ytterskalet innehåller en traditionell soptunna, möjlig
att tömma med vanlig soptömningsmaskin. Användes i parker med stort besökstryck
och på stränder. Omålad kan den användas för engångsgrillar.

OT TO CIT Y MED ASKKOPP INTEGRER AD
Mindre papperskorg. Placeras i mindre frekventerade stråk och vid busshållplatser.

PL ASTIC OMNIUM AB, FIN BIN 30 L ALT. 60 L.
Otto city

Hundlatrintunna. Tunnan är rostfri, syrafast på framsidan och malmögrön i övrigt.
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Räcken
Räcken för avgränsning ut mot kanaler och kajer samt broräcken skall som utgångspunkt vara det för Malmö karaktäristiska raka Kockumsräcket. Detta räcke återfinns vid
kanalerna runt den gamla stadskärnan.
Ett antal varianter på det raka räcket togs fram till Bo01-området och skall användas
även i övriga Västra Hamnen. Räckena målas genomgående i malmögrönt.

Trädskydd
Trädskydden skall vara enkla och robusta i sin utformning och inte pocka på stor uppmärksamhet. De skall placeras vid träd på torg och utmed gator där träden behöver

Rakt räcke i ”Bo01-serien”

stöd. Träd som planteras utmed gator och i parker kan skyddas med enklare planteringsskydd i trä enligt Gatukontorets standard.

Urval av produkter
JOM, STAMSKYDD 2100
JOM, stamskydd 2100, markgaller, lock och planteringslåda. Trädskydden placeras runt
träd som står i utsatta lägen utmed kajer samt på torg och platser.

Pollare
Pollare används för att definiera ytor och för att tydliggöra var olika trafikantgrupper
Veksø, Classic pollare

hör hemma.

Urval av produkter
GJUTJÄRNSPOLL ARE VEKSØ, CL ASSIC 85 ALT 86
Används som avstängning i gatumiljöer, utmed kajkanter och vid övergångsställen. En
taktil platta kan monteras i toppen av pollaren som möjliggör för synskadade att kunna
läsa övergångsställets utformning.

GR ANITPOLL ARE
Cylinderformad stolpe, krysshamrad med polerad topp. Kan används på generösa
öppna platser.

Cylinderformad granitpollare

Urnor
Urnor används som dekoration med blomsterutsmyckning på platser och torg. Urnor
ställs ibland även ut för att hindra bilars framfart och för att sänka hastigheter.

Urval av produkter
MALMÖURNAN, KOCKUM
Den av Malmö framtagna gjutjärnsurnan i malmögrönt skall användas.
Malmöurnan, Kockum
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Stadsmiljöprogram för
Västra hamnen

Detta program, ”Stadsmiljöprogram
för Västra Hamnen”, är en fortsättning på Malmös stads policyarbete
för den offentliga miljön.
Här presenteras policys för hur
detaljer som tillsammans bildar en
helhet skall lösas i Västra Hamnen.
Här visas också den utrustning,
markbeläggning och ljussättning
som är tänkt för stadsdelen och på
vilket sätt det offentliga rummet
skall göras tillgängligt för alla.
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