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1 Inledning

Uppdragsbeskrivning
Bakgrund
Malmö konstmuseum har under en längre period diskuterat behovet av nya
lokaler för sin verksamhet. Dess nuvarande lokaler har bland annat brister
i inneklimat och säkerhet som förhindrar inlåning av konst, avsaknad av
ändamålsensliga ytor för workshops, teknik och inlastning samt för små ytor för
att inrymma samlingen.
Ett utvecklat museum kan även spela en viktig roll i Malmös stadsuteckling och
har möjlighet att ge staden en starkare identitet samt bidra till dess varumärke.
Det har som en plats för konst och kulturliv, potential att bli en resurs för Malmöborna och ett komplement till de kommersiella intressena i stadens offentliga
rum. En plats för möten, lärande, kunskapsutbyte och samtal.
Utgångspunkter
De tre områden som omfattas av utredningen har valts ut eftersom de
representerar olika typer av lokaliseringar på kommunal mark gällande
förutsättningar, möjligheter, utmaningar och kan förväntas innebära olika
effekter för platsen, staden och verksamheten. Dessa typexempel utesluter inte
ytterligare möjliga lokaliseringar i staden.
Utredningen behandlar följande analyspunkter:
•

På vilket sätt museets lokalprogram kan anpassas till respektive läge.

•

Vilken fysisk form museet kan ta i de olika lägena i en volym- och konceptstudie.

•

Principiell redovisning av våningsplan, entréförhållanden och potentiellt
samutnyttjande med omgivande funktioner.

•

Principer för angöring och logistik.

•

Viktiga fysiska sammanhang samt kopplingar med omgivningen.

•

Stadsliv och stadsbild. Bilder/illustrationer ska konceptuellt visa vilken miljö som
kan skapas på respektive plats. Bilderna ska bidra till att skapa förståelse och visa på
skillnader och likheter mellan lokaliseringsalternativen.

•

Samlokalisering och nyttjande. Det ska beskrivas vilken värdeskapande samverkan
med närliggande funktioner och verksamheter som är möjlig.

•

Museets potential att bidra till staden och platsen på ett ekonomiskt-, ekologiskt-,
socialt och kulturellt hållbart sätt. Det ska redogöras för hur museet utifrån
placering, utformning och profilering kan skapa hållbara mervärden.

Dessa har delats in under 4 effektkategorier:
•
•
•
•

Stadsbyggnadsmässiga effekter
Sociala effekter
Ekonomiska effekter
Verksamhetsrelaterade effekter

Syfte
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Syftet med utredningen är att fördjupat analysera och visa varje lokaliserings
rumsliga och platsspecifika potential. Detta görs med fokus på relationen till
museets interna struktur såväl som dess effekter på staden och stadsrummet.
Utredning ska på ett tydligt sätt redovisa skillnader och likheter mellan de valda
lokaliseringarna, utifrån deras unika förutsättningar.
För att nyansera utvärderingen av konstmuseets effekter i områdena, har två
tomter per lokalisering valts, A och B. Genom att studera flera tomter kan en
djupare förståelse och en mer rättvis bild av lokaliseringens potential erhållas.
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Typexempel
Lokaliseringar

B

N

ROSENGÅRD LOKALISERING
A

Triangeln
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NYHAMNEN LOKALISERING
A

N

A

B

B

Rosengårds station

Nyhamnen
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Översikt effekter
Stadsbyggnadsmässiga effekter

Analyserar de effekter som rör museets inverkan på stadsdelens fysiska
sammansättning, uttryck och struktur. Möjliga stadsbyggnadsmässiga effekter kan
vara en stärkt koppling till stadskärnan, stärkta flöden och möjligheten för området
att utvecklas, men även lokaliseringen som en värdeskapande plats i staden.
Enligt ”Effektanalys av en eventuell flytt av Malmö konstmuseum” av Oxford
Research, 2017, består förutsättningarna för att uppnå dessa effekter av bl.a. läge,
tillgänglighet och närheten till övriga verksamheter, samt att lokaliseringen är lokalt
förankrad. En profilering av staden påverkas bl.a. av dess synlighet i stadsbilden
samt möjligheten att skapa en byggnad med hög igenkänningsfaktor. Även områdets
möjlighet till framtida utveckling är en faktor som påverkar platsens potential och
kan bidra till ökad effekt.

Sociala effekter

Analyserar malmöbornas mentala band till platsen och dess förutsättningar för att
skapa en tillgänglig och inkluderande mötesplats.
Malmökommissionen har i sin rapport ”Malmös väg mot en hållbar framtid – hälsa
välfärd och rättvisa” föreslagit en fortsatt satsning på utvecklingen av lättillgängliga
mötesplatser. Kultur- och civilsamhället fungerar som ett sammanbindande kitt
mellan stadens invånare och har direkt påverkan på människors hälsa, delaktighet
och känsla av sammanhållning. Ett starkt kultur-och civilsamhälle bygger upp det så
kallade sociala kapitalet, vilket kortfattat kan beskrivas som en social integration och
känsla av delaktighet och tillit. Lättillgängliga mötesplatser och kontaktytor mellan
olika befolkningsgrupper är viktiga förutsättningar för att stärka det sociala kapitalet
i samhället.

Stadsbyggnadsmässiga effekter
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Verksamhetsrelaterade effekter

Identitet

Områdeseffekter

Mötet med Malmöborna

•

•

•

•

Unik bef. Karaktär: Platsens befintliga karaktär är
värdefull och unik för Malmö.

•

Bef. arkitektoniskt värde: Platsen har ett

•

kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde.
•

Stärker platsens identitet: Ett museum kan bidra

Mer attraktivt för investeringar: Museet kan bidra till att området blir mer attraktivt att investera i.

•

till att stärka platsens identitet och göra dess karak-

Kvalitéer på platsen: Det finns fysiska kvalitéer

veckan.
•

Bra utemiljöer: Det finns goda förutsättningar

Påverka utvecklingen: Malmö Stad har goda

för bra förplatser och utemiljöer (mikroklimat) intill

möjligheter att påverka den fysiska utvecklingen i

byggnaden.

solläge, utsikt.

dra till att Malmös identitet som grön eller kustnära

omgivningen.

Igenkänningsfaktor: Det finns goda förutsättningar

stad stärks.

tär mer unik i staden.
•

•

ett levande museum under alla tider på dygnet/

Motor för utveckling: Museet kan fungera som
motor för utvecklingen i området.

Levande dygnet runt: Det finns stor potential för

Ett grönare/blåare Malmö: Ett museum kan bi-

på platsen idag som kan tillvaratas, tex grönska,
•

Starkt band till platsen: Malmöborna har starka
band till platsen idag.

för ett museum med hög igenkänningsfaktor.

Flöden & Tillgänglighet

Demokratiskt värde

Synergier

Program & Samverkan

•

•

•

•

Existerande starka flöden: Lokaliseringen ligger
i anslutning till redan existerande starka flöden.

•

Goda förbindelser: Lokaliseringen har goda

•

förbindelser.
•

Nya flöden/stråk: Museet förstärker kopplingen

Bred målgrupp: Lokaliseringen tillgängliggör

•

till andra målpunkter som tillsammans kan skapa

Kulturellt sammanhang: Lokaliseringen innebär

verksamheten för en bred målgrupp.

att verksamheten hamnar i ett sammanhang med

Ökad tillhörighet: Lokaliseringen kan stärka mal-

andra lokala kulturorganisationer.

möbornas känsla av gemenskap och tillhörighet.

•

Nära andra funktioner: Närheten till andra

Ökad trygghet: Museet kan bidra till ökad

funktioner, aktiviteter och rörelser är stor både

trygghet på platsen.

fysiskt och mentalt.

•

Möjligt att samutnyttja: Det finns goda förutsättningar för att samutnyttja ytor/funktioner/lokaler
med andra verksamheter.

•

Aktörer kan verka parallellt: Det finns goda
möjligheter för olika aktörer att fungera parallellt
och självständigt i byggnaden.

•

ökat eller nya flöden/stråk.

Verksamheter i området: Det finns andra verk-

Synligt i stadsbilden: Muséet blir väl synligt i

samheter i området som kan dra nytta av museets

stadsbilden och kan locka till spontanbesök.

verksamhet.

Stadsutveckling

Aktiviteter & Mötesplatser

Malmös varumärke

Ändamålsenlighet

•

•

•

•

Förhåller sig t. omgivning: Ett museum har potential
att förhålla sig väl till sin omgivning i skala, gaturum
och stadsväv.

•

•

Främjar stadslivet: Ett museum kan främja livet i
Utvecklingspotential: Området har en stor

Tillför nya aktiviteter: Museet kan tillföra flera
platsen idag.

•

utvecklingspotential.

Nära etablerade aktiviteter: Det finns idag väl
etablerade aktiviteter/funktioner i området som
främjar interaktion och möten, vilka kan stärkas eller

Stärker bilden av Malmö: Ett museum på platsen
kan stärka bilden av Malmö.

•

funktioner/aktiviteter i stadsrummet som saknas på

stadens rum.
•

Kopplar samman staden: Museet kommer bidra till
att koppla samman olika delar av staden.

Verksamhetsrelaterade effekter

Analyserar de effekter som rör möjligheten att bedriva en modern museiverksamhet,
utifrån de interna förutsättningarna såväl som i mötet med staden och det offentliga
rummet.
Enligt ”Effektanalys av en eventuell flytt av Malmö konstmuseum” av Oxford
Research, 2017, består förutsättningarna för att uppnå dessa effekter bla.a. av en hög
tillgänglighet och närhet till kollektivtrafik. Viktigast beskrivs dock förutsättningarna
för ändamålsenliga lokaler vara, då främst gällande lokalernas utformning.
Denna utformning bör ta lika stor hänsyn till de behov som finns hos besökarna
som för verksamheten, för att skapa ett attraktivt besöksmål och en fungerande
museiverksamhet. Även möjlighet till synergieffekter och att bilda en ny regional nod
för konst och kultur, är en faktorer som påverkar platsens potential och kan bidra till
ökade effekter.

Ekonomiska effekter

Stadsrummets karaktär

Ekonomiska effekter

Analyserar hur området påverkas ekonomiskt gällande blanda annat investering och
utvecklingsmöjlighet, potentiella synergieffekter samt museets påverkan av Malmös
varumärke och attraktivitet.
I ”Effektanalys av en eventuell flytt av Malmö konstmuseum” av Oxford Research,
2017, består förutsättningarna för att bäst uppnå dessa effekter av bl.a. etablerade
flöden för både turister och invånare, en fysisk tillgänglighet med närhet till
kollektivtrafik samt närhet till andra upplevelser i form av kultur, shopping, nöje mat
etc. Även lokalernas ändamålsenlighet, anpassning för museets verksamhet och dess
attraktivitet för besökarna tas upp som viktiga förutsättningar för att ge ökad effekt,
dock omfattas inte exploateringsekonomi av utredningen.

Sociala effekter

•

goda förutsättningar för ändamålsenliga och

Ökar turismen: Museet kan på lokaliseringen bidra
till ökad turism i staden.

Flexibla utställningsutrymmen: Tomten har
flexibla utställningsutrymmen.

•

Unikt besöksmål: Museet kan bli ett unikt besöksmål

Bra flöden besökare: Tomten har goda förutsättningar för att skapa effektiva och intressanta flöden
för besökaren.

i staden.
•

God logistik: Tomten har goda förutsättningar för
bra logistik för verksamheten.

sammanföras av museets tillkomst.
•

Samspel stadsliv-byggnad: Samspelet mellan
stadsliv och byggnad kan fungera väl på platsen.
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Igenkänningsfaktor: Det finns goda förutsättningar för ett museum
med hög igenkänningsfaktor. 3

Detta innebär att medeltalet för "Stadsrummets karaktär" blir: 3,25

MALMÖBORNA
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Kvalitéer på platsen: Det finns kvalitéer på platsen idag som kan
tillvaratas, tex grönska, solläge, utsikt. 4
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Bef. arkitektoniskt värde: Platsen har ett kulturhistoriskt och
arkitektoniskt värde. 3
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Unik bef. Karaktär: Platsens befintliga karaktär är värdefull och unik
för Malmö. 3

AK

Rosdiagram som redovisar
varje påståendes resultat under
respektive underrubrik
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fugitatet ad qui int faceatatiae essitibusa nonsequi rest
lation nus ea denihit atibus endanim inulpar iatus, omnihillamus re si dem quae excea volupta quassimil explit dolent
experro que volo blaut velendae endis moluptature.
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Busam, nus vellupt ateceperum alit labo. Ita atissun torite
sum et aliquiatur?Os arum hillo est, sunt et peditio iuntis
velia consequas ipsa sincto optatus.Cabo. Lantia qui offic
tetur, solendam faciliat liquam verro quaerum faccusanda
dolupta nat apiducim eos re non pliquiae dolor sint, quatem. Itatemp orunti rem rerum natium etur, est quo beraece
rchiliquia quiam asinusaperum aspel ius as as ulliqui alitati
dolene eum hicture ctiust magnime es ad quibus, od eati
videbis essit quissum el molores enimi, untium solore voluptium et preperi anisci tem nusam am faccum alit ea sus,
cusae. Itas et evendem explaccum fuga. Luptat.
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EXISTERANDE STARKA FLÖDEN

AR

ST

Definitioner som gjorts i analysen är bland annat "promenadavstånd" och "område"
med vilka menas en ungefärlig radiell utbredning på ca.500m från tomternas
mittpunkt. "Plats" innebär det mer direkta närområdet inom ett ungefärligt avstånd på
100m från från tomternas mittpunkt.

MJ

Beskrivning

L

Analyserna bygger på grundläggande förutsättningar hämtade ur bland annat"Oxford
research-Effektanalys av en eventuell flytt av Malmö konstmuseum", "Underlag
till kulturförvaltningens förstudie Nytt konstmuseum i Malmö", "Arkitekturstaden
Malmö" samt "Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa
(Malmökommissionen)". Utöver de slutsatser som finns att hitta i dessa rapporter
har fördjupande analyser, resonemang och konstateranden gjorts för att kunna
utvärdera tomternas (A & B) platsspecifika potential. Dessa har härletts ur rapporter,
tidigare parallella uppdrag, genom diskussion med representanter från respektive
områdes planeringsgrupper på Stadsbyggnadskontoret, arbetsgruppen för Malmö
konstmuseums utredning samt genom intervjuer (Holst, 2019). Analyserna förhåller
sig även till de principiella program- och volymstudier som genomförts för respektive
tomt.

FRÄ

TIA

För att kunna göra de olika placeringarna jämförbara används en värderingsmatris i
form av ett rosdiagram. Dessa rosdiagram redovisar varje påståendes resultat under
respektive underrubrik. Sammanfattningsvis beräknas det samlade medeltalet för
påståendena under varje underrubrik, vilka redovisas i ett sammanvägt rosdiagram
sorterat under respektive effektkategori.

Busae comnien imperiam as sanimilita nonsectores dolor
rempost ioreium ate dolupti ommodiam nimperu ptaecum
eturemquis aut poribus ut accaepellum arum quis ratur, etus
secaboribea voloremqui to etur? Qui offictest landit, sintus,
volupitassit adicipsunt verunt quam vene con reris rem nem
fuga. Ri nonsequo dolo te con pore landund aecabor estint
faccatem solendi ini dunt.

TEN
PO

1- Stämmer inte alls
2- Stämmer dåligt
3- Stämmer
4- Stämmer väl
5- Stämmer mycket väl

GS

De tre lokaliseringarnas respektive tomter, A & B, analyseras individuellt i förhållande
till dessa effektkategorier. Tomterna utvärderas genom att beskrivande svara på
påståendena för varje underrubrik, vilka bedöms på en skala 1-5, där:

LIN

Underrubrik
Beskrivning
Påståenden.

Underrubrik

CK
VE

•
•
•

Stadsrummets karaktär

Effektkategori

UT

Där varje effektkategori är uppdelad i:

Stadsbyggnadsmässiga effekter

M

Stadsbyggnadsmässiga effekter
Sociala effekter
Ekonomiska effekter
Verksamhetsrelaterade effekter

OG
RA

•
•
•
•

EXEMPEL:

PR

För att tydliggöra analyspunkterna från uppdragsbeskrivningen (s.4) har dessa delats
in under 4 effektkategorier:

Sammanvägt rosdiagram som redovisar det
samlade medeltalet för påståendena under
varje underrubrik, sorterat i respektive
effektkategori

Resultatet i denna rapport kan endast ses som en vägledning. Lokaliseringarnas
definitiva effekter på staden och verksamhetens funktion beror på en mängd
samverkande faktorer och komplexa orsakssamband.

Wingårdhs l Lokaliseringsutredning Malmö konstmuseum l 2019-08-23

7

Wingårdhs l Lokaliseringsutredning Malmö konstmuseum l 2019-08-23

8

2.0 Triangeln
Typexempel för en
lokalisering mitt i city, i en
befintlig stadsstruktur.
Två tomter undersöks; en
som infill i stadsstrukturen
och en i befintlig byggnad.
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Triangeln
översikt
Introduktion

Regionala avstånd

Området kring Triangeln är en av Malmös äldsta mötesplatser då det har varit
en viktig knutpunkt för handel ända sedan 1600-talet. Sankt Johannes Kyrka
från 1907 markerar platsens viktiga kulturhistoriska värde. Triangeln är idag en
förlängning av stadens centrala delar och förknippas av många malmöbor med
Triangelns köpcenter med dess 120 butiker och den karakteristiska 20 våningar
höga hotellskyskrapan från 1989. Triangeln angränsar till flera områden i staden
med olika arkitektoniska och kulturhistoriska karaktärer. Denna brokighet präglar området och gör kontexten unik i staden. I norr fortsätter stadens centrum
och handel. I väst finns Pildammsparken, i öst ligger Möllevången med ett stort
befintligt kulturutbud och i söder Malmös sjukhusområde och Södervärn som
är en viktig knutpunkt. Området idag består till stora delar av flerbostadshus,
skolor, förskolor, kontor, butiker, restauranger och hotell.

Nationella tåg
Regionala tåg
Lokala tåg

Efter citytunnelns tillkomst 2010 omvandlades Triangelns köpcenter till att även
innefatta bostäder, kontor och restauranger ut mot St Johannesplan. Torgplatsen
framför köpcentret och ner mot Malmö konsthall omvandlades till ett levande
stadsrum som Malmös invånare idag tagit i anspråk. Citytunnelns tillkomst och
utformningen av entréerna till stationen bidrog med sin arkitektur till en stark
utveckling av stadsbilden och nya riktpunkter på torgen.
Området kring triangelns station är idag en av Malmös främsta knutpunkter.
Enligt Øresundsinstitutets beräkningar pendlar ca 13 800 personer över Öresund varje dag till och från Triangelns tågstationer. På cirka 30 minuter tar man
sig via Kastrup vidare till Köpenhamn. Tågstationen har dagligen ca 22 800 på
och avstigningar och utöver det passerar flertalet stadsbussar och regionbussar i
närheten. Stationen har två uppgångar, en i norr och en i söder. Det är ett starkt
flöde av människor som promenerar och cyklar genom området. Biltrafik har
fått stå tillbaka för mer hållbara transportsystem, men det finns fortfarande
framkomlighet för biltrafik runt kvarterets östra och västra sida. Tomterna är
lättåtkomliga med barnvagn eller rullstol och det finns flertalet sittplatser och
offentliga toaletter.

KULTURSTRÅKET

Malmö stadsbibliotek

DAVIDSHALL

VÄSTRA SORGENFRI

LUGNET
HÄSTHAGEN

KRONPRINSEN

Magistratsparken

Malmö Konsthall

FÅGELBACKEN

TRIANGELN
Malmö Opera

MÖLLEVÅNGEN

B

Folketspark

A
RÅDMANSVÅNGEN

Möllevångstorget

PILDAMMSPARKEN

SÖDERVÄRN
NORRA SOFIELUND

Orienteringskarta
(Underlag: Malmö Stad Översiktsplan 2018)
SOLBACKEN
SÖDRA SOFIELUND
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Triangeln
översikt

Besöksmål
Malmös 30 högst rankade besöksmål.
(Tripadvisor.com)

Arbetsplatser
Malmös 30 största företag.
(Malmobusiness.com)

Handel
Malmös 30 högst rankade handelsmål
(Tripadvisor.com)

Konferens
Malmös 25 största konferensanläggningar
(Konferensanläggningar.se)

Fotgängare
Malmös befintliga prioriterade gångstråk
(Malmö Stad Översiktsplan 2018)

Centralstråket
Malmös centrala huvudstråk, präglas av centrumfunktioner/handel.
(Malmö Stad Översiktsplan 2018 samt definierat i denna analys)

Kulturstråket
Malmös sammankopplade större kulturinstitutioner
(www.malmotown.com/kulturstraket)

Rosengårdsstråket
Gång och cykelstråk som kopplar till centralstråket
(Amiralsstaden-Mål och värden, samt Malmö Stad Översiktsplan 2018)
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Triangeln
översikt
Typexempel
Lokaliseringsalternativ
I området har två tomter valts som typexempel på lokaliseringsalternativ för ett framtida museum. Tomt A, i anknytning till Triangelns södra uppgång samt Tomt B, i anknytning till den norra uppgången.

T

B

N

1,2,3

T

A

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i
samband med en eventuell framtida
förtätning av området.
Illustreras här endast för att visualisera
ett tänkbart sammanhang, och är inget
denna utredning föreslår.

Wingårdhs l Lokaliseringsutredning Malmö konstmuseum l 2019-08-23

12

B

2.1 Tomt A
			Södra uppgången

MÖLLEVÅNGEN
Blandad kvartersstad

T

C

PILDAMMARNA
Park och rekreation

T

Tågstation

B

Busshållplats

B

Framtida Busshållplats

C

Cykelparkering
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Situationsplan
Skala 1:1000
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Typexemplet innebär en möjlighet
att skapa attraktiva mötesplatser
såväl som utemiljöer, med
möjlighet att koppla samman
stadsrummets liv och museets
aktiviteter.

Vy över Museets entré från
södra stationstorget
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Tomten ligger tydligt i skärningspunkten mellan flera olika området och stråk
av skilda karaktärer, vilket kan ge goda förutsättningar för olika målgrupper
att sammanföras. Aktiviteter i närheten innefattar handel, idrott, konst, kultur,
rekreation, restauranger, konserter, arbete, boende samt ett stort resandeflöde.
Den relativa närheten till detta varierade utbud kan innebära att nya samarbeten och synergier kan uppstå. Stadsrummet kan museet även tillföra en viktig
funktion i form av anledning till uppehåll och vistelse.

KT

TV

Verksamhetsrelaterade effekter

I området möts människor från stadens olika delar, åldrar och kulturer, mycket tack vare områdets breda aktivitetsutbud. De aktiveter som finns belägna
norr om tomten, vid St. Johannesplan, kan med det nära gångavståndet i ett
framtida scenario ge museet en kulturell kontext samt bidra till att stärka områdets identitet. Museet kan dessutom bidra med ett öppet offentligt rum och
förstärka det demokratiska värdet och invånarnas tillgång till platsen. Tomten
är en aktiv plats, undantagsvis dygnets senaste timmar då den kan upplevas
ödslig. Museet kan här bidra med ökad närvaron genom att vända sig ut mot
torget och de intilliggande gatorna.

AT
IS

En lokalisering av konstmuseet på denna tomt kan bidra till en konsoliderad
stadskärna och öka utbytet mellan stadsdelarna. Med ett minskat avstånd
mellan stadens målpunkter ökar också dragningen att röra sig mellan dessa
platser, ett museum här kan stärka upplevelsen av Malmö som en kulturellt
levande och sammansatt stad. Närområdets varierade utbud av verksamheter
och närheten till centrum, ger förutsättningar att skapa ett attraktivt besöksmål i staden.

Sociala effekter
I dagsläget förknippas platsen i huvudsak med stationen och är i sig ingen
målpunkt i staden. Ett museum kan på tomten komma att definiera platsen
som mer än ett stationsområde och skapa en tydligare identitet för stadsdelen. Genom en etablering på tomten finns också möjlighet att tillvarata och
utveckla Lindallén som löper genom kvarteret, vilket kan hjälpa till att lyfta
platsens gröna framtoning.

KR

SU

Rådmansvången är idag stads- och funktionsmässigt välutvecklade områden,
varför områdets utvecklingspotential relativt sett, kan anses mindre. Genom
att ligga i en direkt förlängning av Centralstråket kan ett museum på tomten
dock bidra till att förtydliga stadskärnan söderut. Tomtens förutsättningar
medger att en byggnad i fyra våningar kan uppföras, vilket kan förhålla sig väl
till den omgivande kontexten och omgivande kvartersstruktur.

Tomtens närhet till etablerade kulturorganisationer kan innebära mycket goda
förutsättningar för möten och synergier att uppstå, samtidigt som museet
hamnar i ett tydligt kulturellt sammanhang. Aktiviteter som uppstår i och med
dessa samarbeten kan generera ett fördjupat kulturellt utbud och en starkare
kulturell profil för området i stort.

MO

D
STA

Triangelns station är idag en av Malmös främsta knutpunkter med mycket
goda lokala, nationella och regionala förbindelser, med bland annat direkt
förbindelse till Kastrup. I området finns även ett flöde av cyklister och gående,
vars intensitet varierar under dagen. Eftersom området i dagsläget har starka
flöden kan ett museums etablering förmodligen inte beräknas ha någon större
påverkan av antalet resande till platsen. De befintliga flödena kan dock tänkas
gynna ett museums etablering, och stärka de intilliggande stråk som finns i
form av Central-, Kultur- och Rosengårdsstråket.

DE

PR

Då tomtens närmsta omgivning till stor del ägs av privata aktörer och redan
är relativt väl exploaterad, blir Malmö stads möjligheter att påverka dess
fysiska utveckling mindre. Möjligheten till förtätning av området består
främst av kvarteret mellan stationens två uppgångar. Dessa ytor får på grund
av sitt centrala läge anses relativt attraktiva för investerare oberoende av ett
museums etablering. Således kan museet snarare ses som en förstärkare än
en motor för områdets utveckling. Sjukhusområdets utveckling och museets
potentiella etablering kan anses bidra till en ökad investeringsbenägenhet och
attraktivitet i området.

TER

Tomten förknippas till stor del med Triangelns södra stationsuppgång och kan
idag anses vara en plats merparten rör sig förbi snarare än uppehåller sig på.
Den befintliga bebyggelsen består av bostadshus från tidigt 1900-tal såväl som
Tandvårdshögskolan i stationstorgets fond. Genom att placera ett konstmuseum på tomten kan platsens rumslighet såväl som riktning stärkas, och
byggnaden har här möjlighet att få en relativt hög igenkänningsfaktor. Museet
kan genom denna placering även bidra till en bättre inramning av torget, och
ett gynnsamt söderläge.

ITE
TIV

Ekonomiska effekter
AK

Stadsbyggnadsmässiga effekter

OMRÅDESEFFEKTER

Triangeln
Tomt A
Sammanfattning

Tomtens storlek medger en relativt fri utformning av museets lokaler, men
kan begränsas något av citytunnelns dragning under tomtens västra delar.
Lokaliseringen ligger dessutom i starka flöden och kan därför anses ha goda
förutsättningar att rymma merparten av de publika funktionerna i bottenplan,
riktat mot stadens rum. Även inlastning och konsthantering kan lösas på detta
plan vilket underlättar de interna flödena för museets anställda.

Samlad bedömning effekter
Sammanvägt rosdiagram som redovisar det samlade
medeltalet för varje effektkategori; Stadsbyggnadsmässiga-,
Sociala-, Ekonomiska- och Verksamhetsrelaterade effekter

Då tomten ligger i anslutning till starka flöden och i närheten till varierade
verksamheter, finns relativt goda förutsättningar för samutnyttjande. Närheten
till andra kultur- och utbildningsinstitutioner kan dessutom stärka områdets
kulturella profil. Lokaliseringens storlek och friliggande läge i en central
kontext, ger ett möte med staden i fyra riktningar. Möjligheten att dela upp
entréer och zoner utvändigt såväl som invändigt kan skapa goda förutsättningar för verksamheter att fungera parallellt i byggnaden.
Stationstorgets relation till tomten kan medge att en naturlig förplats för
museet skapas. Torget har ett gynnsamt sydvästligt läge i förhållande till tomten, och kan på så vis tillgodoses med dags- såväl som kvällssol. Flödet kring
torget kan även medverka till att göra museet delaktigt i stadsrummets aktiviteter. Då tomten utsätts för stadens dominerande vindriktningar kan åtgärder
behöva tas för att optimera den närliggande utemiljön.
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Triangeln
Tomt A
Stadsbyggnadsmässiga effekter

¹

Kortfattad beskrivning

T¹ TÅG LOKALT
T² TÅG REGIONALT
T³ TÅG NATIONELLT
B¹ BUSS LOKALT
B² BUSS REGIONALT
C CYKELSTATION

Typexemplet illustreras här som en byggnad på 4 våningar, orienterad mot söder, som i sin skala förhåller sig till
omgivande byggnation och tar stora delar av den aktuella
tomten i anspråk. Den riktar sig såväl söder som västerut och ansluter med dessa kopplingar direkt till dagens
befintliga torgplats. Citytunnelns utbredning kan påverka
utformningen, och det är på tomten även möjligt med en
något högre byggnad med mindre fotavtryck om detta skulle vara nödvändigt. I detta sammanhang valdes det första
alternativet för att illustrera en maximal utbredning inom
en lokalisering i cityläge.

B

T

RIKTNING UPPGÅNG

1

1,2,3

Tomtens etablerade flöden är starka och förbindelserna är
kopplade lokalt, regionalt såväl som nationellt.

C
KULTURSTRÅKET

Området är idag välutvecklat och museets etablering skulle
förmodligen främst ses som en förstärkare av dess värden,
snarare än en motor för vidare stadsutveckling.

N
PILDAMMSPARKEN

För en mer detaljerad beskrivning av programmets disponering och volym, se s.22-26
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1,2,3

MÖLLEVÅNGEN

T

C

B
1

B

1,2,3

T

ROSENGÅRDSTRÅKET

1,2,3

1,2

Stadsmönster
Stärker kvartersstruktur

Tillgänglighet
Regional åtkomst

Stadsutveckling
Förlänger stadens stråk och
centrum

ALLMÄNNA
SJUKHUSOMRÅDET
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart sammanhang, och är inget denna
utredning föreslår.

Arkitektonisk karaktär
Definerar platsen

Nya stråk
Förstärker stråk längs Lindallén

Synlighet
Kopplar mot stadens noder

(visionsarbete, Parallellt uppdrag, Sydväst arkitektur och landskap, Rundqvist Arkitekter)
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EXISTERANDE STARKA FLÖDEN

Triangeln
Tomt A
Stadsbyggnadsmässiga effekter
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Flöden & Tillgänglighet

Stadsutveckling

På tomten finns idag ett litet kafé och en stor yta för cykelparkering. Mellan cykelparkeringen i norr och Tandvårdshögskolan i söder ligger stationsuppgången vilken är den
funktion platsen främst identifieras med. Man skulle kunna
påstå att Triangelns södra uppgång är en plats man tar sig
förbi snarare än vistas på under en längre tid, och har i
dagsläget inget starkare arkitektoniskt rumsligt värde.

Triangelns station är idag en av Malmös främsta knutpunkter med lokala, regionala såväl som nationella tåg, förbindelse till Kastrup samt hållplatser för en stor del av stadens
stadsbussar. Idag finns även ett starkt befintligt flöde av
framförallt cyklister som passerar till och över tomten. Från
stationen rör sig människor i olika riktningar, med varierad
intensitet över dagen. Vid södra tomten har stationsbyggnaden in och utgång i tre riktningar, varav den ena riktas rakt
emot den tänkta museibyggnadens huvudentré.

Rådmansvången är idag stads- och funktionsmässigt välutvecklade områden. En eventuell framtida omvandling av
området kommer innebära en möjlighet att ytterligare stärka karaktären för området kring Triangeln. Genom att ligga
i en direkt förlängning av befintliga kultur och centralstråk
bidrar en museilokalisering här till att förstärka kopplingen
till stadskärnan söderut.
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Stadsrummets karaktär

Omkringliggande kvarter består på östra sidan av karaktäristiska lamellhus i kulört puts från 30-talet, på västra
sidan öppna kvarter i ljusgult tegel från 40-talet. Den mest
framträdande byggnaden på platsen är Tandvårdshögskolan
i brunt tegel som uppfördes under mitten av 40-talet. Söderut ligger två mindre tegelbyggnader från 1929 som idag
innehåller bostäder. Samtliga kvarter har ett glest rumsligt
samband och avsaknaden av tydlig inramning från norr
gör att ingen riktig torgbildning skapas. Den urbana miljön
skulle förstärkas av en byggnad som definerar kvarterstrukturen och på så sätt skapa en "rygg" åt platsen. En ytterligare styrka är att byggnaden skulle få sin huvudentré och
fasad i söderläge vilket innebär goda förutsättningar för att
aktivera torget och byggnadens förplats.
En museibyggnad på tomt A har potential att kunna bli en
byggnad med igenkänningsfaktor på grund av sitt framstående läge på torget. Byggnaden kan här tillåtas att vara
huvudnumret, även om viss hänsyn bör visas mot de omkringliggande bostadskvarteren.

Vy mot cykelparkeringen i norr

Eftersom området har mycket starka etablerade flöden ser
vi inte att konstmuseet väsentligt kommer att påverka antalet resande till platsen. Däremot kan placeringen gynnas
av de befintliga flödena från såväl de närliggande centralstråket som kulturstråket. Dessutom finns möjlighet för ett
nytt stråk att formges av Lindallén mellan södra och norra
stationsuppgången. Detta kan således komma att bli del av
”kulturstråkets" förlängning söderut. I öst-västlig riktning
ligger kvarteret i ena änden av det så kallade Rosengårdsstråket som är ett viktigt gång- och cykelstråk genom staden. Tomten ligger därmed i korsningen av två viktiga stråk.
En placering av ett konstmuseum i detta läge skulle därmed
bli en betydande länk i Malmös stadsväv.
Eftersom tomten ligger i en punkt där de flesta är "påväg"
är det möjligt att en del potentiella spontanbesök uteblir. Däremot bör det välexponerade läget och flödena på
platsen, i kombination med den goda tillgängligheten, öka
möjligheten för ett större antal planerade besök.

Vy norrut längs Kapellgatan

Vy mot Kapellgatan vid södra uppgången

Den tänka utvecklingen av området bygger på en utvecklad kvartersstruktur med förtydligad platsbildning både
mot stationen och inne i kvarteret. En lokalisering här
behöver troligtvis ske samtidigt och tillsammans med övrig
utveckling av kvarteret för att få ett bra sammanhang och
helhet. Därav skulle en lokalisering i detta läge kunna vara
startskottet för resten av kvarterets utveckling. En museibyggnad på 4 våningar skulle kunna inrymma programmet
och samtidigt fungera väl på platsen i samspel med kringliggande bebyggelse. Ur denna struktur kan ett nytt publikt vardagsrum skapas, med inbjudande utomhusmiljöer
aktiverade av museets restaurang och flexibla ytor. Volymens utbredning begränsas något av citytunnelns genomfart
under tomten, vilket begränsar våningsantalet, samt den
befintliga cykelbanans utbredning på torget.
Det nya stråket genom kvarteret skulle bidra till att öppna
upp och tillgängliggöra en yta som de flesta inte känner till
idag. Närområdet är i dagsläget relativt utvecklat, varför
konstmuseets etablering främst bör ses som en förstärkare
av den kulturella karaktären i området, snarare än en motor
för vidare stadsutveckling.

•

Unik bef. Karaktär: Platsens befintliga karaktär är värdefull och unik
för Malmö. 3

•

Existerande starka flöden: Lokaliseringen ligger i anslutning till
redan existerande starka flöden. 4

•

Förhåller sig t. omgivning: Ett museum har potential att förhålla sig
väl till sin omgivning i skala, gaturum och stadsväv. 5

•

Bef. arkitektoniskt värde: Platsen har ett kulturhistoriskt och
arkitektoniskt värde. 3

•

Goda förbindelser: Lokaliseringen har goda förbindelser. 5

•

Främjar stadslivet: Ett museum kan främja livet i stadens rum. 4

•

Nya flöden/stråk: Museet förstärker kopplingen till andra
målpunkter som tillsammans kan skapa ökat eller nya flöden/stråk. 4

•

Utvecklingspotential: Området har en stor utvecklingspotential. 3

•

Synligt i stadsbilden: Muséet blir väl synligt i stadsbilden och kan
locka till spontanbesök. 4

•

Kvalitéer på platsen: Det finns fysiska kvalitéer på platsen idag som
kan tillvaratas, tex grönska, solläge, utsikt. 4

•

Igenkänningsfaktor: Det finns goda förutsättningar för ett museum
med hög igenkänningsfaktor. 3

Detta innebär att medeltalet för "Stadsrummets karaktär" blir: 3,25
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Triangeln
Tomt A
Sociala effekter

Kortfattad beskrivning
DAVIDSHALL/HÄSTHAGEN
Konsthall & Opera

Typexemplet kan komma att definiera platsen som mer
än ett stationsområde, och skapa en tydligare identitet för
området i stort.
TRIANGELN
Centrumfunktioner

Museets etablering på platsen skulle inte i sig själv bidra till
att platsen upplevs grönare, och dess centrala lokalisering
ger inte i lika stor utsträckning möjlighet för omfattande
nyplantering..

KYRKA
FÖRSKOLA

N
FÖRSKOLA

SKOLA

PILDAMMARNA
Park & rekreation

SJUKHUS

MÖLLEVÅNGEN
Blandad kvarterstad

!!

HÖGSKOLA
SJUKHUS

!

!

!!
!

Mötesplatser
Aktiv bottenvåning
SÖDERVÄRN
Sjukhusområdet
- institutionsmiljö

Trygghet
Ökad närvaro

SKOLA

FÖRSKOLA

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart sammanhang, och är inget denna
utredning föreslår.
(visionsarbete, Parallellt uppdrag, Sydväst arkitektur och landskap, Rundqvist Arkitekter)

Områdeskaraktärer
Länk mellan olika stadsdelar

Aktörer
Samverkansmöjlighet med skolverksamhet,
konsthallen, Operan, St Johanneskyrka

Nya värden
Aktiverat stadsrum

Aktörer
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Triangeln
Tomt A
Sociala effekter
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Identitet

Demokratiskt värde

Aktiviteter & Mötesplatser

Platsens förknippas idag i huvudsak med stationen och den
stora cykelparkeringen. Den är inte så tydligt definierad
som en plats idag, utan kan snarare anses utgöra en punkt
längs ett stråk. Däremot är det likväl en punkt i staden som
flertalet Malmöbor känner och kan relatera till.

I området möts människor från stadens olika delar, åldrar
och kulturer, till stor del tack vare områdets breda aktivitetsutbud - Pildammsparkens rekreationsmöjligheter,
Triangelns handel, marknad, restauranger och nattliv i
Möllevången samt kring stationen.

Trots tomtens idag mindre specifika framtoning, kan kopplingen till de kulturella aktiviteterna i norra delen av området anses stark nog för att i ett framtida scenario ge museet
en kulturell kontext och på så vis stärka platsens identitet
i staden. En symbolbyggnad av ett konstmuseums dignitet
skulle dessutom ytterligare kunna stärka Malmöbornas
fysiska såväl som mentala bild av platsen.

Museets möjlighet att bidra med ett öppet offentligt rum
förstärker i förlängningen de demokratiska värdena och
invånarnas tillgång till platsen. Konstmuseet tillför en dessutom ett ickekommersiellt forum till området som annars
karaktäriseras av handel och konsumtion. Det rika folklivet
som finns på platsen, bestående av människor i alla åldrar
gör att Triangeln kan anses vara en stark demokratisk lokaliseringmöjlighet.

Platsen ligger tydligt i skärningspunkten mellan flera olika
områden och stråk av skilda karaktärer i form av Pildammsparken, Möllevången, Sjukhusområdet och Rosengårdsstråket. En kontext som kan få olika målgrupper att
sammanföras. Aktiviteter i närområdet innefattar handel,
idrott, konst och kultur, rekreation, restauranger, konserter,
arbete, boende samt ett stort resandeflöde.

Museets etablering på platsen skulle inte i sig själv bidra till
att platsen upplevs grönare, och dess centrala lokalisering
ger inte i lika stor utsträckning möjlighet för omfattande
nyplantering. Dock kan den befintliga grönskan, i form
av den genom kvarteret löpande Lindallén, tillvaratas och
framhävas.

Att där redan finns ett väl utvecklat kulturellt och socialt
utbud i området är positivt ur ett verksamhetsperspektiv,
men kan även innebära att där redan finns ett välutvecklat
socialt kapital. Den relativa förändringen gällande sociala
effekterna i form av ökad tillhörighet, delaktighet och tillit
kan därmed bli mindre jämfört med de andra lokaliseringsområdena, men måste totalt sett fortsatt anses hög. Platsens
läge i relation till Rosengårdsstråket ger dessutom en ny
möjlighet att stärka känslan av tillhörighet mellan stadens
östra, södra och västra delar.
Platsen är med sina stora passerande flöden och relativt lilla
yta en aktiv plats, undantagsvis på dygnets senaste timmar
då den kan upplevas ödslig. Då främst i torgets nordöstra
delar där bostädernas gavlar vänder sig mot kapellgatan.
Genom att möjliggöra utblickar från museet och även
aktivera denna sträcka kan även denna temporära ödslighet
minska och torget aktiveras under fler timmar på dygnet.

Den direkta närheten till ett varierat utbud av aktiviteter
innebär även att nya samarbeten och synergier kan skapas.
Exempelvis kan föreningsliv och kursverksamhet nyttja
delar av lokalerna under kvällstid och på så vis levandegöra museet under fler av dygnets timmar. Detta kan bidra
ytterligare till att locka en bredare publik. Aktiviteter som
uppstår i och med dessa samarbeten kan generera ett fördjupat kulturellt utbud och en starkare kulturell profil för
området i stort.
Till stadsrummet kan ett museum komma att tillföra en viktig funktion; en anledning till uppehåll och vistelse. Tomten
har goda förutsättningar för ett aktivt entréplan då tre av
fyra fasader med publika funktioner kan exponeras direkt
mot gaturummet - med möjlighet till både uteplats och
förplats. Lokaliseringen är passande även för aktiviteter
kvällstid, dels eftersom flödet då är relativt stort men även
då andra kvällsöppna verksamheter ligger i närheten.

•

Starkt band till platsen: Malmöborna har starka band till platsen
idag. 3

•

Bred målgrupp: Lokaliseringen tillgängliggör verksamheten för en
bred målgrupp. 5

•

•

Stärker platsens identitet: Ett museum kan bidra till att stärka platsens identitet och göra dess karaktär mer unik i staden. 4

•

Ökad tillhörighet: Lokaliseringen kan stärka malmöbornas känsla av
gemenskap och tillhörighet. 4

•

•

Ett grönare/blåare Malmö: Ett museum kan bidra till att Malmös
identitet som grön eller kustnära stad stärks. 3

•

Ökad trygghet: Museet kan bidra till ökad trygghet på platsen. 3

•

•
Detta innebär att medeltalet för "Identitet" blir: 3,3
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Detta innebär att medeltalet för "Demokratiskt värde" blir: 4,0

Kopplar samman staden: Museet kommer bidra till att koppla
samman olika delar av staden. 4
Tillför nya aktiviteter: Museet kan tillföra flera funktioner/aktiviteter
i stadsrummet som saknas på platsen idag. 4
Nära etablerade aktiviteter: Det finns idag väl etablerade
aktiviteter/funktioner i området som främjar interaktion och möten,
vilka kan stärkas eller sammanföras av museets tillkomst. 3
Samspel stadsliv-byggnad: Samspelet mellan stadsliv och
byggnad kan fungera väl på platsen. 4

Detta innebär att medeltalet för "Aktiviteter & Mötesplatser" blir: 3,75
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Triangeln
Tomt A
Ekonomiska effekter

Ö
O

Kortfattad beskrivning
Typexemplets närhet till etablerade kulturorganisationer
innebär mycket goda förutsättningar för möten och synergier att uppstå samtidigt som museiverksamheten hamnar i
ett tydligt sammanhang.
Då tomtens närmsta omgivning till största delen ägs av privata aktörer och till stora delar är exploaterad, blir Malmö
stads möjlighet att påverka dess fysiska utveckling mindre.

N

Kulturturism
Kombinerat museibesök

Ö
O

12

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart sammanhang, och är inget denna
utredning föreslår.
(visionsarbete, Parallellt uppdrag, Sydväst arkitektur och landskap, Rundqvist Arkitekter)
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Närområdetsutbud
Helhetsutbud

Inkluderande mötesplats
Icke kommersiellt utbud

Synergier
Möjliggör samutnyttjande av
lokaler
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Ekonomiska effekter
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Synergier

Malmös Varumärke

Museets etablering på södra stationsområdet skulle potentiellt kunna medverka till en höjdning av fastighetsvärdet i
området. Denna höjning skulle dock främst komma privata
aktörer tillgodo i och med att majoriteten av fastigheterna
i närområdet tillhör bostadsrättsföreningar. Området är
dessutom relativt exploaterat i dagsläget, vilket sammantaget ger Malmö Stad mindre möjlighet att påverka områdets
fysiska utveckling.

Båda lokaliseringar kring Triangeln innebär att museet skulle hamna i ett kulturellt sammanhang med andra kulturorganisationer, även om denna tomt ligger snäppet längre bort
jämfört med tomt B. Inom en ca 400m radie hittar man andra kulturpunkter som Malmö Konsthall, Inter Arts Center,
St Johanneskyrkan, kulturhuset Mazetti och Mitt Möllan.

Konstmuseet kan här bidra till en konsoliderande stadskärna och ökat flöde mellan flera olika stadsdelar. Vid
Triangelns södra uppgång kan museet stärka kopplingen
till centrala Malmö och kan på så sätt skapa ett mer direkt
förbindelse till Möllevången.

M
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MER ATTRAKTIV FÖR INVEST.

Områdeseffekter

Möjlig förtätning av området består främst av kvarteret
mellan stationens två uppgångar vars läge får ses som
attraktivt för både bostäder och kontor med eller utan ett
tillkommande museum, varför dess tillkomst inte kan ses
som en motor för områdets utveckling.
Sjukhusområdets pågående utveckling och museets potentiella etablering, kan anses bidra till en ökad investeringsbenägenhet och attraktivitet i området. Den ökade besöksnäring, som ett museum kan bidra till, kan dessutom ge
ett starkare underlag för handeln i området. Detta kan ha
både positiva och negativa effekter. Ökade lokalhyror kan
innebära att en del av det breda och lokala utbud som är
specifikt för området konkurreras ut. Samtidig kan ett ökat
besöksunderlag innebära att det unika utbudet faktiskt kan
överleva i en tid då konkurrensen med etablerade kedjor
och näthandel blir allt större.

Den direkta närheten till ett mer varierat utbud av aktiviteter innebär även bättre möjlighet för att nya samarbeten
och synergier kan skapas. Exempelvis kan föreningsliv och
kursverksamhet nyttja delar av lokalerna under kvällstid
och på så vis levandegöra museet under fler av dygnets
timmar. Detta kan bidra ytterligare till att locka en bredare
publik. Aktiviteter som uppstår i och med dessa samarbeten
kan generera ett fördjupat kulturellt utbud och en starkare
kulturell profil för området i stort.
Inriktningen på museet kan exempelvis genom samarbete
med befintlig skolverksamhet assistera i att utbilda och
sprida kunskap om konst och kultur. Detta skulle med
slutsatser från Malmökommissionens påvisade samband
mellan god hälsa och högre utbildning, indirekt utgöra en
positiv aspekt för invånarnas hälsa och öka museets värde
för staden.

På tomt A är man visuellt sammankopplad med Triangeln,
Pildammsparken, Sjukhusområdet och Möllevången. När
det avståndet minskar ökar också dragningen till att röra
sig mellan dessa olika platser. Ett museum här kan stärka
upplevelsen av Malmö som en kulturellt levande och sammansatt stad.
Möjligheter att kombinera museibesöket med andra aktiviteter är stora eftersom det ligger nära både Triangelns
köpcentrum, många restauranger och kaféer i närheten
samt andra kulturpunkter som St Johanneskyrka, Malmö Konsthall, Kulturhuset Mazetti, Malmö Kulturskola,
Kulturbolaget mfl. Detta ger goda förutsättningar för ökad
kulturturism och ett attraktivt besöksmål i staden.

•

Mer attraktivt för investeringar: Museet kan bidra till att området
blir mer attraktivt att investera i. 3

•

Kulturellt sammanhang: Lokaliseringen innebär att verksamheten
hamnar i ett sammanhang med andra lokala kulturorganisationer. 5

•

Stärker bilden av Malmö: Ett museum på platsen kan stärka bilden
av Malmö. 3

•

Motor för utveckling: Museet kan fungera som motor för utvecklingen i området. 3

•

Nära andra funktioner: Närheten till andra funktioner, aktiviteter
och rörelser är stor både fysiskt och mentalt. 4

•

Ökar turismen: Museet kan på lokaliseringen bidra till ökad turism i
staden. 4

•

Påverka utvecklingen: Malmö Stad har goda möjligheter att påverka den fysiska utvecklingen i omgivningen. 2

•

Unikt besöksmål: Museet kan bli ett unikt besöksmål i staden. 3

Detta innebär att medeltalet för "Områdeseffekter" blir: 2,7

Wingårdhs l Lokaliseringsutredning Malmö konstmuseum l 2019-08-23

Detta innebär att medeltalet för "Demokratiskt värde" blir: 4,5

Detta innebär att medeltalet för "Aktiviteter & Mötesplatser" blir: 3,3
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Triangeln
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter

Kortfattad beskrivning
Typexemplet innebär en möjlighet att skapa attraktiva
förplatser såväl som utemiljöer, med möjlighet att koppla
samman stadsrummets liv och museets aktiviteter.
Lokaliseringsalternativet kan medge en relativt fri utformning av museets lokaler, men begränsas något av citytunnelns dragning under tomtens västra delar.

Malmö Konstmuseum
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Parallellt uppdrag, Sydväst arkitektur och landskap, Rundqvist Arkitekter)
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Verksamhetsrelaterade effekter
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Mötet med Malmöborna

Program & Samverkan

Ändamålsenlighet

De publika delarna i programmet föreslås i typexemplet
ligga på entréplan och vänder sig här främst mot stationstorget i söder och Lindallén i väst. Flödet kring stationen
och huvudstråket genom kvarteret, kan komma att göra
byggnaden högst delaktig i stadsrummets aktiviteter. Med
flexibla ytor som vetter mot söder kan dessutom delar av
områdets befintliga aktörer knytas närmre konstmuseets
program och ge museet platsspecifik prägel. För att motverka en oaktiv baksida av museet kan workshopytor placeras
i denna riktning, vilket då skulle möjliggöra aktivitet under
varierade tider på dygnet även här.

Som konstaterat i tidigare effektkategorier ligger lokaliseringen i både starka flöden såväl, i anslutning till en mängd
befintliga aktiviteter och har förutsättningar att rymma
stora delar av de publika funktionerna på bottenplan, vilket
kan ge goda förutsättningar för samutnyttjande. Närheten
till andra kultur- och utbildningsinstitutioner kan också underlätta samarbeten och stärka områdets kulturella profil.
Densiteten av konferensanläggningar är i området relativt
låg i förhållande till koncentrationen av arbetsplatser, vilket
kan ge museet möjlighet att även fylla denna typ av funktion.

Tomtens storlek medger en relativt fri utformning av museets lokaler i detta typexempel. Den mest utmanande faktorn
är citytunnelns påverkan av tomten, vilket kan begränsa
byggnadens höjd till mellan 3-6 våningar, beroende på dess
placering på tomten.

För att fortsatt tillgodose behovet av cykelplatser vid
stationsuppgången kan dessa med fördel placeras i museets
källare. Cykelnedfarten är i typexemplet placerat i byggnadens söderfasad och blir i detta fall del av, såväl som
bibehåller, platsens funktion som cykelnod. Eventuellt finns
en möjlighet att under mark skapa en direktingång till stationen från cykelgaraget.

I typexemplet visas möjligheten att placera många av
byggnadens funktioner med egna entréer mot torget, vilket
skapar en tydlighet, men också en möjlighet att enkelt
zonera och dela av ytorna. Detta kan i sin tur underlätta
för verksamheten, att exempelvis hyra ut lokaler tillfälligt
eller att få olika program att fungera oberoende av varandra under olika öppettider. Sammantaget kan detta ge en
större praktisk möjlighet att samutnyttja lokaler med andra
aktörer i området.

Söderläget innebär goda utemiljöer gällande tillgång solljus
under dags- såväl som kvällstid, men ger även utsatthet för
de dominerande sydvästliga vindarna. Genom att arbeta med en ökad vegetation i markplan kan ett förbättrat
mikroklimat uppnås på platsen. Sammantaget är förutsättningarna för att kunna skapa attraktiva utemiljöer mycket
goda på platsen. För att möta dessa utemiljöer kan muséets
entré kantas av kafé, butik, workshoprum och flexibla ytor
för externa aktörer. Dessa har i typexemplet även möjlighet
att flytta ut och ta plats på museets förplats. I detta exempel
är också samtliga funktioner sammankopplade internt med
museets entréhall, vilket kan ge möjlighet att överbrygga
fysiska såväl som mentala barriärer för att ta sig vidare in
mot konsten.

Entréplan har i detta typexempel möjlighet att inrymma
merparten av de publika funktionerna såväl som inlastning
och konsthantering. Själva inlastningen kan lösas i nordöstra hörnet, mot den lågt trafikerade Kapellgatan. En central
lasthiss kan nå utställningshallarna via en separat korridor i
bakkant på byggnaden som inte är tillgänglig för besökare.
Entrérummet kan som i typexemplet kopplas till de övre
utställningsvåningarna via generösa trappor som tillåter en
varierad rörelse upp genom utställningshallarna. Dessa rum
kan utformas som generella stora ytor med flexibla utställningsmått som utgår från ett modulsystem om 6m.
Möjligheten för ett rationellt och ändamålsenligt konstmuseum för denna lokalisering är goda. Tomtens form och
platsens skala medger flexibla utställningsutrymmen såväl
som att god logistik och ett varierat och upplevelserikt besöksflöden kan skapas på ett tillfredställande sätt.

•

Levande dygnet runt: Det finns stor potential för ett levande museum
under alla tider på dygnet/veckan. 4

•

Möjligt att samutnyttja: Det finns goda förutsättningar för att samutnyttja ytor/funktioner/lokaler med andra verksamheter. 4

•

Flexibla utställningsutrymmen: Tomten har goda förutsättningar för
ändamålsenliga och flexibla utställningsutrymmen. 4

•

Bra utemiljöer: Det finns goda förutsättningar för bra förplatser och
utemiljöer (mikroklimat) intill byggnaden. 4

•

Aktörer kan verka parallellt: Det finns goda möjligheter för olika
aktörer att fungera parallellt och självständigt i byggnaden. 3

•

Bra flöden besökare: Tomten har goda förutsättningar för att skapa
effektiva och intressanta flöden för besökaren. 4

•

Verksamheter i området: Det finns andra verksamheter i området
som kan dra nytta av museets verksamhet. 4

•

God logistik: Tomten har goda förutsättningar för bra logistik för
verksamheten. 3

Detta innebär att medeltalet för "Mötet med Malmöborna" blir: 4,0
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Detta innebär att medeltalet för "Program & Samverkan" blir: 3,7

Detta innebär att medeltalet för "Ändamålsenlighet" blir: 3,7
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Triangeln
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter - Entréplan

Plan 1
Skala 1:400
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Triangeln
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter - Program & Funktioner

Utställning

Utställning

Konsthantering
Publika funktioner

Konsthantering

Ickepublikt /verksamhet

Publika Funktioner

Teknik

Ickepublik / verksamhet
Teknik

P4

Permanent utställning
Tillfällig utställning

P3

Personal
Kontor
HWC
Permanent utställning

P2

Personal
Kök
Projektrum
Omklädningsrum
Vilrum
Teknik
HWC
Permanent utställning

P1

Entré & reception
Butik
Flexyta
Hörsal
Kafé
Kök
Tillfällig utställning
Workshop
Personalentré
Inlastning
Packrum
Miljörum

P-1

Garderob
Hygienrum
Förråd
Verkstad
Närmagasin
Vent/värme
Teknikrum
Elcentral
Cykelparkering

Konstens
väg
Konstens väg
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Besökarens
väg
Besökarens väg
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Triangeln
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter - Sektion

Sektionslokalisering

Malmö Konstmuseum
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Parallellt uppdrag, Sydväst arkitektur och landskap, Rundqvist Arkitekter)
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Sektion
skala 1:1000

26

2.2 Tomt B

TRIANGELN
Centrumfunktioner

Bstn

			Norra uppgången
DAVIDSHALL & HÄSTHAGEN
Konsthall och opera

T

C

B

T

Tågstation

Bstn

Busstation

B

Busshållplats

B

Framtida Busshållplats

C

Cykelparkering
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Situationsplan
Skala 1:1000

MÖLLEVÅNGEN
Blandad kvartersstad
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Typexemplets närhet till
etablerade kulturorganisationer
innebär goda förutsättningar
för samarbeten och synergier
att uppstå, samtidigt som
museiverksamheten hamnar i
ettt tydligt sammmanhang.

Vy över Museets entré från
norra stationstorget
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Tomten medger, med nyttjandet av en befintlig byggnad, att många unika kvalitéer kan tas upp. Dock kan en ombyggnation innebära en viss risk för oförutsedda komplikationer och priset kan komma att bli högre än vid konventionell
nybyggnation. Den befintliga byggnadens utformning lämnar delar av det
inre kvarteret obebyggda, vilka kan nyttjas för kompletterande byggnation
av exempelvis utställningsutrymmen eller andra ytor som kräver mer flexibel
utformning. I de befintliga utrymmena kan eventuellt servicefunktioner och
personalutrymmen inrymmas. Tomtens yta medger i typexemplet även att de
publika ytorna såväl som inlastningen ryms på bottenvåningen, vilket underlättar utbyte med intilliggande stadsrum.
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Genom att ta sig an en befintlig byggnad och förstärka tänk kring återbruk,
kan Malmös varumärke som en hållbar stad potentiellt stärkas. Tidigare
exempel på lyckade ombyggnationer som Malmö konsthall, Moderna museet
Malmö och Malmö Saluhall visar på att ett tillvaratagande och intressant omtag på befintliga strukturer kan stärka Malmös varumärke som arkitekturstad.
Museet kan potentiellt dra stor nytta av tomtens lättillgänglighet och platsens
redan etablerade position som populärt besöksmål, vilket kan ge goda förutsättningar för ökad kulturturism.
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Torget är ihop med Södra förstadsgatan slutdestination för en av stadens
centrala handelsstråk, kantat av butiker och restauranger, vilka bidrar med
mötesplatser. Genom ett museum etablerande kan även de södra delarna av
torget tillföras funktioner som inbjuder till uppehåll och vistelse. Lokaliseringens närhet till två viktiga stationsuppgångar kan antas öka variationen i
besöksunderlaget, typexemplet ligger dessutom i skärningspunkten mellan flera
området och stråk av skilda karaktärer, en kontext som kan få olika grupper
att sammanföras.
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Det stora utbudet av aktiviteter, centrala läget och goda förbindelser gör att det
demokratiska värdet idag är högt på platsen. Detta kan generera goda möjligheter för en bred målgrupp till upplevelser och social samvaro. Konstmuseet
kan även tillföra ett komplement till torget i form av en offentlig mötesplats,
fri från handel och konsumtion, vilket kan stärka känslan av gemenskap och
tillhörighet ytterligare. Platsen söder om kyrkan kan idag upplevas oaktiv, då
torgets primära aktörer är förlagda längs dess södervända fasad. Museet kan
på denna tomt aktivera gaturummet mellan kyrka och skolbyggnad under fler
av dygnets timmar.
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St. Johannesplan har idag en stark identitet, i huvudsak som stationsområde
men också i form av central mötesplats med rikt utbud av aktiviteter och handel. Sammantaget ger dessa förutsättningar en målpunkt i staden som flertalet
Malmöbor kan relatera till. En etablering på denna tomt kan ge konstmuseet
möjlighet att ytterligare stärka platsens potential och kulturella profil i staden.
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Sociala effekter
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Rådmansvången är idag stads- och funktionsmässigt väl utvecklat. En transformering av St. Johannesplan färdigställdes 2014 och museets etablering på
tomten kan komma att bidra till en fortsatt utveckling av denna omvandling
genom att aktivera delarna söder om kyrkan. Museet kan på tomten samspela
med kontexten och dess befintliga struktur genom att delvis lokaliseras i en
befintlig byggnads lokaler. Det kan även finnas möjlighet att aktivera de inre
delarna av kvarteret, i form av Lindallén, och på så sätt skapa ett unikt stadsrum.
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Denna lokalisering är en av Malmös främsta knutpunkter med lokala, regionala såväl som nationella tåg, förbindelse till Kastrup samt hållplatser för en
stor del stadsbussar. Denna tomt är även väl integrerad i staden, med direkt
koppling till centralstråket och dess etablerade starka flöden. Placeringen av
museet på denna tomt kommer förmodligen inte göra uppenbar skillnad på
St. Johannesplans flöden, då det redan idag finns mycket aktivitet och rörelse i
området.

Tomten har mycket goda förutsättningar för synergier att uppstå. Detta tack
vare närheten till stadens centrala delar och en stor variation gällande närliggande verksamheter vilka bland annat innefattar handel, idrott, konst, kultur,
rekreation, restauranger, konserter, arbete, boende och ett stort resandeflöde.
Genom tomtens direkta koppling till Malmö Konsthall och Operan kan ett
framtida konstmuseum komma att ytterligare stärka områdets kulturella identitet
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Området är idag relativt välutvecklat och ägs till stor del av privata aktörer, vilket kan ge Malmö stad mindre möjlighet att påverka områdets fysiska utveckling. Områdeseffekten kan även bli mindre i relation till andra lokaliseringar,
då dess attraktionspunkter och verksamheter idag redan är välutvecklade. På
grund av områdets attraktivitet bör ett eventuellt museum ses som förstärkare,
snarare än en motor för vidare utveckling i stadsdelen.

TER

Tomten vid Norra uppgången karaktäriseras av torget kring St. Johanneskyrka,
och dennas starka centralitet. Platsen är tydligt definierad av omkringliggande
byggnader och aktiveras av såväl tågstationens uppgång som handel, bostäder och skolverksamhet. De omgivande strukturerna är uppförda under olika
tidsepoker och representeras av öppen kvartersstad såväl som lamellhus och
fristående byggnader. Museet tar på denna tomt sin utgångspunkt i en sådan
befintlig struktur, Källängsskolan, belägen i torgets sydöstra delar. På detta sätt
kan museet bli del av kvarterets befintliga struktur.
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Ekonomiska effekter
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Stadsbyggnadsmässiga effekter

OMRÅDESEFFEKTER

Triangeln
Tomt B
Sammanfattning

Samlad bedömning effekter
Sammanvägt rosdiagram som redovisar det samlade
medeltalet för varje effektkategori; Stadsbyggnadsmässiga-,
Sociala-, Ekonomiska- och Verksamhetsrelaterade effekter

Lokaliseringens centrala läge och närhet till varierande verksamheter kan
ge museet goda förutsättningar för samutnyttjande. Närheten till kulturella
institutioner kan även medverka till att stärka stadsdelens kulturella identitet.
Museets etablering i en befintlig byggnad kan innebära större utmaningar i att
skapa flexibla ytor som kan verka parallellt.
Tomtens placering kan stärka närvaron i det idag lite bortglömda hörnet av
torget, samtidigt som museet har möjlighet att aktivera Lindallén som löper
genom kvarterets inre. Det intima stadsrum som potentiellt kan skapas längs
denna allé har möjlighet att tillgodogöra sig dags- såväl som kvällssol utan att
påverkas i så stor omfattning av Malmös dominerande vindar. Mot torget och
de huvudsakliga flöden är potentialen dock sämre, då fasaden ligger i norrläge.
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Triangeln
Tomt B
Stadsbyggnadsmässiga effekter
Kortfattad beskrivning
Typexemplet illustrearas här som en byggnad på 4 våningar
orienterad i nord-sydlig riktning, som i sin skala förhåller
sig väl till omgivande byggnation och tar stora delar av den
aktuella tomten i anspråk. Den riktar sig såväl norr- som
västerut och ansluter med dessa kopplingar direkt till St
Johannesplats och Lindallén. Typexemplet valdes för att
illustrera ombyggnation av en befintlig byggnad.

MALMÖ OPERA/KONSTHALL

¹

T¹ TÅG LOKALT
T² TÅG REGIONALT
T³ TÅG NATIONELLT
B¹ BUSS LOKALT
B² BUSS REGIONALT
C CYKELSTATION

B

T

RIKTNING UPPGÅNG

1

1,2,3

Dagens etablerade flöden är starka och förbindelserna är
kopplade lokalt, regionalt såväl som nationellt.

C
KULTURSTRÅKET

Området är idag välutvecklat och museets etablering skulle
förmodligen främst ses som en förstärkare av dess värden,
snarare än en motor för vidare stadsutveckling.
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För en mer detaljerad beskrivning av programmets disponering och volym, se s.36-40
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1,2,3

MÖLLEVÅNGEN
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C

1,2,3
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Stadsmönster
Utvecklar kvartersstruktur

Tillgänglighet
Regional åtkomst

Stadsutveckling
Definierar stadsrummet

SÖDERVÄRN

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart sammanhang, och är inget denna
utredning föreslår.

Arkitektonisk karaktär
Tillvaratar befintlig byggnad

Nya stråk
Förstärker stråk längs Lindallén

Synlighet
Kopplar mot stadens noder

(visionsarbete, Parallellt uppdrag, Sydväst arkitektur och landskap, Rundqvist Arkitekter)
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EXISTERANDE STARKA FLÖDEN

Triangeln
Tomt B
Stadsbyggnadsmässiga effekter
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Stadsrummets karaktär

Flöden & Tillgänglighet

Stadsutveckling

Denna lokaliserings karaktär domineras av torgbildningen
kring Sankt Johannes Kyrka, uppförd i jugendstil, och dess
starka centralitet. Källängsskolan, eller Källängens läroverk,
ritad av arkitekterna August Ewe och Carl Melin stod klart
1935 och ligger vid St Johannesplans södra sida. Det är
denna byggnad som är utgångspunkt för typexempel B.

Platsen vid Triangelns norra uppgång är geografiskt väl
integrerad i staden och samtidigt välkänd av Malmös
invånare. Köpcentret och konsthallen bidrar i dagsläget till
rörelse i området, som också har ett av det starkaste flödena
i hela staden, med ca 5000 passerande per vardagsdygn.
Friisgatan som löper längs köpcentrets sydöstra fasad utgör
en del av stadens kulturstråk, vilket även passerar Kulturhuset Mazetti, biografen Panora, KB, Malmö stadsarkiv och
Folkets park. Platsen är dessutom en av Malmös främsta
knutpunkter med lokala, regionala såväl som nationella tåg,
förbindelse till Kastrups flygplats samt hållplatser för en
stor del stadsbussar

Rådmansvången är idag stads- och funktionsmässigt väl
utvecklat. St Johannesplan har dessutom genomgått en relativt stor transformering, vilken färdigställdes 2014. Museet
kan bidra till en fortsatt utveckling av denna omvandling
genom att aktivera delarna söder om kyrkan.

Platsen är tydligt definierad av de kringliggande byggnadernas fasader och aktiveras mot torget av handel, bostäder
och skolverksamhet. De mest definierade delarna av torget
befinner sig väst och norr om kyrkan, med Triangelns
primära station som tydlig målpunkt. Norr om kyrkan vid
St Johannesplan ligger Triangelns köpcenter, vilket dessutom inrymmer bostadsrätter och kontor vilka färdigställdes
2014. De bostadshus som ligger i direkt anknytning till
kvarteret består till största del av flerbostadshus med 4-6
våningar. Strukturen är uppförd under olika tidsepoker
och representeras av såväl öppen kvartersstad i tegel som
lamellhus i kulört puts.
Genom att ta utgångspunkt i en befintlig byggnad kan
såväl arkitektoniska möjligheter som begränsningar finnas
för utformning och funktion. Museet får troligtvis inte en
lika framträdande symbolisk roll som den skulle kunna få
på södra tomten. Den kan istället utgöra en tydlig del av
kvarterets befintliga struktur och samspela med kyrkan i
torgrummet.

vy mot norra uppgången

Vy mot kyrkan sett från "Lindallén"

vy mot S:t Johannes kyrka längs Klerkgatan

Typexemplets huvudfasad ligger i norrläge riktat mot torget, och är således inte optimalt med hänsyn till solljus och
klimatkomfort. Dock kan byggnaden i exemplet även rikta
mot kvarterets inre stråk, vilket ger möjlighet till syd- och
västläge skyddat från vind.

Placeringen av Konstmuseet på denna plats kan stärka
flödet av människor från Friisgatan och mot Klerkgatan,
men kommer antagligen inte göra en lika uppenbar skillnad
på St Johannesplan, då det redan idag finns mycket aktivitet och rörelse i området. Eventuellt kan ett mindre nytt
stråk bildas i form av Lindallén, som leder genom området
mellan Triangelns norra och södra uppgång. Typexemplets
placering kan med rätt utformning, antas leda människor
söderut mot genom detta stråk.
Då torgplatsen idag är välkänd, kan man anta att ett
museums placering i dess södra del har potential att bli väl
synlig från stora delar av torget, även om det här har visuell
konkurrens från St Johanneskyrka. En nackdel med denna
placering kan vara att uppgången från stationen vänder
ryggen mot tomten, vilket gör den mindre synlig för ankommande besökare.

Museet samspelar i typexemplet väl med den gamla skolans
struktur och kompletterar den med nya volymer anpassade
efter dess skala i höjd och volym. Typexemplet kan även
aktivera norrläget, samt anknyta till sin omgivning söder
om den befintliga skolbyggnaden via publika funktioner i
markplan. Den befintlig trädallén kan bevaras och det finns
möjlighet för uteplatser att anläggas längs Lindalléns stråk.
Platsen skulle kunna gestaltas med stor detaljrikedom, växtlighet och därmed förstärka en småskalighet för kvarteret.
Dessa funktioners placering och utformning kan bidra till
utvecklingen genom att skapa ett unikt och intimt stadsrum
i området.
Trots att kvarterets omvandling kan innebära en möjlighet
att påverka området bör konstmuseets etablering ses som en
förstärkare av den kulturella karaktären i området, snarare
än en motor för vidare stadsutveckling. I ett större perspektiv är områdets utveckling begränsad, då det i dagsläget är
relativt välutbyggt.

•

Unik bef. Karaktär: Platsens befintliga karaktär är värdefull och unik
för Malmö. 4

•

Existerande starka flöden: Lokaliseringen ligger i anslutning till
redan existerande starka flöden. 5

•

Förhåller sig t. omgivning: Ett museum har potential att förhålla sig
väl till sin omgivning i skala, gaturum och stadsväv. 5

•

Bef. arkitektoniskt värde: Platsen har ett kulturhistoriskt och
arkitektoniskt värde. 4

•

Goda förbindelser: Lokaliseringen har goda förbindelser. 5

•

Främjar stadslivet: Ett museum kan främja livet i stadens rum. 4

•

Nya flöden/stråk: Museet förstärker kopplingen till andra
målpunkter som tillsammans kan skapa ökat eller nya flöden/stråk. 3

•

Utvecklingspotential: Området har en stor utvecklingspotential. 3

•

Synligt i stadsbilden: Muséet blir väl synligt i stadsbilden och kan
locka till spontanbesök. 4

•

Kvalitéer på platsen: Det finns fysiska kvalitéer på platsen idag som
kan tillvaratas, tex grönska, solläge, utsikt. 3

•

Igenkänningsfaktor: Det finns goda förutsättningar för ett museum
med hög igenkänningsfaktor. 3

Detta innebär att medeltalet för "Stadsrummets karaktär" blir: 3,5

Wingårdhs l Lokaliseringsutredning Malmö konstmuseum l 2019-08-23

Detta innebär att medeltalet för "Flöden & Tillgänglighet" blir: 4,25

Detta innebär att medeltalet för "Stadsutveckling" blir: 4,0

31

Triangeln
Tomt B
Sociala effekter

Kortfattad beskrivning
Typexemplet kan tillgängligöra verksamheten för en bred
målgrupp tack vare dess centrala läge och stora befintliga
programutbud.

DAVIDSHALL/HÄSTHAGEN
Konsthall & Opera

Då St Johannesplats redan har ett rikt programutbud får de
nya programmen som kan tillföras i och med ett museums
etablering, en relativt sett mindre inverkan på området

TRIANGELN
Centrumfunktioner
KÖPCENTRUM

KYRKA
FÖRSKOLA

N
FÖRSKOLA

PILDAMMARNA
Park & rekreation

SJUKHUS

MÖLLEVÅNGEN
Blandad kvarterstad

HÖGSKOLA
SJUKHUS

Områdeskaraktärer
Länk mellan olika stadsdelar
SÖDERVÄRN
Sjukhusområdet
- institutionsmiljö

SKOLA

FÖRSKOLA

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart sammanhang, och är inget denna
utredning föreslår.
(visionsarbete, Parallellt uppdrag, Sydväst arkitektur och landskap, Rundqvist Arkitekter)

Mötesplatser
Aktiverar stationstorg och inre
stadsrum

Aktörer
Samverkansmöjlighet med skolverksamhet

Nya värden
Ökar närvaron fler av dygnets timmar,

Aktörer
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Triangeln
Tomt B
Sociala effekter
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Identitet

Demokratiskt värde

Aktiviteter & Mötesplatser

Platsen har redan idag en stark identitet som del av den
torgbildning som ramar in St. Johannes kyrka och stationsuppgången i norr. Det är en central punkt i staden med ett
brett aktivitetsutbud som flertalet Malmöbor kan relatera
till, vilket skapar möten mellan människor från stadens
olika delar, med bakgrund i en mängd olika kulturer. En
etablering i området skulle ge Konstmuseet möjlighet att
belysa och utveckla dessa mötens potential samt stärka
områdets kulturella profil i staden. Genom att bygga till och
utnyttja den befintliga skolbyggnaden tillförs en del av Malmös historiska lager, vilket knyter museet närmre stadens
identitet även i detta hänseende.

Denna placering möjliggör kontakt med Malmö Konsthall
och Operan, vilket fysiskt såväl som mentalt sammanlänkar de kulturella institutionerna i närmiljön. Genom det
nära avståndet läses torgen samman och bildar en större
publik såväl som kulturell arena. Det demokratiska värdet
på platsen är idag högt, dels på grund av varierat utbud i
aktiviteter men också tack vare de goda kommunikationerna, vilka genererar möjligheter för en bred målgrupp till
upplevelser och social samvaro. Det rika folklivet bestående
av människor i alla åldrar gör att Triangeln kan anses vara
en stark demokratisk lokaliseringmöjlighet. En etablering av
konstmuseet i denna kontext kan ytterligare stärka platsens
kulturella värde och öppenhet, dock kan dess avtryck på
platsen bli mindre, relativt sett, då utbudet gällande både
kultur och inkluderande program redan är stort. Konstmuseet tillför däremot ett komplement till torget, som annars
karaktäriseras av handel och konsumtion, som kan stärka
känslan av gemenskap och tillhörighet för fler.

St Johannesplan vid Triangelstationens norra uppgång är
idag en levande och väletablerad mötesplats i staden. Torget
ihop med södra förstadsgatan är idag slutdestinationen för
en av stadens centrala handelsstråk. De två stationernas
uppgångar är dessutom välkända noder i staden. Många
viktiga mötesplatser finns i även den direkta närheten,Triangelns köpcenter är en av dessa mötesplatser för bla
stadens ungdomar. Konsthallen erbjuder populära gratis-aktiviteter för båda barn och äldre, där även platsen framför
konsthallen brukas av såväl skatare som pardansare. För att
ta vara på den breda publiken, kan museet internt ge plats
för specifika program som stödjer interaktionen mellan
områdets alla besökare och museiverksamheten. Detta
innebär även att nya samarbeten och synergier kan uppstå.
Museets lokaler kan exempelvis komma att samutnyttjas av
kursverksamhet under kvällstid, för att på så vis aktivera
lokalerna under fler tider på dygnet.

Stadsrummet söder om Johanneskyrkan har en mer parkaktig och grön karaktär med stora trädrader. Denna del
av Triangeln är något mer undanskymd med lite lugnare
tempo. Klerkgatan skulle kunna lyftas fram mycket mer
i offentligheten i och med en museilokalisering, och även
synliggöra denna undangömda grönska.

För att bidra med mervärde i området kan museet skapa en
platsspecifik inriktning. Exempelvis kunde samarbete med
närliggande skolverksamhet fungera som en plattform för
fördjupad utbildning för både besökare och elever.
Platsen söder om kyrkan kan idag upplevas oaktiv, detta då
torgets primära aktörer är förlagda längs torgets södervända fasad. Museet kan med nya funktioner aktivera fasaderna som vänder sig mot norr och på så vis öka tryggheten
under fler av dygnets timmar. Dock innebär byggnadens
norrvända läge en utmaning i att skapa en aktiv förplats
och fler entréer längsmed hela stråket.

Till torgrummets södra delar kan ett museum komma att
tillföra en viktig funktion; en anledning till uppehåll och
vistelse. I dagsläget är denna plats relativt förbisedd, men
med en publik verksamhet som museet skulle innebära, kan
denna plats aktiveras och programmeras.
Lokaliseringens närhet till två viktiga stationsuppgångar
kan antas öka variationen i besöksunderlaget. Typexemplet
ligger dessutom i skärningspunkten mellan flera områden
och stråk av skilda karaktärer i form av Pildammsparken,
Möllevången, Sjukhusområdet och Rosengårdsstråket En
kontext som kan få olika grupper att samanföras. Placeringen riktar sig dock inte lika direkt mot Möllevången och
Pildammsparken som den södra tomten.

•

Starkt band till platsen: Malmöborna har starka band till platsen
idag. 4

•

Bred målgrupp: Lokaliseringen tillgängliggör verksamheten för en
bred målgrupp. 5

•

•

Stärker platsens identitet: Ett museum kan bidra till att stärka platsens identitet och göra dess karaktär mer unik i staden. 3

•

Ökad tillhörighet: Lokaliseringen kan stärka malmöbornas känsla av
gemenskap och tillhörighet. 4

•

•

Ett grönare/blåare Malmö: Ett museum kan bidra till att Malmös
identitet som grön eller kustnära stad stärks. 3

•

Ökad trygghet: Museet kan bidra till ökad trygghet på platsen. 4

•

•
Detta innebär att medeltalet för "Identitet" blir: 3,3
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Detta innebär att medeltalet för "Demokratiskt värde" blir: 4,3

Kopplar samman staden: Museet kommer bidra till att koppla
samman olika delar av staden. 4
Tillför nya aktiviteter: Museet kan tillföra flera funktioner/aktiviteter
i stadsrummet som saknas på platsen idag. 3
Nära etablerade aktiviteter: Det finns idag väl etablerade
aktiviteter/funktioner i området som främjar interaktion och möten,
vilka kan stärkas eller sammanföras av museets tillkomst. 4
Samspel stadsliv-byggnad: Samspelet mellan stadsliv och
byggnad kan fungera väl på platsen. 4

Detta innebär att medeltalet för "Aktiviteter & Mötesplatser" blir: 3,75
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Nyhamnen
Tomt B
Ekonomiska effekter

Ö
O

Kortfattad beskrivning
Typexemplets närhet till etablerade kulturorganisationer
och ett brett utbud av andra verksamheter, innebär mycket
goda förutsättningar för möten och synergier att uppstå
samtidigt som museiverksamheten hamnar i ett tydligt
sammanhang.
Då tomtens närmsta omgivning till största delen ägs av privata aktörer och till stora delar är exploaterad, blir Malmö
stads möjlighet att påverka dess fysiska utveckling mindre.

N

12

24

Synergier
Möjliggör samutnyttjande av
lokaler

Kulturturism
Kombinerat museibesök

Ö
O
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart sammanhang, och är inget denna
utredning föreslår.
(visionsarbete, Parallellt uppdrag, Sydväst arkitektur och landskap, Rundqvist Arkitekter)
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Malmös varumärke

Hållbarhet
Utveckla och bevara
befintliga kulturhistoriska
värden

Inkluderande mötesplats
Icke kommersiellt utbud
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Ekonomiska effekter
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Synergier

Malmös Varumärke

Museets etablering på norra stationsområdet skulle potentiellt kunna medverka till en höjdning av fastighetsvärdet i
området. Denna höjning skulle dock främst komma privata
aktörer tillgodo i och med att majoriteten av fastigheterna
i närområdet tillhör bostadsrättsföreningar. Området är
dessutom relativt exploaterat i dagsläget, vilket sammantaget ger Malmö Stad mindre möjlighet att påverka områdets
fysiska utveckling.

Aveseende möjliga synergieffekter har de båda lokaliseringarna likartade förutsättningar vad gäller områdets sammansättning och inriktning. Tomten ingår i en av stadens centrala noder med aktiviteter som idag innefattar bland annat
handel, idrott, konst och kultur, rekreation, restauranger,
konserter, arbete, boende samt ett stort resandeflöde.

Genom exemplet att ta sig an en befintlig byggnad och förstärka tänket kring återbruk och tillvaratagande av resurser
stärks bilden av Malmö som en stad i framkant vad gäller
hållbarhet och att våga tänka annorlunda. Istället för att
satsa på en byggnad med hög igenkänningsfaktor framhävs
en kapacitet att förnya och utveckla staden och tillvarata
kulturhistoriska värden när museet passas in i en befintlig
miljö. Tidigare exempel på lyckade ombyggnationer som
Malmö konsthall, Moderna Museet Malmö och Malmö
Saluhall visar på att ett tillvaratagande och intressant omtag
på befintlig miljö kan stärka Malmös varumärke som arkitekturstad.
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Områdeseffekter

Då området redan idag är välutvecklat med flertal attraktionspunkter blir områdeseffekten eventuellt inte lika stark
på denna plats med ett konstmuseum som i exempelvis Triangelns södra tomt, alternativ i Nyhamnen eller Rosengård.
Placeringen bör även ses som en förstärkare av den kulturella karaktären i området, snarare än en motor för vidare
stadsutveckling. Detta då platsens utbud och attraktiva läge
gör lokaliseringen mindre beroende av museets dragningskraft för en vidare utveckling.

Konstmuseets direkta närhet till ett varierat utbud av aktiviteter kan innebära att naturliga samarbeten och synergier
skapas. Exempelvis kan föreningsliv och kursverksamhet
nyttja delar av lokalerna under kvällstid och på så vis
levandegöra museet under fler av dygnets timmar. Detta kan
bidra till att locka en bredare publik.
Inom en ca 400m radie finner man bla Malmö Opera, Malmö konsthall, Folket Bio Panora, Kulturhuset Mazetti och
Konsthögskolan i Malmö, vilket kan bidra till ett fördjupat
kulturellt utbud och en starkare kulturell profil för området.

Museet kan potentiellt dra stor nytta av tomtens lättillgänglighet och platsens redan etablerade position som populärt
besöksmål. Möjligheter att kombinera museibesöket med
andra aktiviteter är stora eftersom det ligger direkt intill
både Triangelns köpcentrum, att det finns många restauranger och kaféer i närheten samt andra kulturorganisationer som Malmö Opera, Johanneskyrkan, Malmö konsthall,
Kulturhuset Mazetti, Malmö Kulturskola, Kulturbolaget
mfl. Detta kan sammantaget ge goda förutsättningar för
ökad kulturturism. Betydande är att museet lyckas annonsera sig i befintlig byggnad mot torget för att locka spontanbesökare som inte redan känner till museet.

•

Mer attraktivt för investeringar: Museet kan bidra till att området
blir mer attraktivt att investera i. 3

•

Kulturellt sammanhang: Lokaliseringen innebär att verksamheten
hamnar i ett sammanhang med andra lokala kulturorganisationer. 5

•

Stärker bilden av Malmö: Ett museum på platsen kan stärka bilden
av Malmö. 3

•

Motor för utveckling: Museet kan fungera som motor för utvecklingen i området. 3

•

Nära andra funktioner: Närheten till andra funktioner, aktiviteter
och rörelser är stor både fysiskt och mentalt. 5

•

Ökar turismen: Museet kan på lokaliseringen bidra till ökad turism i
staden. 4

•

Påverka utvecklingen: Malmö Stad har goda möjligheter att påverka den fysiska utvecklingen i omgivningen. 2

•

Unikt besöksmål: Museet kan bli ett unikt besöksmål i staden. 3

Detta innebär att medeltalet för "Områdeseffekter" blir: 2,7
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Detta innebär att medeltalet för "Demokratiskt värde" blir: 5,0

Detta innebär att medeltalet för "Aktiviteter & Mötesplatser" blir: 3,3
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Triangeln
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter

Kortfattad beskrivning
Typexemplet innebär en god möjlighet att skapa attraktiva
utemiljöer i kvarterets inre. Genom att rikta sig mot både St
Johannesplats och det inre torgrummet kan museet komma
att få en framträdande roll på platsen.
Exemplet kan innebära en viss begränsning i utformningen
på grund av dess etablering i en befintlig byggnad, och de
potentiella svårigheter det medför.

Malmö Konstmuseum
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Parallellt uppdrag, Sydväst arkitektur och landskap, Rundqvist Arkitekter)
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Triangeln
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter
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Mötet med Malmöborna

Program & Samverkan

Ändamålsenlighet

I typexemplet föreslås de publika delarna ligga på entréplan
och vända sig mot St Johannesplan i norr såväl som inåt
Lindallén i söder. De norra delarna kan utgöras av butik
och flexibla ytor som inte i lika hög grad är beroende av
möjligheten till utomhusverksamhet. Denna position kan
komma att aktivera den idag något förbisedda klerkgatan
och kan på så vis öka tryggheten i denna del. I sydväst
mot Lindalléns stråk, kan kafé med uteplatser placeras,
mot söder hörsalen med separat entré mot lokalgatan. På
så sätt kan alla kvarterets sidor aktiveras och i samverkan
med områdets varierade verksamheter skapa möjlighet för
byggnaden att fungera under olika tider på dygnet. Som
kontrast till den öppna torgplatsen mot St Johannes Kyrka
kan ett mer intimt stadsrum skapas innanför den befintliga
tegelporten. Genom att fånga upp flöden från både torg och
stråk, kan museet komma att få en framträdande roll på
platsen.

Då tomten ligger på en central lokalisering finns stora
flöden såväl som en mängd aktiviteter representerade på
platsen. Det huvudsakliga stråken går idag norr om St.
Johannes Kyrka i öst-västlig riktning samt norrgående via
Södra förstadsgatan mot Triangeltorget. Närheten till andra
kulturinstitutioner som Malmö konsthall kan underlätta
samarbeten och stärka områdets kulturella profil på ett
lokalt såväl som ett regionalt plan.

En ombyggnation innebär alltid en viss risk för oförutsedda
komplikationer. Det kräver en viss flexibilitet i programmeringen så att det kan fungera i de lokaler och under de
förutsättningar som en befintlig byggnad har att tillgå. Med
en ombyggnation kan det innebära större krav på tillgänglighetslösningar och klimatsystem som kräver håltagningar
och stora ingrepp i befintlig byggnad. Ihop med dyra markpriser kan kostnaderna komma att bli högre än vid en konventionell nybyggnation. Genom att bygga till och nyttja en
befintlig byggnad kan också många unika kvalitéer tas upp,
även om de byggtekniska utmaningarna kvarstår.

I typexemplet visas möjligheten för en del av byggnadens
publika funktioner att avdelas via egna entréer i markplan,
samtidigt som de är förbundna internt via de inre atriet.
Funktioner i den befintliga byggnaden måste i typexemplet
nås via den gemensamma huvudentrén för att kunna tillgodose tillgängligheten. Dock ser vi att en inre zonering kan
lösas så att en tydlig säkerhetsuppdelning kan säkerställas.

Norrfasaden ger relativt dåligt underlag för kvalitativa
uteplatser att skapas. Dock ger det skyddade stråket inom
kvarteret, med sitt söder- och västläge, möjlighet till goda
utemiljöer gällande tillgång solljus under dags- såväl som
kvällstid. Förutsättningarna för att kunna skapa attraktiva
utemiljöer måste därför anses relativt goda på platsen. För
att möta dessa utemiljöer kan, som tidigare nämnts, muséets
kafé, och delar av det publika programmet riktas mot
kvarterets stråk. Dessa funktioner kan genom detta grepp
bidra till att överbrygga fysiska såväl som mentala barriärer
för att ta sig vidare in mot konsten.

Byggnadens entréhall förbinder i detta exempel, de publika
ytorna i form av kafé, butik, flexibla ytor och den vertikala
kommunikationen. Genom detta inre atrium, kan höjdskillnader lättare tas upp mellan befintlig och ny byggnad,
men ocksåbidra till en intressant vandring genom museet.
Placeringen av detta atrium skapar i typexemplet ett publikt
vardagsrum med exponerad konst. Från detta kan man röra
sig vidare genom museet och uppleva utställningsutrymmen
av olika karaktär och storlek. Utställningsutrymmena kan
placerats i nya tillbyggda delar för att på så vis underlätta
att tekniska och funktionella krav skall kunna tillgodoses
på ett så rationellt och optimalt sätt som möjligt. De har i
exemplet utformats med utställningsmått som utgår från ett
modulsystem om 6m.
Den befintliga byggnaden kan nyttjas till servicefunktioner,
personal och utbildningslokaler. I detta typexemel är det
också här som inlastningen kan ske, då via Kapellgatan.

•

Levande dygnet runt: Det finns stor potential för ett levande museum
under alla tider på dygnet/veckan. 4

•

Möjligt att samutnyttja: Det finns goda förutsättningar för att samutnyttja ytor/funktioner/lokaler med andra verksamheter. 4

•

Flexibla utställningsutrymmen: Tomten har goda förutsättningar för
ändamålsenliga och flexibla utställningsutrymmen. 3

•

Bra utemiljöer: Det finns goda förutsättningar för bra förplatser och
utemiljöer (mikroklimat) intill byggnaden. 4

•

Aktörer kan verka parallellt: Det finns goda möjligheter för olika
aktörer att fungera parallellt och självständigt i byggnaden. 3

•

Bra flöden besökare: Tomten har goda förutsättningar för att skapa
effektiva och intressanta flöden för besökaren. 4

•

Verksamheter i området: Det finns andra verksamheter i området
som kan dra nytta av museets verksamhet. 4

•

God logistik: Tomten har goda förutsättningar för bra logistik för
verksamheten. 3

Detta innebär att medeltalet för "Mötet med Malmöborna" blir: 4,0
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Detta innebär att medeltalet för "Program & Samverkan" blir: 3,7

Detta innebär att medeltalet för "Ändamålsenlighet" blir: 3,3
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Triangeln
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter - Entréplan

Plan 1
Skala 1:400
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Triangeln
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter - Program & Funktioner

P4
Utställning

Permanent utställning

Konsthantering
Publika funktioner
Ickepublikt /verksamhet

P3

HWC
Permanent utställning

Teknik

P2

Personal
Kontor
Permanent utställning
Tillfällig utställning
Workshop
Teknik
HWC

P1

Entré & reception
Butik
Flexyta
Hörsal
Kafé
Kök
Tillfällig utställning
Personalentré
Inlastning
Packrum
Miljörum
Konservator
Projektrum
Kök
Omklädningsrum
Vilrum

P-1

Garderob
Hygienrum
Förråd
Verkstad
Närmagasin
Vent/värme
Teknikrum
Elcentral

Konstens väg
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Besökarens väg
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Triangeln
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter - Sektion

Sektionslokalisering

Malmö Konstmuseum
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Parallellt uppdrag, Sydväst arkitektur och landskap, Rundqvist Arkitekter)
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Sektion
skala 1:1000
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3.0 Rosengårds station
Typexempel av lokalisering i ett
stationsnära stadsutvecklingsområde
utanför city, präglad till stora delar av
bostäder.
Två tomter undersöks; en med orientering
mot huvudgata och stationstorg samt en
mot huvudcykelstråk och park.
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Rosengårds station
översikt
Introduktion

Regionala avstånd

Rosengård ligger i stadens sydöstra delar, med start söder
om Kontinentalbanans järnvägsspår. Rosengård har under
2018 fått en egen station på denna järnvägslinje, Rosengårds station. Området består främst av bostäder, serviceverksamheter och industriverksamhet. Eftersom området
planerades under miljonprogrammets dagar, ligger det
relativt långt från Malmös centrala delar och kan upplevas
perifert för många Malmöbor.
Amiralsstaden, som Rosengård är en del av, ska dock under
kommande år succesivt utvecklas och knytas närmre stadskärnan. Detta ska göras med hjälp av insatser i infrastruktur och blandad stadsbebyggelse, där Rosengårds station
kan ses som ett första steg. Med dessa insatser kommer områdets förutsättningar förändras och läget bli mer integrerat
i stadsväven. Bedömningen av platsens förutsättningar blir
således utmananade, då både dagens och den närstående
framtidens förutsättningar bör vävas in.
Analysen utgår från platsens nuvarande potential och
utmaningar såväl som stadens övergripande planer, för att
bedömma vilka effekter ett framtida konstmuseum kan
tillföra området.

JOHANNESLUST

VÄRNHEM

VÄSTRA SORGENFRI

Nationella tåg
Regionala tåg
Lokala tåg

NORRA SORGENFRI

HÅKANSTORP

Folkets park

ÖSTRA SORGENFRI
MÖLLEVÅNGEN

NORRA ROSENGÅRD

Enskifteshagen
Studentfrämjandet

NORRA SOFIELUND

Grafittihallarna
Kulturfabriken

B

A
Yallatrappan

ANNELUND
SÖDRA ROSENGÅRD
SLUSSEN
SÖDRA SOFIELUND
Rörsjöparken

Kontrapunkt

AUGUSTENBORG

PERSBORG

HELENEHOLM

Orienteringskarta
ALMHÖG
(Underlag: Malmö Stad Översiktsplan 2018)
HINDBY

ROSENGÅRD

Rosengårdsfältet
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Rosengårds station
översikt

Besöksmål
Malmös 30 högs rankade besöksmål.
(Tripadvisor.com)

Arbetsplatser
Malmös 30 största företag.
(Malmobusiness.com)

Handel
Malmös 30 högst rankade handelsmål
(Tripadvisor.com)

Konferens
Malmös 25 största konferensanläggningar
(Konferensanläggningar.se)

Fotgängare
Malmös befintliga prioriterade gångstråk
(Malmö Stad Översiktsplan 2018)

Centralstråket
Malmös centrala huvudstråk, präglas av centrumfunktioner/handel.
(Malmö Stad Översiktsplan 2018 samt definierat i denna analys)

Kulturstråket
Malmös sammankopplade större kulturinstitutioner
(www.malmotown.com/kulturstraket)

Rosengårdsstråket
Gång och cykelstråk som kopplar till centralstråket
(Amiralsstaden-Mål och värden, samt Malmö Stad Översiktsplan 2018)
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Triangeln
översikt
Typexempel
Lokaliseringsalternativ
I området har två tomter valts som typexempel på lokaliseringsalternativ för ett framtida museum. Tomt A- Amiralsgatan öster om järnvägsspåren och B- Annelundsgatan,
belägen väster om spåren i stadsdelen Annelund. Båda
tomterna ligger i anslutning till Rosengårds station men har
unika förutsättningar och potential.

N

A

BA

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i
samband med en eventuell framtida
förtätning av området.
Illustreras här endast för att visualisera
ett tänkbart sammanhang, och är inget
denna utredning föreslår.
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3.1 Tomt A
Amiralsgatan

T

B

ROSENGÅRD
bostadsområde

T

Tågstation

B

Busshållplats

B

Framtida Busshållplats

C

Cykelparkering
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Situationsplan
Skala 1:1000
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Typexemplet kan komma att
definiera om platsen från en
oaktiverad parkeringsyta till
publik mötesplats med unik
identiet präglad av mångfald och
ett stationsnära läge.

Vy över kaféets uteplats vid
norra stationstorget
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Tomten är liten till ytan, smal och relativt långsträckt, belägen mellan Amiralsgatan i norr och Törnrosens bostadsområde i söder. Dessa förutsättningar kan
begränsa museets utformning och potentiellt innebära att en högre byggnadsvolym blir optimal på platsen. En utformning på höjden kan innebära
vissa verksamhetsmässiga begränsningar i form av bland annat sämre visuell
koppling mellan våningsplanen. Rörelsen för besökare och anställda kan även
bli något mer komplicerade i en vertikal byggnad jämfört med ett horisontellt
planerat program. En centralt ordnad kommunikationskärna kan ge förutsättningar för en relativt effektiv logistik. En vertikal byggnad kan på tomten
manifestera sig i stadsdelen och på ett lokalt plan skapa en byggnad med
igenkänningsfaktor.
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Sociala effekter

Tomtens placering mellan stadsdelarna Rosengård och Annelund, kan bli fördelaktigt med hänsyn till etablerandet av nya mötesplatser, och kan i en större
kontext bidra till att sammanföra stadens västra och östra delar. I tomtens
närområde finns idag inga större offentliga institutioner. Mindre verksamheter
kopplade till kultur, konst, publika möten och grundutbildning existerar, men
de är visuellt separerade från tomten av järnvägen, vilket kan bidra med en
barriärliknande effekt.
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Området har idag en förekomst av verksamheter och lokala entreprenörer,
som främst utgörs av olika mötesplatser och skapande verksamheter. Tomtens
placering är dock inte optimal i relation till dessa målpunkter då järnvägsspåret såväl som avsaknad av visuell koppling riskerar att skapa barriäreffekter.
Det saknas även anknytning till större kulturinstitutioner, utbildningar och
handel vilket gör att dessa synergier riskerar att utebli.
Tomtens placering på ett centralt läge i Amiralsstaden, medger att museet vid
en framtida förtätning av stadsdelen kan visa upp Malmö som en växande
stad. För att göra stadsdelen attraktiv för turister kan en ökad tillgänglighet
såväl som fler och varierade funktioner krävas. Idag är huvuddelen av de populära besöksmålen i Malmö lokaliserade i de mer centrala delarna av staden.

Ur demokratisk synpunkt kan tomtens läge bidra till att belysa och lyfta en
stadsdel som idag kan betraktas som ett potentiellt stadsutvecklingsområde.
På detta sätt kan området tillgängliggöras och skapa en målpunkt för de som
tidigare inte tagit sig hit, vilket potentiellt kan stärka Malmöbornas känsla av
samhörighet. På grund av tomtens läge kan man dock anta att den inte kommer bli en del av det dagliga flödet och att den breda målgruppen inte lika lätt
tar sig till tomten. Kring tomten kan det finnas utrymme att öka närvaron då
den närmsta bebyggelse till största del utgörs av bostäder. Genom att tillföra
en annan verksamhetstypologi kan platsen aktiveras under fler av dygnets
timmar.

KR

IDENTITET

Tomten ger förutsättningar för att inpassa sig i de stadsutvecklingsplaner som
Malmö stad har för Amiralsstaden och kan med denna placering möta upp
stationsperrongen i väster såväl som Amiralsgatan i norr. Lokaliseringen är
väl framträdande då man ankommer från väster och har möjlighet att bli en
visuell hållpunkt lokalt i området. Området har en hög utvecklingspotential
gällande såväl tillförandet av målpunkter som att nyttja de oexploaterade ytor
som idag finns längs Amiralsgatan.

I dagsläget utgörs tomten av parkeringsplats, basketbollplan och passage vidare till bostadsområdena i öster, vilket kan innebära att Malmöbornas band
till platsen är relativt svagt. Genom ett museums etablering på platsen kan den
komma att definieras om till publik mötesplats med unik identitet präglad av
stadsdelens mångfald och det stationsnära läget. Beroende på Amiralsstadens
övriga utveckling finns även möjlighet för en ökad grönska längs Amiralsgatan
och kring stationstorget, som potentiellt kan stärka stadens gröna identitet.
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Dagens lokala förbindelser är goda i och med tågstationens tillkomst, vilken
ligger i direkt anslutning till tomten. Gång och cykelflöden är också starka i
området, då främst längs Rosengårdsstråket som löper söder om tomten genom stadsdelen. Ur ett regionalt och nationellt perspektiv är dock tillgängligheten dålig och inga direktförbindelser går till platsen. Tomtens perifera läge i
staden, bilorienterade utformning och avsaknad av andra befintliga besöksmål
kan försvåra för nya flöden att uppstå och för spontanbesökare utifrån stadsdelen att nå museet.
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Genom att placera ett konstmuseum på tomten kan en tydligare identitet
skapas för området som kan höja dess övergripande utvecklingspotential.
Den eventuella omvandlingen av Amiralsgatan kan tillsammans med en högre
exploatering ge stor potential till tomten, men bidrar samtidigt med osäkerhet.
Museet kan i denna kontext agera motor i stadsdelens utveckling. Behovet
av parallella satsningar för att lyfta dess position i staden kan då vara stort
eftersom området idag är perifert och saknar starka målpunkter. Malmö har
dock viss möjlighet att påverka den framtida utvecklingen av området i och
med den eventuella utvecklingen av Amiralsstaden.

TER

Framtida utvecklingsplaner för Amiralsstaden kan göra platsen till en spännande lokalisering, även om dess nuvarande användning och anknytning till
omgivningen innebär relativt stora utmaningar. Närområdet skapades som en
del av miljonprogrammet och dess karaktär präglas av sin tids planeringsprinciper, där funktionsseparering, storskalig byggnation och bilens dominans i
stadsrummet är kännetecknande. I närområdet finns även få kulturhistoriskt
värdefulla byggnader representerade.
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Ekonomiska effekter

AK

Stadsbyggnadsmässiga effekter

OMRÅDESEFFEKTER

Rosengårds station
Tomt A
Sammanfattning

Verksamhetsrelaterade effekter

Samlad bedömning effekter
Sammanvägt rosdiagram som redovisar det samlade
medeltalet för varje effektkategori; Stadsbyggnadsmässiga-,
Sociala-, Ekonomiska- och Verksamhetsrelaterade effekter

Tomten kan i sig ge förutsättningar för externa aktörer att verka i byggnaden,
även om den bäst exponerade ytan i bottenvåningen är något begränsad. Beroende på programmering och områdets övriga utveckling finns möjlighet för
museet att bli ett vardagsrum för de boende i närområdet såväl som för den
långväga besökaren. Det perifera läget och avsaknaden av varierade verksamheter i tomtens direkta närhet, kan göra samverkan svårare.
Stationstorgets relation till tomten kan medge att en naturlig förplats för museet skapas. Torget ligger syd och väster om tomten, vilket innebär att museet
genom denna lokalisering har god tillgång till dags- och kvällssol. I och med
detta läge utsätts den dock därmed också för de i staden dominerande vindriktningarna, såväl som för buller från Amiralsgatan och järnvägen.
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Rosengårds station
Tomt A
Stadsbyggnadsmässiga effekter
Kortfattad beskrivning

¹

Tomtens begränsade fotavtryck har i typexemplet resulterat i en byggnad på ca. 8 våningar orienterad i nord-sydlig
riktning. Byggnadens skala förhåller sig väl till områdets
byggnation, men sticker lokalt på platsen ut och har möjlighet att bilda en visuell entré till området. Byggnaden knyter
an till omgivande flöden i form av Amiralsgatan i norr såväl
som stationstorget i väster. Typexemplet valdes för att illustrera en ytbegränsad tomts utvecklingsmöjligheter i denna
lägestypologi.

T¹ TÅG LOKALT
T² TÅG REGIONALT
T³ TÅG NATIONELLT
B BUSSHÅLLPLATS
C CYKELSTATION
CYKEL/GÅNGSTRÅK
BILSTRÅK

Lokaliseringen har en relativt stor andel oexploaterade ytor
och lokala entreprenörsinitiativ, vilket ger en hög utvecklingspotential.

B

T

!

N

B

Dagens lokala förbindelser är goda, ur ett regionalt och nationellt perspektiv är tillgängligheten dålig och inga direktförbindelser utifrån går till platsen.

1

B

För en mer detaljerad beskrivning av programmets disponering och volym, se s.66-70
B

Målpunkt
Museet har potential att bli en tydlig målpunkt längs Amiralsgatan

Stadsutveckling
Nytt besöksmål stärker koppling över barriär

8V

T
1

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.

Arkitektonisk karaktär
Bryter stadsmönster och sticker ut

Kvalitéer på platsen
Sol och nära till tågstation

Tillgänglighet
Starka konkurerande flöden

(visionsarbete, Amiralsstaden, SBK)
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EXISTERANDE STARKA FLÖDEN

Rosengårds station
Tomt A
Stadsbyggnadsmässiga effekter

Stadsrummets karaktär

Flöden & Tillgänglighet

Stadsutveckling

Närområdet skapades som en del av miljonprogrammet och
dess karaktär präglas av sin tidsperiods planeringsprinciper.
Dessa principer utgörs bland annat av funktionsseparering,
där vägarnas visuella dominans är kännetecknande samt
storskaliga flerbostadshus av lamellhustyp. I området finns
det få kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsen utgörs i huvudsak av bostäder, handelsverksamhet
samt industri. Bostadsområdet Törnrosen, i anslutning
till lokaliseringen, skärmar tomten från de inre gårdarna.
De stora industriområdena norr om Amiralsgatan bryter
upp stadsstrukturerna, vilket tillsammans med de många
bilplatserna ger närområdet en karg karaktär. I områdets
centrala delar finns relativt stora grönområden och parker
lokaliserade. Typexemplet är dock visuellt bortkopplad från
dessa områden, och platsens grönska återfinns främst längs
Amiralsgatan och i form av bostädernas innergårdar. Dessa
grönytor tillför med sin placering få kvalitéer för ett framtida Museum. Torgplatsen väster om tomten, i anslutning
till Rosengårds station, har goda möjligheter till sol och
kontakt till såväl Rosengårdsstråket som Amiralsgatan.

Att ta sig till platsen till fots eller med cykel fungerar smidigt då
man rör sig längs Ystadsgatan och Rosengårdsstråket. Området
ligger dock relativt långt från Malmös centrala delar, och områdets
strukturer är frånsett Rosengårdsstråkets gång och cykelvägar,
klart bilinriktade. Det huvudsakliga bilstråket består av Amiralsgatan, där även en stor del av stadens inkommande godstrafik ankommer. De kollektiva förbindelserna är lokalt sett goda och man
kan ta sig från Malmö C till Rosengård med buss såväl som med
tåg. Tomtens direkta anslutning till perrongen bedöms som mycket
positiv ur tillgänglighetssynpunkt. Ur ett regionalt och nationellt
perspektiv är däremot tillgängligheten dålig och inga direktförbindelser utifrån går till platsen i dagsläget.
Flödena genom och runt omkring Tomt A är stora, men är i den
direkta närheten begränsade till trafiken på Amiralsgatan. Ett par
hundra meter söder om platsen löper dock Rosengårdsstråket med
starka flöden av gående och cyklister.

Typexemplet inordnar sig väl i de stadsutvecklingsplaner
som Malmö stad har för Amiralsstaden. Idag har strukturen
en blandad skala, med lägre industribyggnader såväl som
bostäder i 4-8 våningar. På den centrala tomt som typexemplet utgör, kan museet komma att bli väl synligt om det som
i typexemplet utformas i 8 våningar. Genom att bygga på
höjden går det att på lokaliseringen skapa en visuell hållpunkt och en publik entré in i området.

Lokaliseringens framstående position längs Amiralsgatan
kan bidra till att markera inkörsporten in i området och
därmed göra Konstmuseet till en lokal symbol på platsen. Ur ett större perspektiv är lokaliseringen varken på
en tillräckligt central position eller bärande av tillräckligt
starka kvalitéer för att lyfta byggnaden som symbol för hela
Malmö.
Bostäder, Törnrosen

Norra stationstorget,
vy mot Amiralsgatan

Vy mot stationstorget från öst

Gröna innergårdar, Törnrosen

Vid en eventuell omvandling av Amiralsgatan med högre tillgänglighet för gående och cyklister kommer troligtvis dessa flöden
att öka längs med gatan. Museet kan i denna kontext stärka
kopplingen till Rosengårds centrum och dess aktiviteter. Det finns
dock en risk att det redan etablerade Rosengårdsstråket fortsatt
bibehåller flödet av gång- och cykeltrafikanter.
Lokaliseringens koppling till målpunkterna längs Rosengårdsstråket är svåra att bedömma. Rosengårdsstråket kan dels stärkas av
Amiralsgatan om den omvandlas till att omfatta en större funktionsblandning och ökad tillgänglighet, men även försvagas av
denna gatas ökade dragningskraft.
Trots byggnadens framstående placering i området tros inte
spontanbesökare utifrån området utgöra en stor del av besöksunderlaget. Detta på grund av de relativt dåliga anslutningarna och
avsaknaden av andra starka besöksmål i anslutning till platsen.
Spontanbesöken från närområdet har dock potential att gynnas
beroende på programmets utformning.

Museets karaktär bryter i typexemplet mot de intilliggande
lamellhusens slutenhet, och vänder sig ut mot såväl Amiralsgatan som stationstorget. Mot dessa platser riktar sig funktioner av en mer publik karaktär för att skapa möjligheter
att levandegöra och interagera med stadsrummet. Genom
att på detta vis koppla an till torgplatsen vid Rosengårds
station, kan den framhävas och stärka dess plats i stadsbilden.
Lokaliseringen har en hög utvecklingspotential när det
gäller att tillföra starka målpunkter och nyttja de oexploaterade ytor som idag finns längs Amiralsgatan för att skapa
en tydligare stadsstruktur. De lokala entreprenörsinitiativ
som finns i stadsdelen är också något som höjer denna
utvecklingspotential. En skillnad mot lokaliseringarna i
Nyhamnen och på Triangeln är områdets lägre potential
som destination.
Museets placering utgör del i den planerade stadsstrukturen
och fungerar som entré till området såväl som en förbindelse till stadens centrala delar. Genom att tillföra en verksamhet av denna rang har området möjlighet att trots den
barriär som järnvägsspåren innebär, mentalt knytas närmre
stadens centrala delar.

•

Unik bef. Karaktär: Platsens befintliga karaktär är värdefull och unik
för Malmö. 2

•

Existerande starka flöden: Lokaliseringen ligger i anslutning till
redan existerande starka flöden. 3

•

Förhåller sig t. omgivning: Ett museum har potential att förhålla sig
väl till sin omgivning i skala, gaturum och stadsväv. 3

•

Bef. arkitektoniskt värde: Platsen har ett kulturhistoriskt och
arkitektoniskt värde. 2

•

Goda förbindelser: Lokaliseringen har goda förbindelser. 2

•

Främjar stadslivet: Ett museum kan främja livet i stadens rum. 3

•

Nya flöden/stråk: Museet förstärker kopplingen till andra
målpunkter som tillsammans kan skapa ökat eller nya flöden/stråk. 3

•

Utvecklingspotential: Området har en stor utvecklingspotential. 4

•

Synligt i stadsbilden: Muséet blir väl synligt i stadsbilden och kan
locka till spontanbesök. 2

•

Kvalitéer på platsen: Det finns fysiska kvalitéer på platsen idag som
kan tillvaratas, tex grönska, solläge, utsikt. 2

•

Igenkänningsfaktor: Det finns goda förutsättningar för ett museum
med hög igenkänningsfaktor. 3

Detta innebär att medeltalet för "Stadsrummets karaktär" blir: 2,25
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Rosengårds station
Tomt A
Sociala effekter

Kortfattad beskrivning
Typexemplet kan komma att definiera om platsen från en
oaktiverad parkeringsyta till publik mötesplats med unik
identiet präglad av mångfald och ett stationsnära läge.
Lokaliseringen bidrar inte till att göra museet till del av
det dagliga flödet, på grund av detta finns risk att en bred
målgrupp inte lika lätt kommer till tomten.

N

ROSENGÅRD
Miljonprogram, mer perifert

ANNELUND
Del av centrala staden

Neutral mötesplats
En demokratisk mötesplats för
området

Trygghet
Ökad närvaro

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Amiralsstaden, SBK)
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Mötesplatser
Mitt mellan olika stadsskalor

Rumsskapande
Skapar plats mot tågstation
och annonserar sig mot
Amiralsgatan

Identitet
Områdets mångfald kan skapa
en unik profil för museet.
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Rosengårds station
Tomt A
Sociala effekter
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Identitet

Demokratiskt värde

Aktiviteter & Mötesplatser

Tomten används idag som parkering åt de närliggande bostäderna i söder, basketbollplan och som passage vidare in
mot bostadsområdena i öster. Med Rosengårds stations införande kan platsens position stärkas i Malmöbons mentala
bild, men platsens funktion är fortfarande starkt begränsad.
Tomten är en av de typexempel som kan gynnas mest av ett
tydligt manifesterat inslag.

Tomten bidrar med sitt läge till att belysa och lyfta en stadsdel som idag kan betraktas som ett potentiellt stadsutvecklingsområde. Genom att lägga Museet här kan områdets
attraktivitet öka och bidra till att stadsdelen öppnas upp
för många som tidigare aldrig tagit sig hit. Malmöbornas
känsla av samhörighet kan med detta stärkas, och till viss
del även den övergripande identiteten. Verksamheten kan
tillgängliggöras för nya målgrupper, men lokaliseringen
bidrar inte till att göra museet till en del av det dagliga flödet för merparten av Malmöborna. På grund av detta finns
risken att den breda målgruppen inte lika lätt kommer hit,
och att Malmöbornas känsla av gemenskap och tillhörighet
inte stärks i önskad omfattning.

Lokaliseringen ligger precis i mötet mellan Rosengård och
Annelund, vars gränser tydligt markeras av järnvägens
sträckning. Tomtens läge mellan stadsdelar innebär att den
har potential att bli en mötesplats även i en större kontext,
då mellan stadens delar i väst och de i öst. Konstmuseet kan
på denna punkt dels markera övergången, men också länka
samman stadens strukturer i flera skalor.

I Malmö finns representanter från 182 av världens länder,
i Rosengård återfinns runt 110 av dem. Den mångfald och
de kulturuttryck som detta kan bidra till kan skapa en unik
profil för museet, vilket bidrar till att stärka platsens identitet såväl som dess plats i staden.
Lokaliseringen kan även bidra till Malmös identitet som en
grön stad. Detta hänger dock nära samman med hela Amiralsstadens framtida utveckling, till exempel Amiralsgatans
utformning och karaktär.

En annan frågeställning är huruvida museet på denna lokalisering blir mer tillgänglig för boende i andra perifera delar
av Malmö exempelvis Kroksbäck, Limhamn eller Bulltofta, än en lokalisering i de mer centrala delarna. Detta kan
upplevas som att man satsar specifikt i ett område och inte
tillför något som är till för hela staden.
Då tomten idag endast är omgiven av bostadshus som i första hand är orienterade bort från tomten, in mot gårdarna,
kan det finnas utrymme att öka närvaron på platsen. Detta
gäller främst mot spåret, tågperrongen och stationstorget
som annars kan vara mer utsatta än gatorna kring bostadshusen. Med ytterligare närvaro i form av ett museums
publika verksamheter, kan platsen bli aktiv under fler av
dygnets timmar.

Idag finns inga liknande offentliga institutioner i lokaliseringens närområde, den närmsta i denna genre utgörs av
Malmö Konsthall vid Triangeln. Museet kan i sin omedelbara närhet tillföra nya värden gällande aktiviteter såväl som
publik mötesplats. På Fagerstagatan, Annelundsgatan, Norra Grängesbergsgatan, och vidare in på Bennets väg finns
flera mindre verksamheter kopplade till kultur, konstnärligt
arbete, publika möten och grundutbildning. Dock är tomten
separerad från dessa aktiviteter på grund av järnvägens barriäreffekt såväl som tomtens läge och visuella frånkoppling
i förhållande till Rosengårdsstråket.
Övergången mellan stadsrum och byggnad kan bli tydlig i
relationen till de publika platserna stationstorget och Amiralsgatan. Mot torget kan platsbildningen stärkas med hjälp
av typexemplets inramande volym och publika verksamheter i bottenplan. I riktning mot Amiralsgatan kan mötet bli
mer subtilt och utgöra en del av gatans kommersiella utbud,
med exponering mot områdets huvudstråk.

•

Starkt band till platsen: Malmöborna har starka band till platsen
idag. 2

•

Bred målgrupp: Lokaliseringen tillgängliggör verksamheten för en
bred målgrupp. 2

•

•

Stärker platsens identitet: Ett museum kan bidra till att stärka platsens identitet och göra dess karaktär mer unik i staden. 4

•

Ökad tillhörighet: Lokaliseringen kan stärka malmöbornas känsla av
gemenskap och tillhörighet. 3

•

•

Ett grönare/blåare Malmö: Ett museum kan bidra till att Malmös
identitet som grön eller kustnära stad stärks. 3

•

Ökad trygghet: Museet kan bidra till ökad trygghet på platsen. 3

•

•
Detta innebär att medeltalet för "Identitet" blir: 3,0
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Detta innebär att medeltalet för "Demokratiskt värde" blir: 2,7

Kopplar samman staden: Museet kommer bidra till att koppla
samman olika delar av staden. 3
Tillför nya aktiviteter: Museet kan tillföra flera funktioner/aktiviteter
i stadsrummet som saknas på platsen idag. 4
Nära etablerade aktiviteter: Det finns idag väl etablerade
aktiviteter/funktioner i området som främjar interaktion och möten,
vilka kan stärkas eller sammanföras av museets tillkomst. 2
Samspel stadsliv-byggnad: Samspelet mellan stadsliv och
byggnad kan fungera väl på platsen. 3

Detta innebär att medeltalet för "Aktiviteter & Mötesplatser" blir: 3,0
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Rosengårds station
Tomt A
Ekonomiska effekter

Kortfattad beskrivning
Den eventuella omdaningen av Amiralsgatan och ett museums tillkomst kan bidra till att området blir mer attraktivt
att investera i.
Typexemplets har inte någon direkt närhet till etablerade
kulturorganisationer vilket ger sämre förutsättningar för
möten och synergier att uppstå samtidigt som museiverksamheten saknar ett tydligt sammanhang.

N

?

?
Mångkulturell stad
Bilden av Malmö som
mångkulturell stad kan stärkas

Program
Val av program viktigt för att
locka besökare

Saknad pusselbit
Museet tillför en större kulturinstitution som befintliga kultur
verksamheter kan knyta an till

S
S

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Amiralsstaden, SBK)
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S

Malmös varumärke
Ge bild av en växande stad

Synergier
Synnergieffekter kan dämpas
av mentala barriärer

S

Områdeseffekter
Museet kan locka till investeringar i området
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Rosengårds station
Tomt A
Ekonomiska effekter
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Områdeseffekter

Synergier

Malmös Varumärke

Ett konstmuseum på denna plats kan skapa en tydlig identitet för området som tillsammans med lokala aktörer höjer
öka stadsutvecklingspotentialen för området. Museet kan
i denna kontext agera motor i förändringen av områdets
bild utåt såväl som en grund att bygga vidare den kulturella prägeln på platsen. Den nära kopplingen till staden och
placeringen längs Amiralsgatan gör även museet till en port
in i området. Denna koppling kan även komma att göra
området mer attraktivt för externa aktörer att investera i.
Förutom det ökade besöksunderlag som museet kan innebära, introduceras en helt ny målgrupp till platsen, vilket
öppnar möjligheter för nya aktörer att etablera sig.

Området har idag en relativt stor förekomst av verksamheter och lokala entreprenörer. Deras inriktning är varierad
och utgörs av allt från mötesplatser som Yallatrappan till
skapande verksamheter som Drömmarnas hus, Grafittihallarna och kulturfabriken. Dock saknas det någon egentlig
anknytning till en kulturinstitution som ett konstmuseum
skulle innebära. Andra saker som bör viktas är bristen på
närhet till högre utbildningar och handel, varför denna typ
av synergier uteblir. Området har en stark mångkulturell
prägel, vilken tillsammans med ett museums etablering kan
bidra med en unik identitet för området och verksamheten.
Dock handlar det till stor del om valet av programmering,
i frågan om detta kan ge några direkta synergieffekter eller
inte.

Med ett konstmuseum på denna lokalisering kan bilden av
Malmö som en mångkulturell stad stärkas. Området kan
i framtiden dessutom komma att förtätas och kopplingen
med stadens centrala delar utvecklas. Museet kan då som
publik funktion, visa upp Malmö som en växande stad i
denna kontext.

Området kan i stora delar förändras med den eventuella
omdaningen av Amiralsgatan. Här är staden delaktig i den
framtida planeringen och har viss möjlighet att påverka
områdets sammansättning och utformning.

Lokaliseringen ligger på relativt nära avstånd till en del lokala verksamheter. Tomtens placering är dock inte optimal
i relation till dessa målpunkter. Detta med hänseende till
det avskärmande järnvägsspåret och den omkringliggande
bostadsbebyggelsen, som kan innebära att fysiska såväl som
mentala barriärer uppstår och därmed dämpar effekterna.

Det krävs dock mer än museet för att göra området attraktivt för turister. För att locka dem till platsen behövs
mervärden och flera olika typer av besöksmål. I dagsläget
är huvuddelen av de populära besöksmålen lokaliserade i de
centrala delarna av staden.
Även tillgängligheten spelar roll för denna målgrupp. Genom att lägga museet här blir det svårare att ta sig till än
de mer centrala delarna, varför spontanbesök härifrån blir
mindre troligt. Den utbyggda kollektivtrafiken kan dock
i viss mån avhjälpa detta. Antalet besökare beror även till
stor del på verksamhetens attraktivitet. Exempelvis lockar
Lernacken, området vid brofästet, en hel del turister som tar
sig till platsen trots dåliga förbindelser, just för att bron är
en sådan stark attraktionspunkt.
Lokaliseringen har potential att bli ett unikt besöksmål i
staden, i det fall områdets kulturella sammansättning kan
prägla det. Platsen har dock inte så stor upplevelsemässig
potential, då den inte erbjuder några unika kvaliteter gällande exempelvis utsikt eller landskap.

•

Mer attraktivt för investeringar: Museet kan bidra till att området
blir mer attraktivt att investera i. 4

•

Kulturellt sammanhang: Lokaliseringen innebär att verksamheten
hamnar i ett sammanhang med andra lokala kulturorganisationer. 2

•

Stärker bilden av Malmö: Ett museum på platsen kan stärka bilden
av Malmö. 3

•

Motor för utveckling: Museet kan fungera som motor för utvecklingen i området. 4

•

Nära andra funktioner: Närheten till andra funktioner, aktiviteter
och rörelser är stor både fysiskt och mentalt. 2

•

Ökar turismen: Museet kan på lokaliseringen bidra till ökad turism i
staden. 3

•

Påverka utvecklingen: Malmö Stad har goda möjligheter att påverka den fysiska utvecklingen i omgivningen. 3

•

Unikt besöksmål: Museet kan bli ett unikt besöksmål i staden. 3

Detta innebär att medeltalet för "Områdeseffekter" blir: 3,7
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Detta innebär att medeltalet för "Demokratiskt värde" blir: 2,0

Detta innebär att medeltalet för "Aktiviteter & Mötesplatser" blir: 3,0
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Rosengårds station
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter

Kortfattad beskrivning
Typexemplet kan med sin exponering mot såväl stationstorg
som Amiralsgatan, innebära goda möjligheter för externa
aktörer och lokala entreprenörer att verka i byggnaden.
Tomtens läge i förhållande till järnvägen och Amiralsgatan
kan medföra problem med buller och vibrationer, vilket kan
minska utemiljöns attraktivitet.

Malmö Konstmuseum
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Amiralsstaden, SBK)
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Rosengårds station
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter
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Mötet med Malmöborna

Program & Samverkan

Ändamålsenlighet

Tomten kan som tidigare beskrivits, ge goda förutsättnignar för externa aktörer och lokala entreprenörer att verka
i byggnaden. Detta kan ge Museet möjligheter att utveckla
ett platsspecifikt program, skulle stärka dess prägel i lokalområdet såväl som i staden.

Typexemplet kan på denna lokalisering husera en flexibel
lokal på bottenvåningen i riktning mot Amiralsgatan. Här
kan stadsdelens starka entreprenörsanda ges plats i form
av några för området typiska verksamheter, och på så vis
ge museet mervärden med en unik inriktning. Utöver denna
yta kan allrummet och workshopytorna på plan 8 nyttjas av
närliggande externa aktörer. En del av områdets verksamheter kan även komma att gynnas av det stärkta kulturella
utbudet och besöksnäringen ett museum kan innebära.
Nackdelen kan dock vara den interna kommunikationen
och den mindre direkta exponeringen av lokalerna mot
stadslivet. Detta kan minska möjligheterna för den effektiva
och annonserade samverkan något.

Lokaliseringens förutsättningar, belägen på en smal tomt och
inklämd mellan ett bostadsområde såväl som Amiralsgatan,
kan ge museets utformning något begränsade förutsättningar.
På grund av dessa förutsättningar har typexemplet på denna
lokalisering tagit formen av en högre byggnad med mindre
fotavtryck. Konsekvensen av detta kan innebära att en mindre
del av programmet ryms på varje våning, vilket speciellt kan
spela roll för entréplan och mötet med besökarna. I typexemplet finns merparten av de publika funktionerna såväl som
inlastning och initial konsthanering på entréplan. Inlastningen
löses på en sidogata kopplad mellan Amiralsgatan och Cronmans väg, vilket eventuellt kan skapa problem i mötet med
Amiralsgatans högre flöden.

Förutom de potentiella ytorna för samutnyttjande kan val
av program såväl som utställningarnas innehåll i stor grad
påverka möjligheten för att uppnå önskade verksamhetsrelaterade effekter

Byggnadens interna flöden utgår i exemplet från en central
hissnod såväl som i form av trappor i varierade positioner.
Detta för att erbjuda alternativa rörelsemönster till utställningutrymmena, representerade av en direkt såväl som en indirekt
väg. Nackdelen med en vertikal lösning av programmet kan
bli att den visuella kopplingen mellan museets våningsplan
försämras och att rörelsen i byggnaden därmed försvåras.

Publika funktioner som kafé och butik vänder sig i typexemplet mot stationstorget och kan på så vis aktivera detta.
En extern aktör kan tillföra en variation i byggnadens öppettider, vilket kan komma att aktivera det direkta närområdet, i detta fallet Amiralsgatan. Museet har beroende på
programmering, möjlighet att aktiveras under veckans alla
dagar och bli ett vardagsrum för de boende i närområdet
såväl som den långväga besökaren. Den lägre tillgängligheten kan dock minska denna potential något.
Stationstorget kan utgöra museets förplats och kopplar
till Amiralsgatan såväl som visuellt till Rosengårdsstråket
i söder. Platsen är i dagsläget utsatt för de dominerande
vindriktningarna i Malmö. Den befintliga byggnationen
skyddar något mot den sydliga vinden, men typexemplets
höga fasader kan göra att vinden trycks ner från de högre
höjderna till marknivån. Visat i exemplet syns även skärmtak, som kan reducera vindarnas påverkan och på så vis
förbättra förutsättningarna på platsen. Lokaliseringen medger ett bra solläge främst mot västra och sydvästra sidan.
Något som kan bli svårt att komma ifrån är dock tomtens
svåra utsatthet för buller och vibrationer från järnvägen och
Amiralsgatan.

Det finns goda möjligheter för kaféet att verka parallellt i
byggnadens entréplan, hörsalen kan på grund av byggnadens ytmässiga begränsning bli frånkopplat denna funktion.
Denna ligger dock på ett attraktivt läge i toppen av byggnaden, med goda förbindelser till kaféets kök via en separat
hiss. För att kunna driva de externa verksamheterna utanför
museets öppettider är det möjligt att dela av det centrala
kommunikationsflödet från utställningsytorna.

Utställningshallarna baseras på ett modulsystem om 6m, och
kan på grund av byggnadens mindre fotavtryck riskera att bli
relativt likartade till storlek och form. Det finns dock möjlighet
till variation genom att dela av eller slå ihop utrymmena, vilket
ger en viss flexibilitet för upplevelsen av utställningarna.
Logistiken gällande konst och material mellan våningarna
sköts via lasthissen. Denna logistik fungerar relativt effektivt
vare dess centrala läge.
Sammantaget kan rörelsen för besökare såväl som de som arbetar i museet bli något mer komplicerad i en vertikal byggnad
än i ett horisontellt planerat program.

•

Levande dygnet runt: Det finns stor potential för ett levande museum
under alla tider på dygnet/veckan. 3

•

Möjligt att samutnyttja: Det finns goda förutsättningar för att samutnyttja ytor/funktioner/lokaler med andra verksamheter. 3

•

Flexibla utställningsutrymmen: Tomten har goda förutsättningar för
ändamålsenliga och flexibla utställningsutrymmen. 3

•

Bra utemiljöer: Det finns goda förutsättningar för bra förplatser och
utemiljöer (mikroklimat) intill byggnaden. 2

•

Aktörer kan verka parallellt: Det finns goda möjligheter för olika
aktörer att fungera parallellt och självständigt i byggnaden. 3

•

Bra flöden besökare: Tomten har goda förutsättningar för att skapa
effektiva och intressanta flöden för besökaren. 3

•

Verksamheter i området: Det finns andra verksamheter i området
som kan dra nytta av museets verksamhet. 3

•

God logistik: Tomten har goda förutsättningar för bra logistik för
verksamheten. 3

Detta innebär att medeltalet för "Mötet med Malmöborna" blir: 2,5
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Detta innebär att medeltalet för "Program & Samverkan" blir: 3,0

Detta innebär att medeltalet för "Ändamålsenlighet" blir: 3,0
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Rosengårds station
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter - Entréplan

Situationsplan
skala 1:400
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Rosengårds station
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter - Program & Funktioner

P8

Tillfällig utställning
Hörsal
Workshop
Eventsal/allrum

Utställning
Konsthantering
Publika funktioner

Utställning

P7

Konsthantering

Utställning
Chefsrum
Personal bibliotek

Publika Funktioner

P6

Ickepublikt /verksamhet
Teknik

Ickepublik /

Utställning
Personal/projektrum
Administration
verksamhetVilrum
Personalrum

Teknik
P3-5

Utställning

P2

Kafé
Utställning
Verkstad
Konservator
Närmagasin

P1

Entré & reception
Butik
Flexyta
Kafé
Personalentré
Miljörum
Städ
Packrum
Inlastning
Kök

P-1

Garderob
Toaletter
Vent/värme
Förråd
Personal omkl.
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Besökarens väg
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Rosengårds station
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter - Sektion

Sektionslokalisering

Malmö Konstmuseum
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Amiralsstaden, SBK)
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Sektion
skala 1:1000
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ANNELUND
industriområde

3.1 Tomt B
Annelundsgatan

T

ENSKIFTESHAGEN
grönområde

ROSENGÅRD
bostadsområde

T

Tågstation
ANNELUND

B

Busshållplats

B

Framtida Busshållplats

C

Cykelparkering

bostadsområde
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Situationsplan
Skala 1:1000
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Typexemplet kan som en pendang
till St Matteus kyrka på motsatt
sida Enskifteshagen, komma
att stärka platsens identitet och
samtidigt göra stationen mer
framträdande i stadsbilden.

Vy över Museets atrie från
takparken
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Ett museum kan på tomten komma att stärka den i området etablerade kulturella prägeln såväl som dess gröna profil, i och med kopplingen till Rosengårdsstråkets kulturella verksamheter och Enskifteshagens grönska i väst. För
att öka attraktiviteten kan det dock behövas bättre tillgänglighet och varierade
publika verksamheter för att locka en bredare publik till området.
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Området har idag en relativt stor förekomst av verksamheter och lokala
entreprenörer. Utbudet riktas i stort till specifika grupper eller utövare, där
kulturföreningar, idrotts- såväl som folkbildande aktiviteter finns representerade. En del av dessa verksamheter kan gynnas av museets tillkomst, och på så
vis stärka områdets kulturella prägel. Det kan finnas en risk att järnvägsspåret
bildar en barriäreffekt mot de verksamheter som ligger i Rosengård.
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Typexemplets låga byggnadsvolym bidrar till den intima känsla som utgörs av
områdets befintliga bebyggelse och grönområde, vilket bryter av mot de högre
byggnaderna i norr och öst. Museet kan här definiera gaturummet och vidareutveckla mötet mellan staden, museet och stationen i Rosengård. Tomten präglas i hög grad av industriområdets aktiviteter, vilket ger en hög utvecklingspotential och möjlighet att tillföra en stark kulturell målpunkt i området.
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De kollektiva förbindelserna är sett ur ett lokalt perspektiv goda, detta tack
vare tågstationens tillkomst. Tomtens placering intill Rosengårdsstråket ökar
dessutom den lokala tillgängligheten för gång och cykeltrafikanter. Däremot
saknas i dagsläget direkta regionala såväl som nationella anslutningar, vilket
kan begränsa de totala flödenas storlek. Tomtens perifera läge i staden kan
försvåra för nya flöden att uppstå och för spontanbesökare utifrån stadsdelen
att nå museet.
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Lokaliseringen av ett konstmuseum på tomten kan potentiellt skapa en
tydligare identitet för området och stimulera till en fortsatt kulturellt inriktad
utveckling i stadsdelen. I denna kontext kan museet komma att fungera som
motor för områdets fortsatta utveckling. Hur stark den utvecklande kraften
kan bli beror även på övriga satsningar, exempelvis Amiralsgatans omvandling och möjligheten att locka en bredd av verksamheter, vilket kan innebära
en viss osäkerhet. Malmö stad har dock viss möjlighet att påverka områdets
utveckling med den eventuella omdaningen av Amiralsstaden.

TER

Tomten är belägen i övergångsområdet mellan Rosengård och den västra
stadsdelen Annelund. Spåren efter miljonprogrammet i form av funktionssepareringen är inte fullt lika tydlig här som på tomt A tack vare dess mer indirekta koppling till Amiralsgatan. Istället finns på platsen en tydligare koppling
till lokala grönområden, som Enskifteshagen i väster. Tomtens lokalisering i
fonden av Enskifteshagen, motsatt St. Matteus kyrka och mellan stadsdelarna,
kan öka symbolvärdet på platsen och göra platsen synligare i stadsbilden.
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Stadsbyggnadsmässiga effekter

OMRÅDESEFFEKTER

Rosengårds station
Tomt B
Sammanfattning

Verksamhetsrelaterade effekter
Sociala effekter
I dagsläget ligger Annelunds förskola på tomten och i närheten ligger Enskifteshagen, ” Zlatan-tunneln” såväl som Norra Grängesbergsgatan, vilka kan
bidra med övergripande orientering till platsen. Genom museets etablerande
kan en tydligare identitet för platsen skapas, och i samspelet med exempelvis
St. Matteus kyrka, göra stationen och de båda stadsdelarna mer framträdande
i stadsbilden. Områdets mångfald och kulturuttryck kan dessutom bidra med
en unik profil för museet, samtidigt som närheten till Enskifteshagens grönska
kan hjälpa till att lyfta upplevelsen av Malmö som en grön stad.
Lokaliseringen av ett museum på tomten kan med sitt framstående läge och
möjlighet att attrahera besökare, lyfta stadsdelen som idag kan betraktas som
potentiellt stadsutvecklingsområde. Genom att skapa en publik mötesplats i de
mer perifera delarna av staden kan intresset för området öka hos Malmöborna och tröskeln för att ta sig dit sänkas. Det perifera läget kan dock påverka
storleken av det dagliga flöde som passerar och endast exponera platsen för en
mindre andel av Malmös befolkning. Beroende på programmering och områdets övriga utveckling kan öppettiderna sträcka sig över fler timmar på dygnet
än den nuvarande förskolan, vilket kan ge en ökad närvaro på platsen.
Tomtens placering på gränsen mellan Annelund och Rosengård har möjlighet
att göra museet till en mötesplats mellan stadens västra och östra delar. Placeringen i anslutning till järnvägsspåret och dess passage, kan bidra till att den
mentala barriären överbryggas och att en ”ingång” till Rosengård tydligare
markeras. I närområdet finns ett relativt stort utbud av aktiviteter såväl som
verksamheter, ett konstmuseum skulle dock tillföra ett större publikt rum som
idag saknas, samtidigt som det kan stimulera till en fortsatt kulturell utveckling.

Tomtens ytor medger en mycket stor flexibilitet i programmet och i utformningen av museets byggnadsvolym. Tack vare tomtens utformning finns här
väldigt goda möjligheter att rymma programfunktioner helt i markplan, vilket
i sig skapar en omedelbar närhet till stadsrummet för museets publika verksamhet. Möjligheten att funktionsseparera programmet inom museet kan även
underlätta en självständig drift av exempelvis externa verksamheter. Även det
interna flödet för besökare och anställda såväl som logistik i form av inlastning, kan gynnas av denna möjlighet. Närheten till tågperrongen kan också ge
bidra till unika kvalitéer, så som en direkt koppling mellan denna och museets
verksamhet.

Samlad bedömning effekter
Sammanvägt rosdiagram som redovisar det samlade
medeltalet för varje effektkategori; Stadsbyggnadsmässiga-,
Sociala-, Ekonomiska- och Verksamhetsrelaterade effekter

Tomtens generösa ytor kan ge möjlighet för relativt stora flexibla ytor att
skapas. Detta kan ge goda förutsättningar för externa aktörer att verka i
byggnaden. Exponeringen mot det starka flödet av människor längs Rosengårdsstråket, stärker möjligheterna att i en lokal kontext sprida de eventuella
effekter ett museum kan få på platsen. Beroende på programmering och områdets övriga utveckling finns möjlighet för museet att bli ett vardagsrum för de
boende i närområdet såväl som för den långväga besökaren.
Det finns goda möjligheter att anordna förplatser till museet då tomten
medger en stor flexibilitet i utformningen av byggnadsvolymen på platsen. I
typexemplet har dessa platser anordnats längs Rosengårdsstråket, på taket i
form av ett grönt stationstorg såväl som inne i byggnadens entréhall. Tomten
medger goda sollägen mot syd och ger tillgång till dags- såväl som kvällssol.
Museet utsätts för de dominerande vindriktningarna och ett visst buller från
järnvägen, vilket kan reduceras med särskild utformning av arkitektur såväl
som gaturum.
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Rosengårds station
Tomt B
Stadsbyggnadsmässiga effekter

Kortfattad beskrivning
Typexemplet illustreras här som envåningsbyggnad orienterad mot syd, väst och öst, vilken tar hela den aktuella
tomten i anspråk. I typexemplet ansluter byggnaden via en
takpark direkt till perrongen i öster och de många entrémöjligheterna kan bidra med skilda kvalitéer, karaktär
och låga trösklar. Skalan bryter i exemplet mot typologierna
i norr och öster, men förhåller sig väl till den låga industristaden i söder. På denna tomt kan även en högre byggnad
med mindre fotavtryck uppföras. Detta typexempel valdes
för att illustrera att yta och plats ofta finns i denna typ av
lägen jämfört med ett läge mitt i centrala staden, som inte
kan erbjuda samma utrymme.
Typexemplet lyfter fram tågstationen i området och skapar
definierade platser mot parken i väster såväl som längs
Rosengårdsstråket i söder.

N

För en mer detaljerad beskrivning av programmets disponering och volym, se s.80-84

ROSENGÅRD
Bostadsområde

ANNELUND
Bostadsområde

Dagens lokala förbindelser är goda, ur ett regionalt och nationellt perspektiv är tillgängligheten dålig och inga direktförbindelser utifrån går till platsen.

ENSKIFTESHAGEN
Grönområde

Rosengårdsstråket
Väletablerat gång- och cykelstråk vid platsen

ANNELUND
Industri- och
verksamhetsområde

Kvaliteter
Grönytor i direkt anslutning till
byggnaden såväl som bra solläge

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Amiralsstaden, SBK)
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Karaktärer
Lokaliseringen ligger i skärningspunkten
mellan områdets karaktärer

Grönområde
Enskifteshagens grönstråk
förlängs på byggnaden

Utvecklingspotential
Lokaliseringen kan främja industrioch verksamhetsområdets utveckling
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EXISTERANDE STARKA FLÖDEN

Rosengårds station
Tomt B
Stadsbyggnadsmässiga effekter

Stadsrummets karaktär

Flöden & Tillgänglighet

Stadsutveckling

Tomten är belägen precis utanför Rosengård, i den västra
stadsdelen Annelund. Området är delvis präglat av miljonprogrammets funktionsseparering, men på grund av
tomtens indragna läge från Amiralsgatan är detta inte fullt
så tydligt som inne i Rosengårds centrala delar. Lokaliseringen ligger på gränsen mellan industriområdet i söder och
bostadsområdena i norr, öster om parken Enskifteshagen.
Platsens karaktär kan på grund av mellanläget sägas vara
varken stark eller egentligt svag.
På promenadavstånd från lokaliseringen ligger St. Matteus
kyrka, ritad av Sten Samuelsson samt Saturnushuset, en fabrikslokal upptagen som kulturhistoriskt särskilt värdefull
miljö i stadens översiktsplan. Kyrkan ligger i västra änden
av Enskifteshagen och lokaliseringen har därmed möjlighet
att visuellt samspela med denna från öster.

Längs Rosengårdsstråket, som löper från Rosengårds centrala
delar via Annelundsvägen och vidare till Möllevångstorget i
väster, rör sig stora mängder fotgängare och cyklister varje
dag. Platsen ligger relativt perifert i staden, och stråket utgör
den huvudsakliga gång- och cykelförbindelsen till Malmös mer
centrala delar. Frånsett detta flöde utgörs det primära bil- och
kollektivtrafikstråket av Amiralsgatan och dess förgrenande
gator, i form av Lantmannagatan och Östra farmvägen.
Etableringen av Rosengårds station har utökat de kollektiva
transportformerna till att även innefatta tågtrafik. Dock är
tillgängligheten via de kollektiva förbindelserna endast goda ur
ett lokalt perspektiv. Ur ett regionalt och nationellt perspektiv
är tillgängligheten dålig och inga direktförbindelser utifrån går
till platsen i dagsläget.
Lokaliseringen ligger utmed Rosengårdsstråket, där flödena av
fotgängare och cyklister kan anses vara starka. I den direkta
närheten innebär lokaliseringen ett stärkt samband mellan
de målpunkter som finns i Annelund, i form av bland annat
Kulturfabriken och Yallatrappan. När Amiralsgatan vidareutvecklas, kan det uppstå förändringar av det befintliga flödet
längs Annelundsgatan. Detta flöde kan antingen stärkas av
närheten till Amiralsgatans utbud, eller försvagas i takt med
Amiralsgatans stärkta position i stadsväven. Utgången är svår
att bedömma och beror på Amiralsgatans framtida utveckling,
förankring såväl som utformning.

Förslaget har potential att bli del i den rådande kvartersstrukturen på platsen, och förstärka Rosengårdsstråkets riktning.
Byggnaden kan komma att utgöra en förlängning av parken
och det gröna stråk som löper längs Annelundsgatan, vars
intima skala museet förhåller sig väl till. En annan kvalitet med
den lägre volymens skala är möjligheten att direkt koppla an
mot Rosengårds stations västra perrong och således vara med
och forma områdets infrastruktur. Museets byggnadsvolym
bryter med sin småskalighet av mot de högre bostäderna i norr
och öster, och bidrar på så vis inte med fortsättning av dessa
stadsmässiga strukturer till platsen.
Byggnaden lyfter fram tågstationen i området och skapar
definierade platser mot parken i väster såväl som längs Rosengårdsstråket söder. Placeringen av museets publika funktioner i dessa lägen gör att byggnaden definierar det befintliga
gaturummet, levandegör mötet mellan staden och museet och
stärker entrén till Rosengård.

Museet har potential att bli väl synligt i axeln längs rosengårdsstråket, dock inte i så stor omfattning ut mot Amiralsgatan. På grund av lokaliseringens läge i staden och de dåliga
regionala förbindelserna, kommer spontanbesök utifrån
troligtvis inte utgöra en så stor del av besöksunderlaget. Från
närområdet är potentialen för spontanbesök större, då den
ligger på ett lokalt starkt flöde.

Genom museets placering kan mötet mellan Annelund och
Rosengård definieras och närmre länkas samman. Museets
dragningskraft kan dessutom innebära att kopplingen tydliggörs mellan centrala staden och de båda stadsdelarna, och på
så sätt mentalt föra områdna närmre Malmöborna.

På platsen finns starka kvalitéer som tillgången på grönska
i form av Enskifteshagen, som också kan sägas vara starten
på ett längre grönstråk genom stadsdelen Rosengård. Entréplatsens sydvästläge i riktning mot Annelundsgatan utgör
även ett bra solläge och kopplar till parken i väst såväl som
Rosengårdsstråket i söder. Nackdelen kan vara att tomten
ligger nära de stora industriområdena i söder, såväl som
järnvägen i öst.
Lokaliseringens framstående läge längs Annelundsgatan, i
fonden av Enskifteshagen och som sista anhalt innan Rosengård kan öka sybolvärdet på platsen.
Norra Grängesbergsgatan

Enskifteshagen

Vy mot stationen från
Vitemöllegatan

Vy mot "Zlatan-tunneln"

Tomten präglas i högre grad än föregånde typexempel av industriområdets aktiviteter. Lokaliseringen har med detta en hög
utvecklingspotential där möjligheten att tillföra en stark kulturell målpunkt i området, på sikt kan främja industriområdets
utveckling. De lokala entreprenörsinitiativ som finns i stadsdelen är också något som höjer denna utvecklingspotential.
En skillnad mot lokaliseringarna i Nyhamnen och på Triangeln
är områdets lägre potential som destination.

•

Unik bef. Karaktär: Platsens befintliga karaktär är värdefull och unik
för Malmö. 3

•

Existerande starka flöden: Lokaliseringen ligger i anslutning till
redan existerande starka flöden. 3

•

Förhåller sig t. omgivning: Ett museum har potential att förhålla sig
väl till sin omgivning i skala, gaturum och stadsväv. 3

•

Bef. arkitektoniskt värde: Platsen har ett kulturhistoriskt och
arkitektoniskt värde. 3

•

Goda förbindelser: Lokaliseringen har goda förbindelser. 3

•

Främjar stadslivet: Ett museum kan främja livet i stadens rum. 4

•

Nya flöden/stråk: Museet förstärker kopplingen till andra
målpunkter som tillsammans kan skapa ökat eller nya flöden/stråk. 3

•

Utvecklingspotential: Området har en stor utvecklingspotential. 4

•

Synligt i stadsbilden: Muséet blir väl synligt i stadsbilden och kan
locka till spontanbesök. 3

•

Kvalitéer på platsen: Det finns fysiska kvalitéer på platsen idag som
kan tillvaratas, tex grönska, solläge, utsikt. 3

•

Igenkänningsfaktor: Det finns goda förutsättningar för ett museum
med hög igenkänningsfaktor. 3

Detta innebär att medeltalet för "Stadsrummets karaktär" blir: 3,0
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Detta innebär att medeltalet för "Flöden & Tillgänglighet" blir: 3,0

Detta innebär att medeltalet för "Stadsutveckling" blir: 3,7
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Rosengårds station
Tomt B
Sociala effekter

Kortfattad beskrivning
Typexemplet kan som en pendang till St Matteus kyrka på
motsatt sida Enskifteshagen, komma att stärka platsens
identitet och samtidigt göra stationen mer framträdande i
stadsbilden.
Lokaliseringen bidrar inte till att göra museet till del av det
dagliga flödet, på grund av deta finns risk att den breda
målgruppen inte lika lätt kommer till tomten.

N

ÖST

VÄST

ÖST

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Amiralsstaden, SBK)
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Port
Byggnaden markerar entrén till
Rosengård

Komplettera utbud
Konstmuseet bidrar med en ny
verksamhetstyp i området

Taklandskap
Potentiell publik mötesplats på
museets tak

Trygghet
Lokaliseringen bidrar till ökad
närvaro mot park och stråk

ÖST

VÄST

Mötesplatser
Möte mellan stadens västra
och östra delar
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Rosengårds station
Tomt B
Sociala effekter
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Identitet

Demokratiskt värde

Aktiviteter & Mötesplatser

På platsen finns idag Annelunds förskola, vilken är uppskattad av områdets boende. Lokaliseringen har dessutom nära
till Enskifteshagens grönska, "Zlatan-tunneln" såväl som
Norra Grängesbergsgatans södra sträckning. Denna del har
under senare år utgjort plats för områdets kulturella folkfest, NGBG, med artister, mat och möten för alla. Genom
dessa funktioner finns relativt starka band till platsen, sett
ur såväl ett större stadsperspektiv som ur ett lokalt perspektiv.

Lokaliseringen kan med sitt framstående läge i området
lyfta stadsdelen, som idag kan betraktas som ett potentiellt
stadsutvecklingsområde, och ge det en inbjudande entré.
Genom att skapa en publik plats att mötas kring mellan
stadsdelarna, byggs en grund för de som aldrig tidigare varit
här att vidare utforska området och dess kvaliteter. På detta
vis kan intresset för området öka och Malmöbornas känsla
av samhörighet potentiellt stärkas.
Museets placering kan även sänka tröskeln in för de grupper som på grund av avstånd såväl som känslor av utanförskap, annars inte tar sig till denna typ av aktiviteter belägna
i centrum. Verksamheten har därmed möjlighet att tillgängligöras för nya målgrupper. Lokaliseringens perifera läge
kan dock påverka storleken av det dagliga flöde som passerar och därmed endast exponera platsen för en liten andel
av Malmös befolkning. På grund av detta finns en risk att
målgruppens bredd inte blir optimal och att Malmöbornas
känsla av tillhörighet inte stärks i önskad omfattning. En
annan frågeställning är hurvida museet på denna lokalisering blir mer eller mindre tillgänglig för boende i andra
perifera delar av Malmö exempelvis Kroksbäck, Limhamn
eller Bulltofta, än en lokalisering i de mer centrala delarna.
Detta kan upplevas som att man satsar specifikt i ett område och inte tillför något som är till för hela staden.

Tomtens placering på gränsen mellan Annelund och Rosengård, kan göra den till en mötesplats mellan stadens västra
och östra delar. Järnvägen utgör en fysisk markör i stadslandskapet, genom museets placering väster om denna kan
en större mental barriär överbryggas och museets potential
som mötesplats öka. Genom museets närvaro på platsen
kan ingången till Rosengård tydligt markeras och skapa en
naturlig mötesplats mellan områdets boende och flödet från
de centrala delarna av staden.

Med museets placering som pendang till St. Matteus kyrka
på motsatt sida Enskifteshagen, kan platsens identitet
stärkas och samtidigt göra stationen mer framträdande i
stadsbilden. I Rosengård finns representanter från merparten av världens länder. Den mångfald och de kulturuttryck
som detta ger upphov kan skapa en unik profil för museet,
vilket bidrar till att stärka platsens identitet såväl som dess
plats i staden.
Lokaliseringen kan på grund av närheten till Enskifteshagens grönska hjälpa till att lyfta upplevelsen av Malmö som
en grön stad. Genom att byggnaden tar upp dessa gröna
element i sin utformning, kan identiteten ytterligare stärkas.

Platsen är idag omgiven av industri- och verksamhetslokaler, en större park, kontinentalbanans järnvägsspår, förskola
och i viss mån bostäder i områdets norra delar. Genom att
lägga museet på platsen kan, beroende på programmering,
öppettiderna sträcka sig över fler timmar på dygnet än
den nuvarande förskolan. Denna närvaro kan bidra till en
ökad närvaro längs stråket och för boende i de närliggande
områdena.

Platsen är trots dagens starka flöden, lite av en baksida och
passage. I området finns ett relativt stort utbud av aktiviteter i form av bland annat kulturfabriken, klättercenter, Grafittihallarna och Malmö Cirkusskola. Ingen av dessa utgör
samma kategori av större publika rum som ett konstmuseum skulle kunna bistå med. Museets skulle komplettera
det befintliga utbudet i form av öppna events, kaféytor och
publika utställningar. Man kan tänka sig att museet som en
stark kulturell aktör på platsen skulle kunna gynna även
dessa typer av verksamheter och stimulera fortsatt kulturell
utveckling i området.
Övergången mellan stadsrum och byggnad är tydligt i mötet
med Annelundsgatan och Norra Grängesbergsgatan, medan
det mot Rosengårds station finns en vagare gräns mellan de
båda. Byggnadens volym är i detta typexempel inte rumsskapande i så stor grad och förplatsens storlek begränsas
av volymens utbredning. Den huvudsakliga publika mötesplatsen förs i detta typexempel istället in i byggnaden och i
viss mån upp på taket.

•

Starkt band till platsen: Malmöborna har starka band till platsen
idag. 3

•

Bred målgrupp: Lokaliseringen tillgängliggör verksamheten för en
bred målgrupp. 2

•

•

Stärker platsens identitet: Ett museum kan bidra till att stärka platsens identitet och göra dess karaktär mer unik i staden. 4

•

Ökad tillhörighet: Lokaliseringen kan stärka malmöbornas känsla av
gemenskap och tillhörighet. 3

•

•

Ett grönare/blåare Malmö: Ett museum kan bidra till att Malmös
identitet som grön eller kustnära stad stärks. 4

•

Ökad trygghet: Museet kan bidra till ökad trygghet på platsen. 3

•

•
Detta innebär att medeltalet för "Identitet" blir: 3,7
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Detta innebär att medeltalet för "Demokratiskt värde" blir: 2,7

Kopplar samman staden: Museet kommer bidra till att koppla
samman olika delar av staden. 3
Tillför nya aktiviteter: Museet kan tillföra flera funktioner/aktiviteter
i stadsrummet som saknas på platsen idag. 4
Nära etablerade aktiviteter: Det finns idag väl etablerade
aktiviteter/funktioner i området som främjar interaktion och möten,
vilka kan stärkas eller sammanföras av museets tillkomst. 3
Samspel stadsliv-byggnad: Samspelet mellan stadsliv och
byggnad kan fungera väl på platsen. 4

Detta innebär att medeltalet för "Aktiviteter & Mötesplatser" blir: 3,5
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Rosengårds station
Tomt B
Ekonomiska effekter

Kortfattad beskrivning
I detta typexempel kan museet komma att fungera som
motor för fortsatt stadsutveckling och bidra till att bygga
vidare på områdets kulturella prägel.
Kopplingen från Annelundsgatan och dess verksamheter
vidare till Rosengård är direkt, i form av passagen "Zlatantunneln", men kan på grund av järnvägens närvaro ändå
bidra till att skapa mentala barriärer mellan områdena.

N

Kulturellt stråk
Museet kan utgöra navet i ett
framtida kuturellt stråk

Motor i stadsutveckling
Museet kan locka till investeringar och starta processen i
området

Grön stad
Malmös gröna profil kan
stärkas med museets etablering

Knyta närmre centrum
Lokaliseringen bidrar till
att knyta centrum närmre
Rosengård och Annelund

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Amiralsstaden, SBK)
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Mångkulturell stad
Bilden av Malmö som
mångkulturell stad kan stärkas
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Rosengårds station
Tomt B
Ekonomiska effekter
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Områdeseffekter

Synergier

Malmös Varumärke

Lokaliseringen kan potentiellt skapa en tydigare identitet
för området och i samarbete med lokala aktörer stimulera en fortsatt kulturell utveckling i stadsdelen, vilket på
sikt kan främja dess utveckling. Museets placering har
även möjlighet att knyta området närmre stadens centrala
delar, vilket kan ge ett ökat intresse för nya investerare och
aktörer att etablera sig. I denna kontext skulle konstmuseet
kunna fungera som motor för fortsatt stadsutveckling på
områdets villkor och bidra till att bygga vidare platsens
kulturella prägel. Hur stark denna drivande kraft kan
bli, beror även på övriga satsningar inom Amiralsstadens
stadsutveckling och intilliggande verksamhetsområdes
behov och utveckling. Dessa faktorer ger en viss osäkerhet
i bedömningen av områdets attraktivitet. Dock har Malmö
stad genom dessa potentiella utvecklingar, viss möjlighet att
påverka områdets sammansättning och utformning.
Det ökade besöksunderlag som ett museum kan väntas
bidra med kan även locka nya målgrupper till platsen, vilket
öppnar möjligheten för nya aktörer att etablera sig.

I dagsläget finns en hel del verksamheter etablerade längs
Rosengårdsstråket och vidare in i Rosengård. De består av
varierade typer av aktiviteter, där utbudet i stort riktas till
specifika grupper eller utövare. I den direkta närheten finns
bland annat kulturföreningar och idrottsrelaterade såväl
som folkbildande aktiviteter. Museet kan tillföra ett unikt
inslag i området, genom att skapa en större publik kulturinstitution såväl som ett öppet forum i stadsdelen. Det finns
en del kreativa näringar som delvis kan gynnas av museets
tillkomst och innebära att den kulturella prägeln längs stråket stärks såväl som kompletteras. Något som bör beaktas
är avsaknaden av högre lärosäten, vilket medför att denna
typ av synergier uteblir. Områdets mångkulturella prägel
kan beroende på programmets utformning, gynna vissa
typer av kulturella institutioner.

Lokaliseringen kan bidra till kulturella initiativ typiska för
Malmö, som gatufesten NGBG, såväl som stadsdelens lokala entreprenörskap. Bilden av Malmö som en mångkulturell
stad kan stärkas med konstmuseets etablering på platsen
såväl som stadens gröna profil, med den direkta kopplingen
till Enskifteshagen i väst.

Typexemplet ligger på ett promenadavstånd till de ovan
nämnda verksamheter som finns längs Annelundsgatan.
Kopplingen vidare till verksamheterna belägna i Rosengård
är direkt i form av passagen "Zlatan-tunneln", men kan
på grund av järnvägens närvaro ändå bidra till att skapa
mentala barriärer mellan områdena.

I dagsläget består områdets utbud till stora delar av mötesplatser för specifika grupper, exempelvis dansare på
Kulturfabriken och studerande i studiefrämjandets lokaler.
För att locka turister i en större omfattning behöver fler
öppna aktiviteter tillföras området och bidra till mervärden
för museets besökare. Även tillgängligheten spelar roll för
möjligheten att locka turister till platsen. Tomtens placering i direkt anslutning till lokaltågets perrong är positivt,
såväl som närheten till lokalbussar och det starka stråket av
fotgängare och cyklister. Trots det relativt goda utbudet av
lokaltrafik ligger området perifert i staden i förhållande till
Triangeln och Nyhamnen, vilket kan påverka den mentala
bilden av platsens tillgänglighet. Attrativiteten i program
och verksamhet, kan troligen också komma att spela stor
roll för antalet besökare som tar sig till museet.
I typexemplet finns potential för museet att bli ett unikt
besöksmål i staden, särskilt i fall det kan ges en områdesspecifik prägel. Byggnaden kan även få en större upplevelsemässig potential om den kan knytas till Enskifteshagen
i väst. Denna kvalité kan dock bli svår att förvalta på grund
av Norra Grängesbergsgatans barriärverkan mellan tomten
i öst och Enskifteshagen i väst.

•

Mer attraktivt för investeringar: Museet kan bidra till att området
blir mer attraktivt att investera i. 4

•

Kulturellt sammanhang: Lokaliseringen innebär att verksamheten
hamnar i ett sammanhang med andra lokala kulturorganisationer. 3

•

Stärker bilden av Malmö: Ett museum på platsen kan stärka bilden
av Malmö. 3

•

Motor för utveckling: Museet kan fungera som motor för utvecklingen i området. 4

•

Nära andra funktioner: Närheten till andra funktioner, aktiviteter
och rörelser är stor både fysiskt och mentalt. 3

•

Ökar turismen: Museet kan på lokaliseringen bidra till ökad turism i
staden. 3

•

Påverka utvecklingen: Malmö Stad har goda möjligheter att påverka den fysiska utvecklingen i omgivningen. 3

•

Unikt besöksmål: Museet kan bli ett unikt besöksmål i staden. 3

Detta innebär att medeltalet för "Områdeseffekter" blir: 3,7
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Detta innebär att medeltalet för "Demokratiskt värde" blir: 3,0

Detta innebär att medeltalet för "Aktiviteter & Mötesplatser" blir: 3,0
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Rosengårds station
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter

Kortfattad beskrivning
Tomtens stora ytor medger flexibilitet i programmets fördelning, byggnadens utformning såväl som verksamhetens
funktion.
Beroende på vilka aktörer som kopplas till verksamheten
kan museet i exemplet aktiveras utanför ordinarie öppettider. Värdet av denna ökade aktivitet beror dock på hur
området i övrigt utvecklas och i vilket skede de kan tillföras
platsen.

Malmö Konstmuseum
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Amiralsstaden, SBK)
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Rosengårds station
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter
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Mötet med Malmöborna

Program & Samverkan

Ändamålsenlighet

Tomten kan som tidigare beskrivits, ge goda förutsättnignar för externa aktörer och lokala entreprenörer att verka
i byggnaden. Detta typexempel visar på museet möjligheter
att utveckla ett platsspecifikt program, som kan stärka dess
prägel i lokalområdet såväl som i staden.

Typexemplet har på grund av tomtens storlek, möjlighet till
generösa flexibla ytor, som kan riktas mot Annelundsgatan
och Rosengårdsstråkets sträckning. Med denna potential
kan museet breda plats för aktiviteter eller aktörer som
är typiska för stadsdelen. På detta vis finns möjlighet för
museet att ge mervärde till området och en unik inriktning
på programmet. Dessa lokala entreprenörer kan även dra
nytta av den potentiella besöksnäring som museet kan dra
till platsen. Lokaliseringens direktexponering mot det starka
flödet av människor och koppling till lokaltrafiken, stärker
de lokala möjligheterna för effekterna att spridas i närområdet. De verksamheter som finns på platsen idag kan i
olika grad gynnas av museets tillkomst.

Tomtens stora ytor medger flexibilitet i programmet, det kan som
i exemplet anordnas i ett plan men det finns även möjlighet att gå
på höjden i olika volymkonfigurationer. Den öppna ytan och närheten till Rosengårds station har dessutom möjlighet att ge museet
unika kvalitéer och uttryck. Exempelvis kan en entré från perrongen ge en direkt koppling till byggnaden och samtidigt möjliggöra
aktiviteter på dess tak.

Museets entré kopplar mot parken i väster, Rosengårdsstråket i söder och via taket till tågstationen i öst. Tomtens läge
ger goda möjligheter att fånga upp de lokala flödena kring
platsen och en byggnad kan på denna tomt interagera med
omkringliggande stadsrum på ett bra sätt.
Beroende på vilka aktörer som kopplas till verksamheten,
kan museet aktiveras utanför ordinarie öppettider och på
så vis gynna närområdet. Värdet av denna ökade aktivitet
beror även på hur området i övrigt utvecklas och i vilket
skede de kan tillföras platsen. Den lägre regionala tillgängligheten kan minska lokaliseringens potential något.
Förplatserna till museet är utåt sett inte så tydligt markerade i byggnadsvolymen. De består främst av förplatsen
framför fasaden, men också av en inre "förplats" i form
av entréns atrie med koppling vidare upp på taket. Kaféets
uteplatser är vända mot söder och väst, där de sistnämnda
till viss del avkärmas från järnvägens buller och vibrationer.
Lokaliseringens solläge är bra, men det medför även att den
utsätts för de i området dominerande sydvästliga vindarna.
Byggnadens låga form ger dock en relativt liten påverkan
av vindförhållandena på platsen och en låg turbulens kring
volymen.

Typexemplet kan i plan enkelt delas in i områden som rör
externa funktioner, museets utställningar samt ytor för
personal. Funktionssepareringen ger goda möjligheter för de
externa funktionerna att fungera självständigt i byggnaden.
De kan genom en separering i entréhallen avskärmas från
resterande delar av byggnaden och fritt justera öppettider
efter behov.

I typexemplet kan hela programmet rymmas på entréplan och
dess publika funktioner möta stadens rum mot söder och väster.
I byggnadens nordöstra delar kan inlastning och konsthantering
anläggas. Dessa funktioner kan dras in från Amiralsgatans höga
flöden och kan nås via den mindre Vitemöllegatan inne i kvarteret,
vilket medger att logistiken kan lösas med goda resultat. Byggnaden vänder sig i exemplet bort från de boendes innergårdar, vilket
kan ge dessa delar en fortsatt möjlighet till privat utevistelse. Interiört har de funktioner där man inte vistas stadigvarande, placerats
närmre kontinentalbanan. Detta för att motivera nyttjande av
marken invid spåren utan att avböja de säkerhetsmässiga aspekterna gällande järnvägens funktion som transport för farligt gods.
Flödena kan i typexemplet anses effektiva då de sker i ett plan.
Det interiöra publika torget och utställningarna längs kommunikationsytorna kan ge intressanta flöden mellan utställningar och
aktiviteter för museets besökare. Utställningsokalerna kan som
i detta exempel utgöras av sammanhängande hallar, indelade i
modulsystem om 6m. De stora ytorna ställer för visso krav på ett
effektivt avdelande system, men har då detta uppfyllts i gengäld
stor potential i ett flexibelt användande. Den interna logistiken
kan sammanbindas med besökarnas- såväl som personalens ytor,
vilket ger goda förutsättnignar för dess funktion. Dock kan de
stora ytorna utgöra en nackdel gällande avstånden mellan museets
målpunkter, främst då för personalen och det interna arbetet.

•

Levande dygnet runt: Det finns stor potential för ett levande museum
under alla tider på dygnet/veckan. 3

•

Möjligt att samutnyttja: Det finns goda förutsättningar för att samutnyttja ytor/funktioner/lokaler med andra verksamheter. 3

•

Flexibla utställningsutrymmen: Tomten har goda förutsättningar för
ändamålsenliga och flexibla utställningsutrymmen. 5

•

Bra utemiljöer: Det finns goda förutsättningar för bra förplatser och
utemiljöer (mikroklimat) intill byggnaden. 4

•

Aktörer kan verka parallellt: Det finns goda möjligheter för olika
aktörer att fungera parallellt och självständigt i byggnaden. 4

•

Bra flöden besökare: Tomten har goda förutsättningar för att skapa
effektiva och intressanta flöden för besökaren. 4

•

Verksamheter i området: Det finns andra verksamheter i området
som kan dra nytta av museets verksamhet. 3

•

God logistik: Tomten har goda förutsättningar för bra logistik för
verksamheten. 5

Detta innebär att medeltalet för "Mötet med Malmöborna" blir: 3,5
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Detta innebär att medeltalet för "Program & Samverkan" blir: 3,3

Detta innebär att medeltalet för "Ändamålsenlighet" blir: 4,7
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Rosengårds station
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter - Entréplan

Plan 1
skala 1:500
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Rosengårds station
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter - Program & Funktioner

Utställning
Konsthantering

Utställning

Konsthantering
Publika funktioner
Ickepublikt /verksamhet

Publika Funktioner

Teknik

Ickepublik / verksamhet
Teknik

P1

Entré & reception
Butik
Flexyta
Hörsal
Kafé
Kök
Utställning
Tillfällig utställning
Workshop
Personalentré
Kontor/administration
Pausrum
Kök
Vilorum
Vent/värme
Konservator
Omkl. + dusch
Föråd
Verkstad
Närmagasin
Teknikrum
Elcentral
Städ
Inlastning
Packrum
Miljörum

Konstens väg
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Rosengårds station
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter - Sektion

Sektionslokalisering

Malmö Konstmuseum
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Amiralsstaden, SBK)
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skala 1:1000
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4.0 Nyhamnen
Typexempel på lokalisering i ett helt nytt
havsnära stadsutvecklingsområde.
Två tomter undersöks; en orienterad mot
havet och centrum samt en mot park och
hav.
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Nyhamnen
översikt
Introduktion
Nyhamnen ligger geografiskt centralt strax norr om
centralstationen, men upplevs av många som perifert
iom att det länge varit oexploaterat och otillgängligt för
allmänheten pågrund av hamnverksamheten. Däremot
är det den stadsdel som står inför störst expansion och
utveckling. Denna förutsättning är unik för lokalisering
Nyhamnen. När utbyggnaden av den nya stadsdelen är
fullbordad kommer Nyhamnen hamna i ett helt nytt läge,
centralt och precis vid vattnet. Bedömningen av området
blir mer utmanande då vi inte med säkerhet kan veta hur
området faktiskt kommer att utvecklas i framtiden. Vissa
av effekterna kommer att ligga längre framåt i tiden och är
därför inte lika påtagliga som de andra lokaliseringarna.
Vi utgår ifrån platsens potential och de ambitioner och
planer staden har för stadsdelen för att analysera vilka
bidragande effekter Museet kan tillföra denna vision.

Nationella tåg
Regionala tåg
Lokala tåg

NYHAMNEN

FULLRIGGAREN

FRIHAMNEN
DOCKAN

Studio Malmö

VÄSTRA HAMNEN

B

A

INRE HAMNEN
Slagthuset

Malmö universitet

UNIVERSITETSHOLMEN
CENTRALSTATIONEN
Malmö live

SLUSSEN

ROSENGÅRDSSTRÅKET

CAROLI
Rörsjöparken

MALMÖHUS

GAMLA STADEN

KUNGSPARKEN
Orienteringskarta
DAVIDSHALL
(Underlag: Malmö Stad Översiktsplan
2018)

RÖRSJÖSTADEN
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Nyhamnen
översikt

Besöksmål
Malmös 30 högs rankade besöksmål.
(Tripadvisor.com)

Arbetsplatser
Malmös 30 största företag.
(Malmobusiness.com)

Handel
Malmös 30 högst rankade handelsmål
(Tripadvisor.com)

Konferens
Malmös 25 största konferensanläggningar
(Konferensanläggningar.se)

Fotgängare
Malmös befintliga prioriterade gångstråk
(Malmö Stad Översiktsplan 2018)

Centralstråket
Malmös centrala huvudstråk, präglas av centrumfunktioner/handel.
(Malmö Stad Översiktsplan 2018 samt definierat i denna analys)

Kulturstråket
Malmös sammankopplade större kulturinstitutioner
(www.malmotown.com/kulturstraket)

Rosengårdsstråket
Gång och cykelstråk som kopplar till centralstråket
(Amiralsstaden-Mål och värden, samt Malmö Stad Översiktsplan 2018)
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Nyhamnen
översikt
Typexempel
Lokaliseringsalternativ
I området har två tomter valts som typexempel på lokaliseringsalternativ för ett framtida museum. Tomt A - södra
Smörkajen och B - vid färjeläget för Travemündefärjorna,
vilket vi i denna analys kallar för Färjeläget.

A

B

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i
samband med en eventuell framtida
förtätning av området.
Illustreras här endast för att visualisera
ett tänkbart sammanhang, och är inget
denna utredning föreslår.
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4.1 Tomt A
			Smörkajen

B

sbron
Skepp

UNIVERSITETSHOLMEN

T

Tågstation

B

Busshållplats

B

Framtida Busshållplats

C

Cykelparkering
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Situationsplan
Skala 1:1000
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Ett museum på denna tomt
kan bidra till att återinföra
Smörkajen i Malmöbornas
mentala stadskarta, och
stärka deras relation till
kusten, hamnen och sundet.

Vy mot museets entré
från Skepssbron
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Platsens utvecklingspotential som både bostads- och verksamhetsområde i
kombination med det havs- och stationsnära läget gör den till ett attraktivt
alternativ som besöksdestination, och det står redan klart att området kommer att expandera och knyta ihop stadens centrala, västra och norra delar. En
lokalisering här kan göra museet till en viktig brygga mellan dessa områden.

Tomtens skala och rådande kontext medger att ett museum med fördel byggs
på höjden. Ett museum på höjden innebär delar av det publika programmet
flyttar högre upp i byggnaden, och att mindre yta finns tillgänglig i entréplanet. En högre byggnad kan även ge konsekvenser i form av en tydligare gräns
mellan byggnad och stadsrum, och kan innebära vissa utmaningar när det
gäller interna visuella kopplingar och relationen mellan olika verksamheter i
museet. Den centrala kommunikationskärnan kan dock ge relativt goda förutsättningar för en effektiv logistik för verksamheten. Tomtens läge kan tillsammans med en högre byggnad skapa ett museum med igenkänningsfaktor såväl
som ge besökarna en storslagen vy över hamn, hav och stad.

VÄ
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Det finns i dagsläget inga museer eller större offentliga besöksmål i området.
Lokaliseringen kan därför innebära ett välkommet komplement till befintliga verksamheter i närheten som idag har en stark näringslivskoppling inom
media, utbildning, kultur och innovation. Nya målgrupper kan nås med en
neutral interiör mötesplats som erbjuder en direkt vy över vattnet, något som
saknas i området idag. Ur ett demokratiskt perspektiv kan lokaliseringen stärka Malmöbornas känsla av tillhörighet när tidigare stängda delar av staden
öppnas upp, vilket i sin tur kan ge karaktär och drivkraft till den kommande
utvecklingen i området. Tomten ligger dessutom i en av de tidigare utvecklingsfaserna av Nyhamnen, vilket kan ge museet möjlighet att sätta karaktär
såväl som stämning på området.

Verksamhetsrelaterade effekter

KT

EC

I dagsläget finns inga starka målpunkter på tomten, vilket kan bidra till att
den inte blir så framträdande i Malmöbornas mentala karta. Genom att placera museet här kan Smörkajen åter bli en tydlig del i stadsbilden och stärka
kopplingen till kust och hav. Närvaron av andra landmärken i närområdet så
som Malmö Live och Studio kan dock göra att museet får en mindre framträdande roll än i lokaliseringar som saknar denna konkurrens.
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Sociala effekter

I dagsläget finns inga kulturaktörer längs skeppsbron och i direkt anslutning
till tomten. Museet kan här bli en dominerande faktor och en målpunkt för ett
framtida turiststråk kopplat till centralstationen såväl som stortorget i söder.
Med det centrala läget, unika utblickarna och närhet till stadens utbildningskluster, har museet stora möjligheter att stärka Malmös varumärke som en
växande kunskapsstad. För att locka en ännu större bredd av besökare och
stärka området som destination kan det krävas parallella satsningar av kompletterande verksamheter.
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Den nya museibyggnaden kan komma att bli en av de första målpunkterna i
Nyhamnen och lokaliseringen kan anses fördelaktig jämfört med tomt B ur
detta hänseende. En utmaning är att andra satsningar kan komma att behöva
ske parallellt för att skapa nya flöden till stadsdelen.

Tomten ligger inom 400m från den del av Malmö som förknippas med högre
utbildning, innovation och stadsutveckling. Dessa befintliga verksamheter kan
ge unika synergieffekter med ett publikt konstmuseum och stöds av den regionala kulturplanen, där man särskilt understryker vikten av samverkan mellan
kultur, utbildning och kreativa näringar. Museets kan således även stärka
bilden av Malmö som en växande kunskapsstad.

MO

D
STA

Lokaliseringen ligger relativt nära Malmö centralstation och har en visuell
koppling till denna i förlängningen av skeppsbron, vilket kan ge förutsättningar för goda nationella, regionala såväl som lokala förbindelser. Idag är dock
flödet till och från platsen relativt begränsat beroende på avsaknaden målpunkter och service. Den planerade bebyggelsetätheten med en blandning av
funktioner kan tillsammans med ny infrastruktur komma att skapa nya flöden
som stärker området. En risk med placeringen vid Hans Michelsensgatan är
att passagen kan störa flödet in och ut från Västra hamnen och vice versa.

DE

PR

Då staden äger stora delar av marken finns det en stor flexibilitet i utvecklingen av stadsstrukturen. Malmö stad har även utvecklat övergripande planer
för stadsdelen, vilket kan öka förståelsen för området i stort och underlätta i
planeringen av kompletterande verksamheter. Stadsdelen är på grund av det
attraktiva läget troligtvis inte beroende av museets etablering för sin vidare
utveckling, och museet kan således snarare ses som identitetsbyggande än som
en ekonomisk motor för området. Attraktiviteten och en stärkt områdesidentitet som ett museum innebär kan dock öka det generella intresset för investeringar i området.

TER

Smörkajen har tidigare fungerat som terminal och angöringsplats för båtresenärer till och från såväl Danmark som resten av världen. I dagsläget präglas
således platsen av lämningar från hamnverksamheten och asfalterade ytor. Ett
museum kan på denna tomt bidra med ny och unik identitet till området och
har potential att bli ett första landmärke och entré till den nya stadsdelen – såväl från stadskärnan som från vattnet. Smörkajen har i sig själv en mycket god
potential att gynna stadsrummets karaktär och har med sitt unika havsnära
läge möjlighet att bidra till Malmös profil som kuststad och destination.

ITE
TIV

Ekonomiska effekter
AK

Stadsbyggnadsmässiga effekter

OMRÅDESEFFEKTER

Nyhamnen
Tomt A
Sammanfattning

Samlad bedömning effekter
Sammanvägt rosdiagram som redovisar det samlade
medeltalet för varje effektkategori; Stadsbyggnadsmässiga-,
Sociala-, Ekonomiska- och Verksamhetsrelaterade effekter

Det centrala läget och den relativa närheten till andra verksamheter kan generera goda möjligheter att samverka med externa aktörer och på så vis utveckla
ett platsspecifikt program i museet. Ett varierat program kan dessutom ge
bättre förutsättningar för ett levande museum under dygnets alla timmar.
Museiverksamhetens etablering på denna tomt kan bidra till att förlänga den
befintliga kajpromenaden, förbi Hans Michelsensgatan, och därmed fungera
som förplats till byggnaden. Det sydvästliga läget innebär goda möjligheter till
sol under dag och kvällstid, men även att den utsätts för Malmös dominerande vindriktningar och i framtiden eventuellt buller från Hans Michelsensgatan.
Det kan därför behövas särskild utformning för att platsen ska undgå att
påverkas negativt av dessa aspekter.
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Nyhamnen
Tomt A
Stadsbyggnadsmässiga effekter
Kortfattad beskrivning
Typexemplet illustreras här som en 8 våningsbyggnad
orienterad mot syd såväl som mot väst, och största delen
av tomten tas i anspråk. I typexemplet ansluter byggnadens
publika delar mot kajpromenaden och aktiverar gaturummet mot söder såväl som mot hamnbassängen. Skalan är
högre än de direkt omgivande byggnaderna men är i området en redan förekommande typologi. Typexemplet valdes
för att illustrera en ytbegränsad tomts utvecklingsmöjligheter i denna lägestypologi.

T¹ TÅG LOKALT
T² TÅG REGIONALT
T³ TÅG NATIONELLT
B¹ BUSS LOKALT
B² BUSS REGIONALT
C CYKELSTATION
8000 PASSERANDE/DAG (FRAMTIDA FLÖDEN)
6000 PASSERANDE/DAG (FRAMTIDA FLÖDEN)

Kontakten med havet är tomtens unika styrka. Den är
mycket god med vyer över Öresund och hamninloppet såväl
som stadens kustnära stadsdelar.

TURNING TORSO

B
1

Smörkajens karaktär präglas idag av hamnverksamhetens
arkitektur och består till stor del av asfalterade ytor och
parkeringar.

N
B

För en mer detaljerad beskrivning av programmets disponering och volym, se s.104-108

1

B

B

1

1

T

T

1,2,3

CENTRUM

B

Tillgänglighet
Starka flöden i närområdet

Stadsutveckling
Nytt besöksmål förlänger
stadkärnan norrut.

Kvalitéer på platsen
Havsutsikt, kvällssol

Synlighet
fond på långa siktaxlar

1,2

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.

Arkitektonisk karaktär
symbolbyggnad / markör

(enl. Fördjupad översiktsplan Nyhamnen - januari 2018, SBK)
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EXISTERANDE STARKA FLÖDEN

Nyhamnen
Tomt A
Stadsbyggnadsmässiga effekter

TÄ
R

Stadsrummets karaktär

Flöden & Tillgänglighet

Stadsutveckling

Smörkajens karaktär präglas idag av hamnverksamhetens
arkitektur och består till stor del av asfalterade ytor och
parkeringar. I närheten finns bland annat Kolgahuset och
Bylgia huset, båda upptagna som kulturhistoriskt värdefulla
och bevarandevärda i den fördjupade översiktsplanen för
Nyhamnen. Historiskt har platsen varit en viktig nod för
Malmöbornas koppling till havet då Smörkajen och Ångbåtsbron har varit ankomst och avgångspunkt för resor
med båt vidare ut till världen. Bara för 20 år sedan låg
fortfarande kopplingen över sundet här -med svävarterminalens flygbåtar till Danmark. Sedan denna förbindelse
ersattes med Öresundbron upphörde även en viktig länk till
malmöbornas koppling till vattnet. Att Smörkajen idag är så
pass oexploaterad kan innebära nya möjligheter för en ny
identitet att byggas upp och för Malmöborna att åter ta del
av dess unika läge och karaktär.

Promenadavståndet från Malmö C är endast 5 minuter.
Trots att tomten inte ligger i direkt anslutning till tågförbindelserna på Malmö C, kan placerigen ändå anses
mycket god. Detta ur såväl ett internationellt, nationellt
som regionalt perspektiv, med förbindelser via både tåg
och buss. Den visuella kontakten med Malmö C och även
Stortorget kan öka lättillgängligheten och chanserna att
locka spontanbesökare till platsen. Mycket goda förbindelser finns även via cykel och gångstråk där de i översiktsplanen föreslagna gång och cykelbroarna kan komma att öka
framkomligheten ytterligare.

Det finns en stor flexibilitet i utvecklingen av stadsstrukturen för det framtida Nyhamnen, detta då staden äger stora
delar av marken. I en väst-östlig Axel ligger tomten i "porten" till området. Just här finns få befintliga byggnader att
ta hänsyn till, men tomtens mindre ytor kan tala för att museet byggs på höjden. Tomtens omgivande skala kan tåla ett
högre hus, då det på platsen inte är en främmande typologi.
Tillsammans med Kolgahuset, Fyren vid universitetsbron
och Studio, på andra sidan vattnet, kan denna framtida
volym markera infarten till inre hamnen och Malmös nya
stadsdel. Ett museum på höjden kan innebära att en del av
funktionerna flyttar högre upp i byggnaden, och att mindre
yta finns för publika funktioner i entréplanet. Kaféet, butik
och huvudentrén kan dock ligga här och aktivera gaturummen mot kajen och Hans Michelsgatan. Byggnaden kan
här placeras i direkt förbindelse med kajen som löper längs
Skeppsbron, vilken kan fungera som förplats för museet.

Kontakten med havet är tomtens stora styrka. Den är mycket god med vyer över Öresund och hamninloppet såväl som
stadens kustnära stadsdelar. Läget mot väst och söder kan
ge goda möjligheter för soliga uteplatser. Dock innebär läget
att tomten kan vara utsatt för väder och vind.
Byggnaden kan i detta läge bli mycket synlig på platsen
varför placeringen talar för att museibyggnaden kan bli en
byggnad med hög igenkänningsfaktor, som markerar området och staden.

Smörkontrollen

Platsens synlighet, centrala läge och goda kvalitéter gör att
området har mycket stor utvecklingspotential för en blandad stad såväl som destination. En utmaning är att andra
satsningar kan komma att behöva ske parallellt för att skapa nya flöden till Nyhamnen. Ett besöksmål i förlängningen
av Skeppsbron och stadens centrala flöden kan mentalt
förskjuta och förlänga stadskärnan mot vattnet.

En risk är att passagen öven Hans Michelsensgatan kan störa flödet in och ut från Västra hamnen och vice versa. Detta
då denna gata i framtiden kan komma att bli ett viktigt
stråk genom stadsdelen.

vy mot nordväst

vy mot skeppsbron och centralstationen i söder

Flödet förbi platsen idag är begränsat men visst flöde av
fotgängare och cyklister som färdas mellan Malmö C
och Västra hamnen passerar tomten. Smörkajen ligger ett
stenkast från Malmös mest befolkade platser, man kan
förmoda att den planerade stadsutvecklingen med hög bebyggelsetäthet och stor variation av bostäder, arbetsplatser,
service och funktioner i framtiden kan komma att bidra till
stärkta flöden till området. Skeppbron har stor potential
att utvecklas med blandade publika funktioner och aktiviteter längs kajen, särskilt om det dessutom avslutas med ett
publikt besöksmål. I förlängningen av Smörkajen kommer stråket enligt översiktsplanens vision att kopplas ihop
med Saltimporten via en ny cyckel och gångbro. Även den
väst-östliga kopplingen mellan Västra hamnen, Varvsstaden
och Nyhamnen skulle stärkas med en placering av en publik
byggnad i denna nod.

•

Unik bef. Karaktär: Platsens befintliga karaktär är värdefull och unik
för Malmö. 5

•

Existerande starka flöden: Lokaliseringen ligger i anslutning till
redan existerande starka flöden. 4

•

Förhåller sig t. omgivning: Ett museum har potential att förhålla sig
väl till sin omgivning i skala, gaturum och stadsväv. 4

•

Bef. arkitektoniskt värde: Platsen har ett kulturhistoriskt och
arkitektoniskt värde. 3

•

Goda förbindelser: Lokaliseringen har goda förbindelser. 4

•

Främjar stadslivet: Ett museum kan främja livet i stadens rum. 4

•

Nya flöden/stråk: Museet förstärker kopplingen till andra
målpunkter som tillsammans kan skapa ökat eller nya flöden/stråk. 3

•

Utvecklingspotential: Området har en stor utvecklingspotential. 5

•

Synligt i stadsbilden: Muséet blir väl synligt i stadsbilden och kan
locka till spontanbesök. 5

•

Kvalitéer på platsen: Det finns fysiska kvalitéer på platsen idag som
kan tillvaratas, tex grönska, solläge, utsikt. 5

•

Igenkänningsfaktor: Det finns goda förutsättningar för ett museum
med hög igenkänningsfaktor. 5

Detta innebär att medeltalet för "Stadsrummets karaktär" blir: 4,5
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Detta innebär att medeltalet för "Flöden & Tillgänglighet" blir: 4,0

Detta innebär att medeltalet för "Stadsutveckling" blir: 4,3
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Nyhamnen
Tomt A
Sociala effekter

Kortfattad beskrivning
Ett museeum på denna tomt kan bidra till att återinföra
Smörkajen i Malmöbornas mentala stadskarta, och stärka
deras relation till kusten, hamnen och sundet. Museet kan
här bidra till att stärka denna havsnära karaktär och bidra
med ett unikt större publikt rum.
Smörkajen är idag en plats där många fritidsfiskare står
och hoppas på napp. I övrigt är platsen i dagsläget mest en
punkt man tar sig förbi, mellan Centralstationen och Västra
hamnen.x

N

VÄSTRA HAMNEN & UNIVERSITETSHOLMEN
Kunskap -och innovationskluster

NYHAMNEN
Malmös kanalstad

Publikt vardagsrum
Museet kan tillgängliggöra
området för en bred målgrupp

CENTRUM
Handel och kontor

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(enl. Fördjupad översiktsplan Nyhamnen - januari 2018, SBK)
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Områdeskaraktärer
Stadsdelar i direkt anslutning som
sammanförs av Museet

Neutral mötesplats
Museet kan som första invånare
sätta prägel på Nyhamnen

Unik i staden
Publik byggnad med havsutsikt
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Nyhamnen
Tomt A
Sociala effekter
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Identitet

Demokratiskt värde

Aktiviteter & Mötesplatser

Idag står många fritidsfiskare längs med universitetsbron
och hoppas på napp. I övrigt är platsen mest en punkt man
tar sig förbi, mellan Centralstationen och Västra hamnen. I
och med att Flygbåtsterminalen lades ned tappade platsen
för många sin huvudsakliga funktion. Ett museeum kan
bidra till att återinföra Smörkajen i Malmöbornas mentala
stadskarta, och stärka deras relation till kusten, hamnen
och sundet. Museet kan här bidra till att stärka denna
havsnära karaktär och bidra med ett unikt större publikt
rum. I bedömningen bör vägas in att det redan finns flera
Malmöbyggnader av landmärkeskaraktär så som Turning
Torso och Malmö live i närheten. Det kan därför bli att ett
nytt landmärke får en mindre framträdande roll bland dessa
befintliga byggnader. Det kan också skapa en känsla av att
stadens satsningar återupprepar sig själv. Däremot, som
beskrivits tidigare, finns få helt publika byggnader idag som
erbjuder vyer över hela sundet. Ur det perspektivet skulle
platsen bli unik i staden.

Lokaliseringen ligger i en av de tidigare utvecklingfaserna av Nyhamnen och museet kan sätta tonen för platsens
karaktär. Det ligger en utmaning i att Nyhamnen inte skall
bli en alltför exklusiv stadsdel som utesluter vissa grupper.
Eftersom Nyhamnen inte ”tillhör” någon specifik målgrupp
idag, finns också möjlighet att skapa en neutral mötesplats
för alla. Genom en tidig etablering kan museet få bättre
förutsättningar att sätta karaktär och stämning på platsen
och stärka malmöbornas känsla av tillhörighet till den nya
staddelen.

Lokaliseringen ligger i skärningspunkten mellan Västra
Hamnen, Centrala Malmö och Nyhamnen. Eftersom muséet
har potential att bli en målpunkt i området kan det även
fungera som en brygga mellan dessa stadsdelar. Inget museum eller andra större offentliga besöksmål finns i närheten
idag. Närmsta etablerade museum är Form/Designcenter
och teatermuseet i centrala innerstaden. Ett antal verksamheter kopplade till kultur media, utbildning och innovation
finns i närområdet, så som Malmö Universitet, MINC,
Media Evolution City och SVT. Dessa är mer inriktade mot
näringslivet men man kan tänka sig att här finns en intressant målgrupp för muséets aktiviteter och evenemeng. Det
finns dock en del konkurrens med andra konferens och evenemengsanläggningar i området med tex Studio, Slagthuset
och Malmö Live som alla har dessa funktioner. Ett offenligt
konstmuseum tillför ett forum för just konsten och kan bli
en målpunkt som inte finns på platsen idag.

En annan styrka är Smörkajen som entréport från havet,
vilket kan ge platsen ett nytt ansikte. Anländande kryssningsturister som ankommer vid Saltimportens utsida kan i
framtiden, med de i översiktsplanen planerade nya broarna,
kunna promenera in till staden via Smörkajen. Ur det perspektivet kan en museilokalisering här att bidra till att ge
ett första intryck av staden för de anländande turisterna.

En annan aspekt som kommer Malmöborna tillgodo är att
det finns få publika, interiöra rum i Malmö som är öppet
för alla och har en direkt utsikt till havet. Museet kan tillföra ett publikt vardagsrum där både konst och havsutsikt
kommer alla invånare tillgodo. Eftersom området delvis kan
identifieras som oaktivt idag, då med hänsyn till att det inte
finns något större flöde av människor över platsen kvällstid,
kan ett museum komma aktivera platsen under fler av dygnets timmar och på så vis öka tryggheten på platsen.

På grund av ett relativt litet fotavtryck kan en del av de interaktiva programpunkterna hamna högt upp i huset istället
för på entréplan. Detta kan göra att fler spontana besökare leds igenom museets utställningar på väg till de övre
våningarnas publika ytor, vilket kan stärka verksamhetens
kontakt med staden. Bottenvåningen kan därmed domineras av kommersiella delar så som servering och butik men
också av leveransintag, vilket kan aktivera fasaden och
möta gaturummets liv. Lokaliseringens förutsättningar kan
dock bidra till att minska kärnverksamhetens gatukontakt.

•

Starkt band till platsen: Malmöborna har starka band till platsen
idag. 3

•

Bred målgrupp: Lokaliseringen tillgängliggör verksamheten för en
bred målgrupp. 4

•

•

Stärker platsens identitet: Ett museum kan bidra till att stärka platsens identitet och göra dess karaktär mer unik i staden. 4

•

Ökad tillhörighet: Lokaliseringen kan stärka malmöbornas känsla av
gemenskap och tillhörighet. 4

•

•

Ett grönare/blåare Malmö: Ett museum kan bidra till att Malmös
identitet som grön eller kustnära stad stärks. 5

•

Ökad trygghet: Museet kan bidra till ökad trygghet på platsen. 3

•

•
Detta innebär att medeltalet för "Identitet" blir: 4,0
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Detta innebär att medeltalet för "Demokratiskt värde" blir: 3,7

Kopplar samman staden: Museet kommer bidra till att koppla
samman olika delar av staden. 4
Tillför nya aktiviteter: Museet kan tillföra flera funktioner/aktiviteter
i stadsrummet som saknas på platsen idag. 4
Nära etablerade aktiviteter: Det finns idag väl etablerade
aktiviteter/funktioner i området som främjar interaktion och möten,
vilka kan stärkas eller sammanföras av museets tillkomst. 4
Samspel stadsliv-byggnad: Samspelet mellan stadsliv och
byggnad kan fungera väl på platsen. 4

Detta innebär att medeltalet för "Aktiviteter & Mötesplatser" blir: 4,0
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Nyhamnen
Tomt A
Ekonomiska effekter

Kortfattad beskrivning
Lokaliseringen har potential bli en unik central plats i staden med en kombination av kultur, verksamheter och aktiv
kajpromenad.

400

M

Lokaliseringens områdesutveckling är i sig troligtvis inte
beroende av museets etablering. Museets roll kan därför
snarare bli att skapa en identitet för stadsdelen och bidra
till dess fortsatta utveckling, än att agera ekonomisk motor
för området.

!! !
!
!

!

N

KUNSKAPSKLUSTER
Befintliga byggnader
CENTRUM

Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(enl. Fördjupad översiktsplan Nyhamnen - januari 2018, SBK)
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Visuell koppling med centrum
Underlättar samverkan och kan
attrahera besökare från stadens
centrala lägen

Malmös varumärke
Nya turistattraktioner - kultur,
havsutsikt och kajpromenad.

Synergier
Aktörer i området , del av
kunskapsstråket
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Nyhamnen
Tomt A
Ekonomiska effekter
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Områdeseffekter

Synergier

Malmös Varumärke

En tydlig profilering av "porten" till Nyhamnen i form av
exempelvis ett konstmuseum, kan höja områdets attraktivitet och så även förväntningarna på vad som komma skall.
Potentiellt höjda förväntningar hos Malmöborna kan även
göra området mer intressent att investera i. Det centrala
havsnära läget, med oexploaterade ytor såväl som visuell
koppling till centralstationen, Västra hamnen och universitetsholmen ger redan idag ett attraktiv underlag för investeringar. Ett museum i denna kontext kan dock komma att
öka detta intresse, då en större publik satsning av denna
storlek har potential att medföra ett ökat besöksunderlag.

Det finns i dagsläget inga stora kulturaktörer längs Skeppsbrons sträckning, här kan museet bli en dominerande
faktor. Inom en 400m radie från Smörkajen ligger dock
kunskapsklustret Oceanen, MINC, MEC, och Studio åt
väster och Medborgarskolan och Slagthuset åt öster. Detta
är den del av Malmö som förknippas med högre utbildning,
innovation och stadsutveckling. Det kan även finnas goda
förutsättningar för synergier genom den regionala kulturplanen där man särskilt understryker vikten av samverkan
mellan kultur, utbildning och kreativa näringar.

I denna kustnära och centrala miljö kan besökarna erbjudas
en unik upplevelse och verksamheten ges möjlighet till
en platsspecifik prägel dominerad av kajpromenaden
och utblickarna över det Malmös kustnära stadsdelar.
Ett museum i anslutning till utbildningsklustret på
universitetsholmen, kan även stärka bilden av Malmö
som en växande kunskapsstad. Genom att tillföra en
högre publik byggnad i denna kontext kan ett för området
unikt"icke-kommersiellt" och publikt rum skapas, med
möjlighet att blicka ut över staden och havet.

Malmö konstmuseum kan genom sin omedelbara närhet till
en del av dessa verksamheter stärka detta "kunskapskluster", genom exempelvis samarbeten, föreläsningar, kulturvandringar och seminarium.

Lokaliseringen kan även komma att bli mycket fördelaktig
ur ett besöksnäringsperspektiv. Närheten och den visuella
kopplingen till Malmö centralstation kan ge goda förutsättningar för spontanbesök att ske. För att området skall
bli attraktivt för turister kan det dock krävas att destinationen erbjuder en bredd gällande verksamheter såväl som
aktiviteter. Tomtens placering i nära anslutning till stadens
centrala delar kan anses vara till lokaliseringens fördel, då
närområdet redan är relativt etablerat och visuellt kopplat
till stadens centrum.

Däremot är områdesutvecklingen i sig troligtvis inte beroende av museets etablering. Museets roll kan därför snarare
bli att skapa en identitet för stadsdelen och bidra till dess
fortsatta utveckling, än att agera ekonomisk motor för
området.
Malmö stad äger stora delar av Nyhamnen, vilket gör att
man har väldigt stora möjligheter att påverka den fysiska
utvecklingen. I dagsläget finns även långt framskridna planer för dess utveckling framtagna.

Tittar man på ett större område runt platsen finns det en
mängd kulturaktörer i Varvsstaden, Dockan och västerut på
universitetsholmen som exempelvis Skånes dansteater, Blå
båten, Malmö Live och Obra Atelier.

Ökad besöksnäring längs med Skeppsbron kan tillsammans
med ett museum komma att förbättra kajens attraktivitet
och på så vis skapa ett nytt turiststråk. Om museet kan
utnyttja tomtens potential till fullo kan museet bli en unik
plats i staden med en kombination av kultur, verksamheter
och aktiv kajpromenad.

•

Mer attraktivt för investeringar: Museet kan bidra till att området
blir mer attraktivt att investera i. 4

•

Kulturellt sammanhang: Lokaliseringen innebär att verksamheten
hamnar i ett sammanhang med andra lokala kulturorganisationer. 3

•

Stärker bilden av Malmö: Ett museum på platsen kan stärka bilden
av Malmö. 5

•

Motor för utveckling: Museet kan fungera som motor för utvecklingen i området. 3

•

Nära andra funktioner: Närheten till andra funktioner, aktiviteter
och rörelser är stor både fysiskt och mentalt. 4

•

Ökar turismen: Museet kan på lokaliseringen bidra till ökad turism i
staden. 5

•

Påverka utvecklingen: Malmö Stad har goda möjligheter att påverka den fysiska utvecklingen i omgivningen. 5

•

Unikt besöksmål: Museet kan bli ett unikt besöksmål i staden. 5

Detta innebär att medeltalet för "Områdeseffekter" blir: 4,0
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Detta innebär att medeltalet för "Demokratiskt värde" blir: 3,5

Detta innebär att medeltalet för "Aktiviteter & Mötesplatser" blir: 5,0
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Nyhamnen
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter

Kortfattad beskrivning
Tomtens läge kan ge goda förutsättnignar för samverkan
med externa aktörer i området. Detta kan ge museet
möjligheter att utveckla ett platsspecifikt program, som kan
stärka dess prägel i lokalområdet såväl som i staden.
Att utforma museet på höjden kan innebära vissa
begränsningar verksamhetsmässigt. En mindre del av
programmet ryms på varje våning och ger således en mindre
yta för publika funktioner i entréplan.

Malmö Konstmuseum
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Nyhamnen, SBK)
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Nyhamnen
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter
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Mötet med Malmöborna

Program & Samverkan

Ändamålsenlighet

Platsen kan som tidigare beskrivits, ge goda förutsättnignar
för samverkan med externa aktörer i området. Detta
kan ge museet möjligheter att utveckla ett platsspecifikt
program, som kan stärka dess prägel i lokalområdet såväl
som i staden. På tomten kan det finnas en utmaning i att
koppla programmet till stadrummet, detta då eventyta och
workshop ligger högt upp i huset- och då inte är synliga
utåt.

En flexibel lokal är i typexemplet placerad i entréplanet
mot Hans Michelsensgatan. Den kan antingen komma att
användas som tillfällig utställning, eller som extern uthyrbar
yta till andra aktörer med exemelvis samhällsinformation.
Möjliga funktioner kan vara ett forum för den kommande
utvecklingen av Nyhamnen, eller en turistbyrå. Alternativt
avsätts ytan för en helt annan aktör, exempelvis en
närbutik, som kan bidra till liv på platsen under alla
dygnets timmar. I närområdet finns dessutom Malmö
universitet, Studio, och Slagthuset, vilka kan dra nytta av
museets verksamhet.

Tomtens ytmässiga förutsättningar talar i typexemplet för
en högre byggnad med mindre fotavtryck. Att utforma
museet på höjden kan dock innebära vissa begränsningar
verksamhetsmässigt. En mindre del av programmet ryms på
varje våning. Färre publika funktioner ryms i typexemplet
på entréplanet då stor del av ytan upptas av inlastning och
restaurangkök. Mot kajpromenaden och Skeppsbron möter
byggnaden i exemplet gaturummet med butik, huvudentré
och restaurang. För att undvika transporter över
kajpromenaden kan dessa lösas på vägen mellan museet och
Bylgiahuset som då stängs av för genomfart.

I typexemplet kan det komma att finnas goda möjligheter
för kaféet att fungera självständigt i byggnadens entréplan.
På grund av tomtens mindre fotavtryck kan det bli problem
att få plats med ett större publikt program på entréplan.
Genom att lägga exempelvis kaféet i två plan kan detta
problem kringgås, dock begränsar det den självständiga
driften av verksamheten då museets centrala hissar kan
komma att behövas för tillgängligheten. För att kunna driva
de externa verksamheterna utanför museets öppettider
kan det komma att bli en förutsättning att nå det centrala
kommunikationsflödet under alla tider på dygnet, samt att
entréreceptionen delas mellan aktörerna.

Byggnadens interna flöden utgår i exemplet från en central
hissnod såväl som i form av trappor i varierade positioner.
Detta för att erbjuda alternativa rörelsemönster till utställningutrymmena, representerade av en direkt såväl som en
indirekt väg. Nackdelen med en vertikal lösning av programmet kan bli att den visuella kopplingen mellan museets
våningsplan försämras och att rörelsen i byggnaden därmed
försvåras.

Förutsättningar för ett levande museum kvällstid kan
komma att bli goda eftersom tomten ligger på ett
attraktivt och centralt läge med kvällssol, utsikt och nära
till verksamheter på såväl universitetsholmen som längs
skeppsbron.
För att skapa en inbjudande och attraktiv utemiljö
kan det vara viktigt skapa förutsättningar för ett gott
mikroklimat längs kajen. Platsen är i dagsläget utsatt
för de i Malmö tre dominerande vindriktningarna S,
SV &V. En högre byggnads fasader kan göra att vinden
trycks ner från de högre höjderna till marknivån och på
så vis skapa turbulens. Genom att tillföra ett skärmtak,
kan vindarnas påverkan reduceras och därmed förbättra
vindförhållandena på platsen. Lokaliseringen medger ett
bra solläge mot västra sidan, där uteservering kan bidra till
en aktiv kajplats under sena sommardagar. För att skapa
attraktiva uteplatser kan vindskyddande åtgärder såväl som
skydd mot buller från Hans Michelssensgatan behövas.

Utställningshallarna baseras på ett modulsystem om 6m,
och kan på grund av byggnadens mindre fotavtryck riskera att bli relativt likartade till storlek och form. Det finns
dock möjlighet till variation genom att dela av eller slå ihop
utrymmena, vilket ger en viss flexibilitet för upplevelsen av
utställningarna.
Logistiken gällande konst och material mellan våningarna
sköts via lasthissen. Denna logistik fungerar relativt effektivt vare dess centrala läge.
Sammantaget kan rörelsen för besökare såväl som de som
arbetar i museet bli något mer komplicerad i en vertikal
byggnad än i ett horisontellt planerat program.

•

Levande dygnet runt: Det finns stor potential för ett levande museum
under alla tider på dygnet/veckan. 4

•

Möjligt att samutnyttja: Det finns goda förutsättningar för att samutnyttja ytor/funktioner/lokaler med andra verksamheter. 4

•

Flexibla utställningsutrymmen: Tomten har goda förutsättningar för
ändamålsenliga och flexibla utställningsutrymmen. 3

•

Bra utemiljöer: Det finns goda förutsättningar för bra förplatser och
utemiljöer (mikroklimat) intill byggnaden. 4

•

Aktörer kan verka parallellt: Det finns goda möjligheter för olika
aktörer att fungera parallellt och självständigt i byggnaden. 3

•

Bra flöden besökare: Tomten har goda förutsättningar för att skapa
effektiva och intressanta flöden för besökaren. 3

•

Verksamheter i området: Det finns andra verksamheter i området
som kan dra nytta av museets verksamhet. 4

•

God logistik: Tomten har goda förutsättningar för bra logistik för
verksamheten. 3

Detta innebär att medeltalet för "Mötet med Malmöborna" blir: 4,0
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Detta innebär att medeltalet för "Program & Samverkan" blir: 3,7

Detta innebär att medeltalet för "Ändamålsenlighet" blir: 3,0
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Nyhamnen
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter - Entréplan

Plan 1
Skala 1:400
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Nyhamnen
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter - Program & Funktioner

P8

Tillfällig utställning
Hörsal
Workshop
Eventsal/allrum

Utställning
Konsthantering
Publika funktioner

Utställning

P7

Konsthantering

Utställning
Chefsrum
Personal bibliotek

Publika Funktioner

P6

Ickepublikt /verksamhet
Teknik

Ickepublik /

Utställning
Personal/projektrum
Administration
verksamhetVilrum
Personalrum

Teknik
P3-5

Utställning

P2

Kafé
Utställning
Verkstad
Konservator
Närmagasin

P1

Entré & reception
Butik
Flexyta
Kafé
Personalentré
Miljörum
Städ
Packrum
Inlastning
Kök

P-1

Garderob
Toaletter
Vent/värme
Förråd
Personal omkl.
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Konstens väg

Besökarens väg
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Nyhamnen
Tomt A
Verksamhetsrelaterade effekter - Sektion

Sektionslokalisering

Malmö Konstmuseum
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Nyhamnen, SBK)
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Sektion
skala 1:1000
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4.2 Tomt B
			Färjeläget

B
T

Tågstation

B

Busshållplats

B

Framtida Busshållplats

C

Cykelparkering
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Situationsplan
Skala 1:1000
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Det inre parkrummet, som i
typexemplet bildas mellan museet
och rampen, har med sitt sydvästliga
läge potential att bli en unik och
attraktiv plats i stadsdelens hjärta.

Vy mot museiparken
från norr
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Eftersom området i gällande översiktsplan är avsett för park, kan en lokalisering av museet här skapa ett spännande samspel mellan grönstruktur och bebyggelse. Tomten ligger i ett senare etappområde vilket kan ge sämre förutsättningar i de tidigare skedena i jämförelse med tomt A. Parallella satsningar kan
därför komma att behöva ske i området för att stärka besöksunderlag, flöden
och göra området till en attraktiv destination i staden.

De ekonomiska effekterna ligger i att lokaliseringen bidrar till Malmös komplexa stadsbild med miljöer som präglas av både vatten, industrihistoria och
arkitektur i framkant. Genom att väva samman dessa delar i området kan en
lokalisering på tomten stärka bilden av ett hållbart Malmö. Det relativt långa
planeringsperspektivet skapar en viss utmaning för museet att locka besökare
helt på egen hand, och en parallell utveckling av kompletterande verksamheter
kan därför vara nödvändig för att stärka området som destination.

KR

TV

En lokalisering till denna tomt innebär att museet hamnar i en ny kontext med
relativt få etablerade verksamheter i sin direkta närhet, varför synergieffekter
kan bli marginellt svårare att uppnå i jämförelse med exempelvis tomt A. Genom avsaknaden av verksamheter och aktörer kan museet dock enklare prägla
områdets identitet, vilket kan öka attraktiviteten för ytterligare investeringar
med kulturell inriktning.

MO

SU

Tillgängligheten är god med närhet till Malmö centralstation och dess nationella, regionala såväl som lokala förbindelser. I dagsläget innebär dock tomtens undanskymda läge och avsaknad av direkt passerande starka stråk att ett
mindre antal spontanbesök kan tänkas ske. Detta kan främst anses gälla i de
tidigare skedena av stadsdelens utveckling, då tomten i framtiden snarare kan
komma att utgöra en av områdets mer centrala delar. Planerade nya kollektivtrafiklinjer såväl som gång- och cykelkopplingar öppnar också upp för fler
besökare, även om dessa ligger inom längre planeringshorisont.

DE

D
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Malmö stad har stor möjlighet att påverka den fysiska utvecklingen av stadsdelen, då man äger en stor del av marken samt att den idag är relativt oexploaterad. Områdets attraktivitet ökar ytterligare i och med dess centrala samt
havsnära läge. Sammantaget kan detta betyda att områdets utveckling inte är
beroende av museets etablering i sig. Museets roll kan därför förmodas handla
om att skapa en identitet och ett forum för kulturell verksamhet, snarare än en
ekonomisk motor för området.

TER

Färjeläget är idag en plats som utgörs av stora hårdgjorda ytor, industribyggnader och infrastruktur för hamnverksamhet. Den industriella karaktären är
vad som ger platsen sin tydliga arkitektoniska prägel samtidigt som den direkta närheten till vattnet genom hamnens pirar skapar en unik miljö. Läget, dess
historiska koppling till hamnverksamheten, en stor andel utvecklingsbar yta,
god utsikt och soltimmar under både eftermiddag och kväll, kan ge förutsättningar för en attraktiv mötesplats med vattnet i centrum.

ITE
TIV

Ekonomiska effekter
AK

Stadsbyggnadsmässiga effekter

OMRÅDESEFFEKTER

Nyhamnen
Tomt B
Sammanfattning

Verksamhetsrelaterade effekter
Sociala effekter
I dagsläget finns det få med en stark relation till tomten, då den tidigare inte
varit särskilt tillgänglig eller inbjudande för stadens invånare. En lokalisering
på denna tomt kan bidra till att återinföra området i Malmöbornas medvetande och stärka deras koppling till havet, hamnen och den nya stadsdelen. Tomtens läge i hjärtat av den framtida stadsdelen, med närhet till det planerade
parkområdet såväl som stadsdelens eventuella huvudstråk, gör att byggnaden
har stor möjlighet att samspela med stadens rum och på så vis knytas närmre
omkringliggande stadsdelar.
Museet kan här bli en viktig social investering, då området idag saknar varierade verksamheter och kulturaktörer. Lokaliseringen kan också ge möjlighet
för museet att ta fasta vid befintliga strukturer i sin utformning för att skapa
en platsspecifik identitet, exempelvis i form av bilrampen i söder. Det nära
samspelet mellan hav, industri och bebyggelse kan också bidra till att stärka
denna identitet. Museets etablering har här möjlighet att tillgängliggöra tomten för flera och på så sätt stärka platsens demokratiska värde, samt skapa en
neutral interiör mötesplats med utblick över vattnet.
Ett museums etablering på tomten kan bidra till att tillgängliggöra utomhusmiljön genom att i sin gestaltning och programmering bli en del av den planerade parken. Om museet är målpunkten för en utflykt kommer därmed även
andra upplevelser på köpet. Då tomten idag är relativt oaktiv, kan museet med
sin verksamhet aktivera omgivningen mot park- såväl som gaturum, och på så
vis öka tryggheten under fler av dygnets timmar.

Tack vare den tidigare industrins storskaliga gestaltning och areal tillåter
tomten en mer utbredd byggnadsvolym. Museet har här möjlighet att interagera med den planerade parken, havet och framtida stadsbebyggelsen. Eftersom
museet i typexemplet är placerad på mark som i översiktsplanen är avsedd för
park, kan det finnas ett värde i att ta upp denna kvalitét i byggnaden. Genom
tomtens placering kan konstmuseet få en framträdande position i det framtida
stadsrummet och har därmed potential att bli en byggnad med relativt hög
igenkänningsfaktor. Tomtens stora arealer ger en flexibilitet i utformningen
av museets verksamhet och möjlighet till att husera stora delar av det publika
programmet i de nedre våningsplanen. Denna flexibilitet kan även underlätta
för externa aktörer att verka parallellt i byggnaden utan att störa huvudverksamheten samtidigt som funktioner för såväl anställda som besökare kan lösas
effektivt.

Samlad bedömning effekter
Sammanvägt rosdiagram som redovisar det samlade
medeltalet för varje effektkategori; Stadsbyggnadsmässiga-,
Sociala-, Ekonomiska- och Verksamhetsrelaterade effekter

I dagsläget finns relativt få andra verksamheter etablerade i området. Det
centrala läget i stadsdelen kan dock innebära att det i framtiden finns goda
möjligheter att samverka med externa aktörer. Genom ett varierat program
kan bättre förutsättningar skapas för ett levande museum under dygnets alla
timmar.
Museets etablering vid den gamla hamnbassängen kan bidra till att aktivera det attraktiva läget med ett publikt program och skapa en unik kvalité i
området. Det sydvästliga läget ger goda solförhållanden under dag- såväl som
under kvällstid. Kajkanternas relativt öppna utformning kan dock innebära ett
mer väderutsatt läge, det kan därför behövas särskild utformning kring dessa
för att platsen ska undgå att påverkas negativt
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Nyhamnen
Tomt B
Stadsbyggnadsmässiga effekter

Kortfattad beskrivning
Typexemplet illustreras här som 4 våningsbyggnad orienterad mot syd, väst och öst, vilken tar den norra delen av
tomten i anspråk. I typexemplet ansluter parken vid hamnbassänken upp via ramper till byggnadens takpark. Stadsrummet kan med typexemplet aktiveras i park, gaturum
såväl som mot hamnbassängen. Skalan förhåller sig till den
planerade skalan i omgivningen och trappar av mot parkrummet i söder. På denna tomt kan såväl lägre och mer
utbredda, som högre och mer långsträckta byggnader uppföras. Detta typexempel valdes för att illustrera en byggnad
i områdets planerade skala och grönstruktur.

T¹ TÅG LOKALT
T² TÅG REGIONALT
T³ TÅG NATIONELLT
B¹ BUSS LOKALT
B² BUSS REGIONALT
C CYKELSTATION
8000 PASSERANDE/DAG (FRAMTIDA FLÖDEN)
6000 PASSERANDE/DAG (FRAMTIDA FLÖDEN)
4000 PASSERANDE/DAG (FRAMTIDA FLÖDEN)
B NY HÅLLPLATS
NY KOLLEKTIVTRAFIKLINJE

Området är idag relativt oexploaterat med stor andel utvecklingsbar yta att tillgå, som tillsammans med det attraktiva och havsnära läget, kan det göra tomten till en unik
plats i staden.
Dagens starka stråk ligger i dagsläget väster om tomten, vilket kan innebära ett mindre antal spontanbesök för museets
verksamhet, innan dess att stadsdelen utvecklats till fullo.

N

För en mer detaljerad beskrivning av programmets disponering och volym, se s.118-122
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Tillgänglighet
Nära till centralstation och
utbyggd kollektivtrafik

1,2,3

B

Stadsutveckling
Nya grönområden

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(enl. Fördjupad översiktsplan Nyhamnen - januari 2018, SBK)
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Arkitektonisk karaktär
Park och museum i samklang

Kvalitéer på platsen
Kvällssol med havsutsikt

Synlighet
Korta siktlinjer mot staden,
öppet mot havet
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EXISTERANDE STARKA FLÖDEN

Nyhamnen
Tomt B
Stadsbyggnadsmässiga effekter
Stadsrummets karaktär

Flöden & Tillgänglighet

Stadsutveckling

I området kring tomten finns idag av stora asfalterade ytor,
industribyggnader av både äldre och nyare karaktär samt
infrastruktur för hamnindustrin. Tomten ligger precis vid
vattnet och visuellt ligger den i mittpunkten av området,
omgärdad av kajerna saltimporten och smörkajen. Den
storslagna industriella skalan gör platsen unik och det fysiska arvet från hamnenverksamheten kan utgöra intressanta
byggstenar i skapandet av en ny stadsdel. Lokaliseringen ger
även möjligheter att berätta en del i historian om Malmö,
då hamnverksamheten en gång har varit en viktig näring
för staden, om detta vittnar dess lämningar på platsen idag.
Bilrampen är det mest påtagliga elementet på tomten, vilken
även planeras att bevaras och kan således bli en av byggstenarna att anpassa projektet efter. Rampen bör gestaltas så
att den ej blir en barriär, utan istället en del av parken och
dess aktiviteter.

Tomten ligger drygt 5 minuters promenad från Malmö C,
med starka lokla, regionala, nationella såväl som internationella kopplingar, vilket gör förbindelserna och närheten
till starka flöden relativt goda. I tomtens direkta närhet går
Jörgen Kocksgatan där transporter och biltrafik dominerar.
Dagens gång och cykelflöde är i dagsläget låga och främst
koncentrerade kring Universitetsbron och Skeppsbron i väster. Ett potentiellt museum kan komma att behöva profilera
sig i stadsdelen, eftersom det i dagsläget inte är synligt från
dessa flödestäta stråk. Detta kan också innebära ett mindre
antal spontanbesök i ett tidigt skede, innan stadsdelen till
fullo utvecklats efter översiktsplanens mål. Utvecklingen
av verksamheter, hotell och bostäder längs med Carlsgatan
är under utbyggnad och kan öka potentialen för framtida
flöden att skapas. Visuell och fysisk förbindelse med Carlsgatan i tidigt skede kan således vara en förutsättning för att
synliggöra museet för turister.

Tomten är i Malmös översiktsplan planerad som parkyta, och ytterligare en park finns här planerad på motsatt
sida Hans Michelsensgatan. Man kan tänka sig att de två
parkerna kan få olika karaktär på grund av sina förutsättningar, och att placeringen av konstmuseet på den ena
parken kan göra den både intimare och mer aktiv. En organisering av funktioner mot parken i de nedre vångsplanen,
kan göra att park och byggnad får ett bättre samspel, med
många tänkbara entréer och utgångar. Tänkta siktlinjer från
kvarteret kan komma att påverkas av en muséilokalisering
på tomten. Tomtens industriella skala kan även möjliggöra
en större byggnad i detta läge. Ett konstmuseum på tomten
kan komma att bidra till ökade rörelser i området, och har
framförallt potential att stärka det intilliggande stadsrummet mot hamnbassängen.

Läget har inte bara havsutsikt utan även eftermiddags och
kvällssol; alltså mycket goda förutsättningar för att skapa
en attraktiv plats för alla att vistas på. Jämfört med Västra
hamnen är Nyhamnen unik då hamnbassängen och de stora
pirarna gör att vattnet får en mer central plats i området,
och stället för att endast bilda en fond, blir havet istället
en mittpunkt. Detta stadsrum med vattnet i fokus är som
tydligst på denna lokalisering.
Genom dessa kvalitéer och med ett centralt läge i den nya
stadsdelen, finns det goda förutsättningar för ett museum
med hög igenkänningsfaktor att skapas på tomten.

vy över hamnbassäng och pir

I framtiden kan en ny kollektivtrafiklinje komma att gå
längs med Hans Michelsensgatan, med en planerad hållplats i direkt anslutning till tomten. Denna gata utgör i
planeringen även stadsdelens huvudstråk, och sammanbinder Nyhamnens östra och västra delar. Uppförandet av
planerade gång och cykel-förbindelser över spårområdet
till Djäknegatan, Drottningtorget och Värnhem är också
av stor betydelse för att koppla ihop området lokalt med
de östra delarna av Malmö. Museet kan, tillsammans med
den framtida stadsutvecklingen i Nyhamnen bidra med att
förstärka dessa kopplingar.

Områdets utvecklingspotential är mycket god då det i
dagsläget är relativt oexploaterat och det därmed finns stor
andel utvecklingsbar yta att tillgå. Tillsammans med det
attraktiva och centrala havsnära läget, kan det göra tomten
till en unik plats i staden.

Bilrampen, vy mot sydost

vy mot lantmännens siloanläggningar i nordost

•

Unik bef. Karaktär: Platsens befintliga karaktär är värdefull och unik
för Malmö. 4

•

Existerande starka flöden: Lokaliseringen ligger i anslutning till
redan existerande starka flöden. 3

•

Förhåller sig t. omgivning: Ett museum har potential att förhålla sig
väl till sin omgivning i skala, gaturum och stadsväv. 4

•

Bef. arkitektoniskt värde: Platsen har ett kulturhistoriskt och
arkitektoniskt värde. 3

•

Goda förbindelser: Lokaliseringen har goda förbindelser. 3

•

Främjar stadslivet: Ett museum kan främja livet i stadens rum. 4

•

Nya flöden/stråk: Museet förstärker kopplingen till andra
målpunkter som tillsammans kan skapa ökat eller nya flöden/stråk. 3

•

Utvecklingspotential: Området har en stor utvecklingspotential. 5

•

Synligt i stadsbilden: Muséet blir väl synligt i stadsbilden och kan
locka till spontanbesök. 3

•

Kvalitéer på platsen: Det finns fysiska kvalitéer på platsen idag som
kan tillvaratas, tex grönska, solläge, utsikt. 5

•

Igenkänningsfaktor: Det finns goda förutsättningar för ett museum
med hög igenkänningsfaktor. 4

Detta innebär att medeltalet för "Stadsrummets karaktär" blir: 4,0
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Detta innebär att medeltalet för "Flöden & Tillgänglighet" blir: 3,0

Detta innebär att medeltalet för "Stadsutveckling" blir: 4,3
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Nyhamnen
Tomt B
Sociala effekter

Kortfattad beskrivning
Tomtens läge i hjärtat av stadsdelen och i anslutning till det
planerade parkområdet såväl som stadsdelens eventuella
huvudstråk, gör att byggnaden har stor möjlighet att samspela med stadens rum.
Det är i dagsläget få som har en stark relation till platsen då
den historiskt sett har en varit viktig del i Malmös hamnverksamhet och därför inte särskilt tillgänglig för stadens
invånare.

N
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Samspel stad
lokaliseringen centrala läge ger möjlighet för
museet att binda samman stadsdelen

!
!

!
!

Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(enl. Fördjupad översiktsplan Nyhamnen - januari 2018, SBK)
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Demokratiskt värde
Vattnet och kajpromenaden blir del
av museiupplevelsen. Tillgängliggör
för alla.

Neutral mötesplats
Museet och bilrampen kan bli
en grogrund för Nyhamnen med
temporära verksamheter

Identitet
Tomtens unika förutsättningar
kan bidra till en mer grön-blå
stad
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Nyhamnen
Tomt B
Sociala effekter
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Identitet

Demokratiskt värde

Aktiviteter & Mötesplatser

Det är i dagsläget få som har en stark relation till platsen då
den historiskt sett har en varit viktig del i Malmös hamnverksamhet och därför inte särskilt tillgänglig för stadens
invånare.

Det kan finnas ett demokratiskt värde i att placera en
publik kulturbyggnad i ett nytt och attraktivt område som
Nyhamnen. Detta eftersom det har potential att tillgängligöra platsen för flera, i konkurrens med privata och kommersiella aktörer. Eftersom Nyhamnen inte ”tillhör” någon
specifik målgrupp idag, finns också större möjligheter för
att skapa en mötesplats för alla. Det som kan krävas är en
god tillgänglighet ifrån alla delar av staden, en inkluderande
och trygg känsla, med aktiviteter som kan locka en bred
målgrupp. Detta har exempelvis skett med Västra hamnen,
dit människor från hela Malmö samlas. Ihop med en väletablerad publik miljö kan konstmuseumet bidra till att bredda
målgruppen i området.

Området är idag relativt outbyggt när det gäller viss infrastruktur, befintliga kulturorganisationer och föreningar som
bidrar till det sociala kapitalet. Museet kan i denna kontext
bli en viktig mötesplats som kopplar ihop området med
stadens centrala delar. I dagsläget finns få publika mötesplatser och aktiviteter representerade på tomten. I området
finns ett antal, exempelvis barer och hotell, men då främst
koncentrerade i väst och mot Malmö C. Ett museum kan på
platsen tillföra nya publika funktioner och potentiellt skapa
tillhörighet såväl som delaktighet i området. Museet kan
med dessa publika funktioner bli en viktig lokal mötesplats,
såväl som en förankrande plats i mötet med staden.

Under utvecklingsperioden av Nyhamnen kan det vara
viktigt med projekt som aktiverar tomten för att skapa en
relation mellan folket och stadsdelen. Museets verksamhet
kan med temporära evenemang eller utställningar i hamnverksamhetens lämningar, etablera sig på platsen redan
innan en museibyggnad är uppförd. Museet kan även ta
fasta på dessa befintliga strukturer i sin utformning, vilket
tillsammans med närheten till havet, bidra till att skapa en
mental bild av området och en tydlig identitet för platsen.
Det kringbyggda vattenrum som ligger i tomtens nordvästra
hörn, medger ett unikt samspel mellan hav och bebyggelse,
som kan ge storslagna vyer såväl som intressanta rum. Det
finns få publika besöksmål med direkt utsikt eller uteplatser
vid havet i Malmö idag, än färre icke-kommersiella byggnader. Tomten utgör också en av de typexempel som som kan
ge ett tydligt förslag med igenkänningsfaktor. Museet kan
bidra till att området blir en viktig besöksdestination som
kan återuppbygga platsens relation mellan Malmöborna
och hamnen/havet.

Byggnaden kan på tomten tillgängliggöra utomhusmiljön,
genom att i sin gestaltning och programmering bli en del av
parken. Om Museet är målpunkten för en utflykt kommer
därmed även andra upplevelser på köpet.
Då tomten idag är relativt oaktiv, kan museet med sin
verksamhet aktivera fasaderna som vänder sig mot park
såväl som gaturum, och på så vis öka tryggheten under fler
av dygnets timmar.

Denna typ av publika investeringar, som bygger upp den sociala infrastrukturen, kan vara nödvändiga för att området
skall kännas som en integrerad del av staden. Utmaningen
ligger i att skapa tillhörighet till platsen, så att hela spektrat
av invånare kan hitta dit.
Museet kan bidra till ökad aktivitet och stärkt identitet på
platsen, liksom aktiviteter i området kan göra muséet mer
intressent och unikt. I av tomtens befintliga rampstruktur
finns samutnyttjungsmöjligheter av temporära rum som
kan skapa extra mötesplatser mellan muséet och övriga
aktiviteter i området. Tomtens läge i hjärtat av stadsdelen
och i anslutning till det planerade parkområdet såväl som
stadsdelens eventuella huvudstråk, gör att byggnaden har
stor möjlighet att samspela med stadens rum.

•

Starkt band till platsen: Malmöborna har starka band till platsen
idag. 2

•

Bred målgrupp: Lokaliseringen tillgängliggör verksamheten för en
bred målgrupp. 4

•

•

Stärker platsens identitet: Ett museum kan bidra till att stärka platsens identitet och göra dess karaktär mer unik i staden. 5

•

Ökad tillhörighet: Lokaliseringen kan stärka malmöbornas känsla av
gemenskap och tillhörighet. 3

•

•

Ett grönare/blåare Malmö: Ett museum kan bidra till att Malmös
identitet som grön eller kustnära stad stärks. 5

•

Ökad trygghet: Museet kan bidra till ökad trygghet på platsen. 3

•

•
Detta innebär att medeltalet för "Identitet" blir: 4,0
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Detta innebär att medeltalet för "Demokratiskt värde" blir: 3,3

Kopplar samman staden: Museet kommer bidra till att koppla
samman olika delar av staden. 3
Tillför nya aktiviteter: Museet kan tillföra flera funktioner/aktiviteter
i stadsrummet som saknas på platsen idag. 4
Nära etablerade aktiviteter: Det finns idag väl etablerade
aktiviteter/funktioner i området som främjar interaktion och möten,
vilka kan stärkas eller sammanföras av museets tillkomst. 3
Samspel stadsliv-byggnad: Samspelet mellan stadsliv och
byggnad kan fungera väl på platsen. 5

Detta innebär att medeltalet för "Aktiviteter & Mötesplatser" blir: 3,75
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Nyhamnen
Tomt B
Ekonomiska effekter

Kortfattad beskrivning
Malmö stad har stor möjlighet att påverka den fysiska
utvecklingen i området. Detta då stora delar av marken
ägs av staden men också då marken i dagsläget är relativt
oexploaterad, samtidigt som det finns långt framskridna
planer gjorda för områdets utveckling.
Lokaliseringen innebär att Museet hamnar i en relativt ny,
och okänd kontext med färre verksamheter i sin direkta
närhet.
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Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(enl. Fördjupad översiktsplan Nyhamnen - januari 2018, SBK)
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Malmös varumärke
En destination värd att besöka
av flera anledningar.
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Goda planeringsmöjligheter
Malmö stad har goda möjligheter
att påverka den fysiska utvecklingen i området

Områdeseffekter
Viktig publik investering
i fortsätt utveckling av
Nyhamnen.
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Områdeseffekter

Synergier

Malmös Varumärke

Unikt för lokaliseringen är dess centrala placering i området, med havsnära karaktär och oexploaterade ytor. Konkurrensen med andra etableringar kan därför vara hårdare
i Nyhamnen jämfört med övriga lokaliseringar på grund av
denna höga befintliga attraktivitet. Ett museums etablering
på platsen har trots detta potential att öka attraktiviteten
ytterligare. Detta då en publik satsning av denna storlek
kan öka besöksflödet till området såväl som att bidra med
ett unikt "icke-kommersiellt" program. Även offentliga
investeringar som bygger upp den sociala infrastrukturen i
området kan vara nödvändiga för att området skall kännas
som en integrerad del av staden. Detta kan ge ekonomiska
effekter då ett område med stor delaktighet, trygghet och
där invånarna har ett högt välbefinnande kan bidra till ett
ökat investeringsintresse.

Lokaliseringen innebär att Museet hamnar i en relativt ny,
och okänd kontext med färre kulturorganisationer i sin
direkta närhet. Några få, mindre ateljéer finns dock i området, Saltimporten har blivit en samlingspunkt för skapande
företag samt Slagthuset som bedriver större evenemang och
som går från ren underhållning mot mer kulturella inslag.

Ett framtida museum kan genom tomtens havsnära
läge och omgivande hamnstrukturer visa upp viktiga
karaktärsbyggande element som definierat Malmö stad.
Bland annat finns karaktärsdefinierande element som
spannmålssilos i norr såväl som delar av färjelägets
rampstruktuer. Genom att inkorporera delar av dessa
strukturer kan även bilden av ett hållbart Malmö stärkas.
En kapacitet att förnya och utveckla staden genom att
tillvarata kulturhistoriska värden kan då lyftas fram. I
denna miljö kan besökarna erbjudas en unik upplevelse och
verksamheten ges möjlighet till en platsspecifik prägel. Det
stationsnära läget kan, beroende på de framtida gatornas
utformning, även underlätta för lokala såväl som långväga
besökare att ta sig till platsen.

Området känns idag varken kommersiellt eller företagsinriktat, och det finns intressanta miljöer med befintliga
lagerbyggnader i området som kan locka annan kulturverksamhet. Dessa förutsättningarna kan skapa möjlighet att
sätta ge området en kulturell prägel och locka fler verksamheter, som därmed kan stärka varandra. Men eftersom
läget inte ser ut så idag ligger det en stor osäkerhet i detta
resonemang.

För att området skall bli attraktivt för turister kan det
dock krävas att destinationen erbjuder en bredd gällande
verksamheter såväl som aktiviteter. Utmaningen kan här bli
att andra satsningar kan komma att behöva ske parallellt
med en potentiell museibyggnad. Detta för att skapa nya
flöden och etablera ett aktivt stadsliv. I jämförelse de
framtida planerna i området kring lokaliseringarna på
Rosengårds station, är planerna i Nyhamnen relativt långt
framskridna.

Värdet på marken är redan högt i och med läget, havet och
ett högt markutnytjande, vilket gör att områdesutvecklingen
inte är beroende av museet i sig. Museets roll kan därför
potentiellt snarare handla om att skapa en identitet och ett
forum för kulturell verksamhet än en ekonomisk drivkraft
för området.
Malmö stad äger stora delar av Nyhamnen, vilket gör att
man har väldigt stora möjligheter att påverka den fysiska
utvecklingen. I dagsläget finns även långt framskridna planer för dess utveckling framtagna.

•

Mer attraktivt för investeringar: Museet kan bidra till att området
blir mer attraktivt att investera i. 4

•

Kulturellt sammanhang: Lokaliseringen innebär att verksamheten
hamnar i ett sammanhang med andra lokala kulturorganisationer. 3

•

Stärker bilden av Malmö: Ett museum på platsen kan stärka bilden
av Malmö. 4

•

Motor för utveckling: Museet kan fungera som motor för utvecklingen i området. 3

•

Nära andra funktioner: Närheten till andra funktioner, aktiviteter
och rörelser är stor både fysiskt och mentalt. 3

•

Ökar turismen: Museet kan på lokaliseringen bidra till ökad turism i
staden. 4

•

Påverka utvecklingen: Malmö Stad har goda möjligheter att påverka den fysiska utvecklingen i omgivningen. 5

•

Unikt besöksmål: Museet kan bli ett unikt besöksmål i staden. 4

Detta innebär att medeltalet för "Områdeseffekter" blir: 4,0
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Detta innebär att medeltalet för "Demokratiskt värde" blir: 3,0

Detta innebär att medeltalet för "Aktiviteter & Mötesplatser" blir: 4,0
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Nyhamnen
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter

Kortfattad beskrivning
Det inre parkrummet, som i typexemplet bildas mellan museet och rampen, har med sitt sydvästliga läge, potential att
bli en unik och attraktiv plats i stadsdelens hjärta.
En konsekvens av att byggnaden i typexemplet öppnar sig
mot parken kan bli att lokalgatan i norr blir något av en
baksida. Utmaningen för denna lokalisering kan bli att lyckas annonsera funktionerna även ut mot denna gata.

Malmö Konstmuseum
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Nyhamnen, SBK)
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Verksamhetsrelaterade effekter
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Mötet med Malmöborna

Program & Samverkan

Ändamålsenlighet

Tomten kan ge goda förutsättningar att skapa en byggnad
som definierar stads- såväl som parkrummet. De publika
funktionerna är i typexemplet belägna så att kopplingen till
parken förstärks, med möjliga uteplatser i flera nivåer och
ett nära samspel mellan ute och inne.

Det närliggande magasinet M1 kan i framtiden komma att
inhysa kulturverksamhet, även slagthusets lokaler ligger
inom ett kort avstånd från platsen. Dessa verksamheter kan
ha möjlighet att dra nytta museets verksamhet och lokaler
beroende på dess inriktning och program. Om Museet lokaliseras här kan även intresset öka för att andra kulturorganisationer och kreatörer etablera sig i närheten.

Eftersom muséet här är placerad på delar av mark som i
översiktsplanen är avsedd för park, kan det finnas ett värde
i att ta upp denna kvalité i byggnaden. I typexemplet visas
hur byggnaden kan bli en del av parken och föra upp landskapet på taket. Byggnad och park kan på detta sätt skapa
en unik kvalité i området.

Park- och havsläget är en stark potential på platsen och det
finns i typexemplet möjlighet för aktiviteter att flytta ut i
parken och på så sätt levandegöra platsen. Tryggheten under kvällstid kan bli avgörande för om evenemang utanför
muséets öppettider skall fungera, här kan museets varierade
funktioner såväl som tomtens centrala läge i stadsdelen bidra till ökad aktivitet och verksamheter under flera timmar
på dygnet.
En konsekvens av att byggnaden öppnar sig mot parken
kan bli att lokalgatan i norr blir något av en baksida. Utmaningen för denna lokalisering kan bli att lyckas annonsera funktionerna även ut mot denna gata. I typexemplet
föreslås butik och utställning mot gatan, medan huvudentrén förläggs synlig mot parkrummet såväl som omgivande
gaturum, så att en något tillbakadragen förplats bildas.

Den befintliga bilrampen som idag finns på tomten planeras
i översiktsplanen att bevaras och användas för temporära
aktiviteter. Med ett konstmuseum på platsen kan underlaget
för dessa potentiala aktörer förbättras och ett utbyte mellan
dem uppstå.
Den långa fasad mot parken som illustreras i typexemplet,
kan potentiellt ge möjlighet för många entréer på Bottenvåningen att skapas. Detta underlättar för parallella verksamheter att verka i byggnaden. Det kan krävs viss samordning
mellan verksamheterna, och om ytor skall kunna samytnyttjas mellan verksamheter kan även gränserna komma att
behöva vara flexibla.

Det inre parkrummet som i typexemplet bildas mellan museet och rampen, har potential att bli en unik och attraktiv
plats i stadsdelens hjärta. Detta då lokaliseringens sydvästliga läge ger goda solförhållande under dag såväl som
kvällstid, samtidigt som en tydlig havskontakt säkras. Dock
kan kajkantens relativt öppna utformning innebära ett mer
väderutsatt läge. Detta kan avhjälpas med lokala vindskydd
såväl som parkens växtlighet.

Tomten medger att typexemplets entrevåning här innehåller de flesta publika funktionerna; cafe, flexyta, workshop
och eventsal. Dessa kan placeras i fasad och på så vis låta
gränsen mellan de olika funktionerna vara flytande så att de
har möjlighet att växa in och ut ur varandra. På så vis kan
samma ytor fylla fler funktioner. Till exempel kan workshopytan och den yttre kafédelen användas ihop vid större
tillställningar.
I typexemplet ligger utställningsutrymmena i fil, placerade
mellan plan 1 och 3 på var sin sida om ett centralt trapprum. Hallarna har potential att bli relativt stora och flexibla
med flera indelningsmöjligheter. Fler trappor mellan våningarna kan vara en lösing för att rörelsen för besökare ej skall
bli för statisk och undvika återvändsgränder. Inlastning och
flödet för konst och konsthantering kan lösas längs lokalgatan i norr, med lasthiss placerad i bakkant så att det separeras från det publika flödet.

•

Levande dygnet runt: Det finns stor potential för ett levande museum
under alla tider på dygnet/veckan. 3

•

Möjligt att samutnyttja: Det finns goda förutsättningar för att samutnyttja ytor/funktioner/lokaler med andra verksamheter. 3

•

Flexibla utställningsutrymmen: Tomten har goda förutsättningar för
ändamålsenliga och flexibla utställningsutrymmen. 4

•

Bra utemiljöer: Det finns goda förutsättningar för bra förplatser och
utemiljöer (mikroklimat) intill byggnaden. 5

•

Aktörer kan verka parallellt: Det finns goda möjligheter för olika
aktörer att fungera parallellt och självständigt i byggnaden. 4

•

Bra flöden besökare: Tomten har goda förutsättningar för att skapa
effektiva och intressanta flöden för besökaren. 4

•

Verksamheter i området: Det finns andra verksamheter i området
som kan dra nytta av museets verksamhet. 3

•

God logistik: Tomten har goda förutsättningar för bra logistik för
verksamheten. 4

Detta innebär att medeltalet för "Mötet med Malmöborna" blir: 4,0
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Detta innebär att medeltalet för "Program & Samverkan" blir: 3,3

Detta innebär att medeltalet för "Ändamålsenlighet" blir: 4,0
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Nyhamnen
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter - Entréplan

Plan 1
Skala 1:400
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Nyhamnen
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter - Program & Funktioner

P4

Utställning
Konsthantering
Publika funktioner

Utställning
Konsthantering

Ickepublikt /verksamhet

Publika Funktioner
Teknik

Vent/värme
Förråd
Omkl. dusch
Vilrum
Teknikrum
Elcentral
Chefsrum
Kontor
Verkstad
Pausyta
Kök
Personal terass

Ickepublik / verksamhet
P3

Teknik

Utställning
Hygienrum

P2

Kafé
Utställning
Hygienrum
Vent/värme
Terass

P1

Entré & reception
Butik
Flexyta
Hörsal
Förråd
Närmagasin
Workshop
Utställning
Tillfällig utställning
Hygienrum
Garderob
Kafé
Personalentré
Miljörum
Städ
Packrum
Inlastning
Kök
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Besökarens väg
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Nyhamnen
Tomt B
Verksamhetsrelaterade effekter - Sektion

Sektionslokalisering

Malmö Konstmuseum
Befintliga byggnader
Illustration av möjlig ny bebyggelse i samband med en eventuell framtida
förtätning av området. Illustreras här endast för att visualisera ett tänkbart
sammanhang, och är inget denna utredning föreslår.
(visionsarbete, Nyhamnen, SBK)
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Sektion
skala 1:1000

104

5.0 Slutsats

Wingårdhs l Lokaliseringsutredning Malmö Konstmuseum l 2019-08-23

105

Malmö konstmuseum
Slutsats
Introduktion
De tre områden som omfattas av utredningen har valts
ut eftersom de representerar olika typer av lokaliseringar
på kommunal mark gällande förutsättningar, möjligheter,
utmaningar och kan förväntas innebära olika effekter
för platsen, staden och verksamheten. Dessa typexempel
utesluter inte ytterligare möjliga lokaliseringar i staden.
För att nyansera utvärderingen av konstmuseets effekter i
områdena, har två tomter per lokalisering valts, A och B.
Genom att studera flera tomter kan en djupare förståelse
och en mer rättvis bild av lokaliseringens potential erhållas.
Sammantaget kan det finnas goda förutsättningar att skapa
ett välfungerande museum på alla lokaliseringar som behandlats i denna utredning. I följande kapitel sammanställs
lokaliseringarnas förutsättningar och jämförs internt mellan
tomterna, men också i relation till övriga lokaliseringar, för
att på så vis ge samlad bild av deras potential och utmaningar.

B

N

ROSENGÅRD LOKALISERING
A

Triangeln
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Malmö konstmuseum
Slutsats
Sammanfattning
Triangeln

Stadsbyggnadsmässiga effekter

Rosengårds station

Nyhamnen

Sociala effekter
Ekonomiska effekter
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Malmö konstmuseum
Slutsats

Triangeln
Likheter och skillnader mellan tomt A och tomt B
Lokaliseringens båda tomter kan genom sitt centrala läge, stora utbud
av aktiviteter och starka flöden, nå en bred målgrupp i staden. Detta
kan ytterligare stärkas genom tomternas placering, i skärningspunkten
mellan stadsdelar av olika karaktärer. Båda tomter kan tack vare den
nära kopplingen till Kultur- såväl som Centralstråket även knytas närmre den centrala staden och de närliggande kulturella verksamheterna.
Tomt B (Norra station) har dock bättre förutsättningar för en direktförbindelse med dessa stråk, varför synergieffekterna har potential att bli
starkare här än på tomt A (Södra station). Lokaliseringen är sammantaget en etablerad och välkänd platsbildning i staden, vilket kan ge båda
tomter en stark ställning vad gäller orienterbarhet. De goda lokala,
regionala och nationella förbindelserna kan ytterligare stärka tomternas
framstående position.
Programmet har potential att rymmas väl inom båda tomterna, men vid
tomt B kan en etablering innebära mer utmaningar, på grund av nyttjandet av en befintlig byggnad. En utmaning för utvecklingen av båda
tomter, är citytunnelns dragning under kvarteret Dekanen. Tunnelns
närvaro berör tomt A mer än tomt B, då en större andel av tomtens areal befinner sig i dess sträckning. Stadsrummets definition och koppling
till närliggande verksamheter, är i dagsläget starkare på tomt B tack
vare den närmre kopplingen till stadens centrala stråk och stadsrummets högre användning. Dock har tomt B sämre förutsättningar än tomt
A för att skapa goda uteplatser i riktning mot torget, på grund av dess
norrvända läge.

Likheter och skillnader med övriga lokaliseringar
I jämförelse med övriga lokaliseringar ligger Triangeln närmast ett väletablerat och starkt flöde, vilket gör att man i detta avseende har bäst
potential att nå ut lokalt, regionalt och nationellt. Det är även en starkt
etablerad plats i staden, och således den lokalisering som flest kan relatera till. Detta beror delvis på dess stora utbud av aktiviteter, målpunkter samet närheten till ett flertal kulturella institutioner. Sammantaget
ger lokaliseringen i dagsläget den mest kompletta helhetsupplevelsen i
form av detta breda utbud. De goda förutsättningarna och välutvecklade närområde gör dock att ett museum här kan få liten betydelse för
området ur ett stadsutvecklingsperspektiv, jämfört med övriga lokaliseringar. Malmö stad har här dessutom minst möjlighet att påverka
stadsutvecklingen, på grund av ett stort privat ägande av mark och den
redan välutvecklade stadsstrukturen.
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Stadsbyggnadsmässiga effekter A/B

Sociala effekter A/B

Ekonomiska effekter A/B

Verksamhetsrelaterade effekter A/B

Stadsrummets karaktär 3,25/3,5

Identitet 3,3/3,3

Områdeseffekter 2,7/2,7

Mötet med Malmöborna 4,0/4,0

•

•

•

•

Unik bef. Karaktär: Platsens befintliga karaktär är
värdefull och unik för Malmö. 3/4

•

Bef. arkitektoniskt värde: Platsen har ett

band till platsen idag. 3/4
•

kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. 3/4
•

Stärker platsens identitet: Ett museum kan bidra

Mer attraktivt för investeringar: Museet kan bidra
till att området blir mer attraktivt att investera i. 3/3

•

till att stärka platsens identitet och göra dess karak-

Kvalitéer på platsen: Det finns fysiska kvalitéer

veckan. 4/4
•

Bra utemiljöer: Det finns goda förutsättningar

Påverka utvecklingen: Malmö Stad har goda

för bra förplatser och utemiljöer (mikroklimat) intill

möjligheter att påverka den fysiska utvecklingen i

byggnaden. 4/4

solläge, utsikt. 4/3

dra till att Malmös identitet som grön eller kustnära

omgivningen. 2/2

Igenkänningsfaktor: Det finns goda förutsättningar

stad stärks. 3/3

tär mer unik i staden. 4/3
•

•

ett levande museum under alla tider på dygnet/

Motor för utveckling: Museet kan fungera som
motor för utvecklingen i området. 3/3

Levande dygnet runt: Det finns stor potential för

Ett grönare/blåare Malmö: Ett museum kan bi-

på platsen idag som kan tillvaratas, tex grönska,
•

Starkt band till platsen: Malmöborna har starka

för ett museum med hög igenkänningsfaktor. 3/3

Flöden & Tillgänglighet 4,25/4,25

Demokratiskt värde 4,0/4,3

Synergier 4,5/5,0

Program & Samverkan 3,7/3,7

•

•

•

•

Existerande starka flöden: Lokaliseringen ligger i
anslutning till redan existerande starka flöden. 4/5

•

Goda förbindelser: Lokaliseringen har goda

•

förbindelser. 5/5
•

Nya flöden/stråk: Museet förstärker kopplingen

Bred målgrupp: Lokaliseringen tillgängliggör

att verksamheten hamnar i ett sammanhang med

Ökad tillhörighet: Lokaliseringen kan stärka malmö-

andra lokala kulturorganisationer. 5/5

bornas känsla av gemenskap och tillhörighet. 4/4
•

till andra målpunkter som tillsammans kan skapa

Kulturellt sammanhang: Lokaliseringen innebär

verksamheten för en bred målgrupp. 5/5
•

Nära andra funktioner: Närheten till andra funk-

Ökad trygghet: Museet kan bidra till ökad trygghet

tioner, aktiviteter och rörelser är stor både fysiskt

på platsen. 3/4

och mentalt. 4/5

•

ningar för att samutnyttja ytor/funktioner/lokaler
med andra verksamheter. 4/4
•

Aktörer kan verka parallellt: Det finns goda
möjligheter för olika aktörer att fungera parallellt
och självständigt i byggnaden. 3/3

•

ökat eller nya flöden/stråk. 4/3

Möjligt att samutnyttja: Det finns goda förutsätt-

Verksamheter i området: Det finns andra verk-

Synligt i stadsbilden: Muséet blir väl synligt i

samheter i området som kan dra nytta av museets

stadsbilden och kan locka till spontanbesök. 4/4

verksamhet. 4/4

Stadsutveckling 4,0/4,0

Aktiviteter & Mötesplatser 3,75/3,75

Malmös varumärke 3,3/3,3

Ändamålsenlighet 3,7/3,3

•

•

•

•

Förhåller sig t. omgivning: Ett museum har potential
att förhålla sig väl till sin omgivning i skala, gaturum
och stadsväv. 5/5

•
•

Kopplar samman staden: Museet kommer bidra till
att koppla samman olika delar av staden. 4/4

•

Tillför nya aktiviteter: Museet kan tillföra flera

Främjar stadslivet: Ett museum kan främja livet i

funktioner/aktiviteter i stadsrummet som saknas på

stadens rum. 4/4

platsen idag. 4/3

Utvecklingspotential: Området har en stor

•

utvecklingspotential. 3/3

Nära etablerade aktiviteter: Det finns idag väl
etablerade aktiviteter/funktioner i området som
främjar interaktion och möten, vilka kan stärkas eller

Stärker bilden av Malmö: Ett museum på platsen
kan stärka bilden av Malmö. 3/3

•
•

goda förutsättningar för ändamålsenliga och

Ökar turismen: Museet kan på lokaliseringen bidra
till ökad turism i staden. 4/4

Flexibla utställningsutrymmen: Tomten har
flexibla utställningsutrymmen. 4/3

•

Unikt besöksmål: Museet kan bli ett unikt besöksmål

Bra flöden besökare: Tomten har goda förutsättningar för att skapa effektiva och intressanta flöden
för besökaren. 4/4

i staden. 3/3
•

God logistik: Tomten har goda förutsättningar för
bra logistik för verksamheten. 3/3

sammanföras av museets tillkomst. 3/4
•

Samspel stadsliv-byggnad: Samspelet mellan
stadsliv och byggnad kan fungera väl på platsen. 4/4
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Malmö konstmuseum
Slutsats
Rosdiagram
Stadsbyggnadsmässiga effekter
Sociala effekter
Ekonomiska effekter
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Tomt B
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Malmö konstmuseum
Slutsats

Rosengårds station
Likheter och skillnader mellan tomt A och tomt B
Lokaliseringens båda tomter har stor potential att agera motor för den
vidare utvecklingen av området. Det kan i båda fallen dock krävas parallella satsningar i stadsdelen för att nå full potential och ge möjlighet
att locka en bred målgrupp. I denna aspekt har tomt B (Annelundsgatan) bättre förutsättningar att nå starka synergieffekter då den ligger i
direkt anslutning till Rosengårdsstråkets starka flöden och i dagsläget
har fler verksamheter i den direkta närheten. En osäkerhetsfaktor i
den generella utvärderingen av tomterna är Amiralsstadens såväl som
Amiralsgatans utveckling, där omfattning och tidsplan inte är fullt
utrett. Tomt A (Amiralsgatan) är på grund av den nära kopplingen, mer
beroende av denna faktor. Läget gör även tomten mer utsatt från buller
från såväl järnväg som gaturum.
Tillgängligheten för de båda tomterna kan anses likvärdig och har avsevärt förbättrats av tågstationens tillkomst. Dock kör här enbart lokal
trafik, vilket kan försvåra för regionala såväl som nationella kopplingar.
Genom att tillföra ett museum i området kan en ny typologi av publik
verksamhet tillföras. Tomt B har större potential att rymma optimal
verksamhet än tomt A, på grund av dess större areal och därmed möjligheten till mer flexibla byggnadsvolymer. Stadsrummet har här även
större värden i form av grönska och närhet till värdefulla byggnader
i jämförelse med tomt A. Båda tomterna kan dock bidra till att binda
samman stadsdelarna och på så vis stärka kopplingen mellan stadens
västra och östra delar.

Stadsbyggnadsmässiga effekter A/B

Sociala effekter A/B

Ekonomiska effekter A/B

Verksamhetsrelaterade effekter A/B

Stadsrummets karaktär 2,25/3,0

Identitet 3,0/3,7

Områdeseffekter 3,7/3,7

Mötet med Malmöborna 2,5/3,5

•

•

•

•

Unik bef. Karaktär: Platsens befintliga karaktär är
värdefull och unik för Malmö. 2/3

•

Bef. arkitektoniskt värde: Platsen har ett

band till platsen idag. 2/3
•

kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. 2/3
•

Stärker platsens identitet: Ett museum kan bidra

Mer attraktivt för investeringar: Museet kan bidra
till att området blir mer attraktivt att investera i. 4/4

•

till att stärka platsens identitet och göra dess karak-

Kvalitéer på platsen: Det finns fysiska kvalitéer

veckan. 3/3
•

Bra utemiljöer: Det finns goda förutsättningar

Påverka utvecklingen: Malmö Stad har goda

för bra förplatser och utemiljöer (mikroklimat) intill

möjligheter att påverka den fysiska utvecklingen i

byggnaden. 2/4

solläge, utsikt. 2/3

dra till att Malmös identitet som grön eller kustnära

omgivningen. 3/3

Igenkänningsfaktor: Det finns goda förutsättningar

stad stärks. 3/4

tär mer unik i staden. 4/4
•

•

ett levande museum under alla tider på dygnet/

Motor för utveckling: Museet kan fungera som
motor för utvecklingen i området. 4/4

Levande dygnet runt: Det finns stor potential för

Ett grönare/blåare Malmö: Ett museum kan bi-

på platsen idag som kan tillvaratas, tex grönska,
•

Starkt band till platsen: Malmöborna har starka

för ett museum med hög igenkänningsfaktor. 3/3

Flöden & Tillgänglighet 2,5/3,0

Demokratiskt värde 2,7/2,7

Synergier 2,0/3,0

Program & Samverkan 3,0/3,3

•

•

•

•

Existerande starka flöden: Lokaliseringen ligger i
anslutning till redan existerande starka flöden. 3/3

•

Goda förbindelser: Lokaliseringen har goda

•

förbindelser. 2/3
•

Nya flöden/stråk: Museet förstärker kopplingen

Bred målgrupp: Lokaliseringen tillgängliggör

att verksamheten hamnar i ett sammanhang med

Ökad tillhörighet: Lokaliseringen kan stärka malmö-

andra lokala kulturorganisationer. 2/3

bornas känsla av gemenskap och tillhörighet. 3/3
•

till andra målpunkter som tillsammans kan skapa

Kulturellt sammanhang: Lokaliseringen innebär

verksamheten för en bred målgrupp. 2/2
•

Nära andra funktioner: Närheten till andra funk-

Ökad trygghet: Museet kan bidra till ökad trygghet

tioner, aktiviteter och rörelser är stor både fysiskt

på platsen. 3/3

och mentalt. 2/3

•

ningar för att samutnyttja ytor/funktioner/lokaler
med andra verksamheter. 3/3
•

Aktörer kan verka parallellt: Det finns goda
möjligheter för olika aktörer att fungera parallellt
och självständigt i byggnaden. 3/4

•

ökat eller nya flöden/stråk. 3/3

Möjligt att samutnyttja: Det finns goda förutsätt-

Verksamheter i området: Det finns andra verk-

Synligt i stadsbilden: Muséet blir väl synligt i

samheter i området som kan dra nytta av museets

stadsbilden och kan locka till spontanbesök. 2/3

verksamhet. 3/3

Likheter och skillnader med övriga lokaliseringar
Lokaliseringen har den största potentialen att utgöra motor för stadsdelens vidare utveckling, och kan i detta avseende gynnas starkast av ett
museums tillkomst. Dess perifera läget i staden och de relativt få etablerade publika verksamheterna, gör dock att den har minst gynnsamma
förutsättningar för synergier att uppstå. Lokaliseringen har dessutom
svagast förbindelse till regional och nationellt kopplad kollektivtrafik.
Tillsammans med Nyhamnen tomt B är således Rosengårds station
den lokalisering som är mest beroende av parallella satsningar för att
nå optimala resultat. På Rosengårds station, tomt B, finns dock störst
möjlighet till flexibilitet gällande byggnadsvolymens och verksamhetens
utformning, i jämförelse med övriga lokaliseringar.

Stadsutveckling 3,3/3,7

Aktiviteter & Mötesplatser 3,0/3,5

Malmös varumärke 3,0/3,0

Ändamålsenlighet 3,0/4,7

•

•

•

•

Förhåller sig t. omgivning: Ett museum har potential
att förhålla sig väl till sin omgivning i skala, gaturum
och stadsväv. 3/3

•
•

Kopplar samman staden: Museet kommer bidra till
att koppla samman olika delar av staden. 3/3

•

Tillför nya aktiviteter: Museet kan tillföra flera

Främjar stadslivet: Ett museum kan främja livet i

funktioner/aktiviteter i stadsrummet som saknas på

stadens rum. 3/4

platsen idag. 4/4

Utvecklingspotential: Området har en stor

•

utvecklingspotential. 4/4

Nära etablerade aktiviteter: Det finns idag väl
etablerade aktiviteter/funktioner i området som
främjar interaktion och möten, vilka kan stärkas eller

Stärker bilden av Malmö: Ett museum på platsen
kan stärka bilden av Malmö. 3/3

•
•

goda förutsättningar för ändamålsenliga och

Ökar turismen: Museet kan på lokaliseringen bidra
till ökad turism i staden. 3/3

Flexibla utställningsutrymmen: Tomten har
flexibla utställningsutrymmen. 3/5

•

Unikt besöksmål: Museet kan bli ett unikt besöksmål

Bra flöden besökare: Tomten har goda förutsättningar för att skapa effektiva och intressanta flöden
för besökaren. 3/4

i staden. 3/3
•

God logistik: Tomten har goda förutsättningar för
bra logistik för verksamheten. 3/5

sammanföras av museets tillkomst. 2/3
•

Samspel stadsliv-byggnad: Samspelet mellan
stadsliv och byggnad kan fungera väl på platsen. 3/4
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Malmö konstmuseum
Slutsats
Rosdiagram
Stadsbyggnadsmässiga effekter
Sociala effekter
Ekonomiska effekter
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Malmö konstmuseum
Slutsats

Nyhamnen
Likheter och skillnader mellan tomt A och tomt B
Då hela stadsdelen ska exploateras och struktureras om, finns stora
möjligheter för staden att påverka områdets utveckling. Båda tomterna har möjlighet att nå nya målgrupper, genom etableringen av en ny
typologi i form av en publik mötesplats med havsnära läge. Tomternas
närhet till vattnet bidrar dessutom en karaktärsfull miljö med inslag av
hamnens historiska lämningar. Promenadavståndet till Malmö C ger
närhet till en väldigt stark trafiknod, med lokala, regionala såväl som
nationella förbindelser. Dessa kvaliteter kan sammantaget ge tomterna potential att stärka en museibyggnads igenkänningsfaktor för hela
Malmö.
För att museet ska nå optimala resultat på tomterna kan det krävas att
parallella satsningar görs. Tomt B (Färjeteläget) ligger i detta avseende
mer perifert och har mindre inverkan gällande områdeseffekter, flöden
och potentiella synergier, varför denna tomts behov kan anses större än
tomt A (Smörkajen). Den indirekta kopplingen till dagens flöden ger
även tomt B ett mindre synligt läge än tomt A, som ligger i förlängningen på Skeppsbron. Detta ger tomt A en starkare koppling till stadens
centrala delar såväl som närliggande verksamheter.
Relativt få av Malmös invånare har trots denna närhet någon etablerad
koppling till tomterna i dagsläget. Stadsdelen är ett attraktivt utvecklingsområde, vilket kan göra att museet snarare anses utgöra förstärkare av områdets kvaliteter än motor för dess fortsatta utveckling. Tomt A
har mindre flexibilitet gällande byggnadsvolymens utformning, givet det
höga markvärdet såväl som tomtens utformning. Genom ett potentiellt
etablerande av konstmuseet på någon av dessa tomter, ges möjlighet att
mentalt förlänga stadskärnan mot vattnet och på så vis förstärka bilden
av kuststaden Malmö.

Stadsbyggnadsmässiga effekter A/B

Wingårdhs l Lokaliseringsutredning Malmö Konstmuseum l 2019-08-23

Ekonomiska effekter A/B

Verksamhetsrelaterade effekter A/B

Stadsrummets karaktär 4,5/4,0

Identitet 4,0/4,0

Områdeseffekter 4,0/4,0

Mötet med Malmöborna 4,0/4,0

•

•

•

•

Unik bef. Karaktär: Platsens befintliga karaktär är
värdefull och unik för Malmö. 5/4

•

Bef. arkitektoniskt värde: Platsen har ett

•

•

Stärker platsens identitet: Ett museum kan bidra

Mer attraktivt för investeringar: Museet kan bidra
till att området blir mer attraktivt att investera i. 4/4

•

till att stärka platsens identitet och göra dess karak-

Kvalitéer på platsen: Det finns fysiska kvalitéer

veckan. 4/3
•

Bra utemiljöer: Det finns goda förutsättningar

Påverka utvecklingen: Malmö Stad har goda

för bra förplatser och utemiljöer (mikroklimat) intill

möjligheter att påverka den fysiska utvecklingen i

byggnaden. 4/5

solläge, utsikt. 5/5

dra till att Malmös identitet som grön eller kustnära

omgivningen. 5/5

Igenkänningsfaktor: Det finns goda förutsättningar

stad stärks. 5/5

tär mer unik i staden. 4/5
•

•

ett levande museum under alla tider på dygnet/

Motor för utveckling: Museet kan fungera som
motor för utvecklingen i området. 3/3

Levande dygnet runt: Det finns stor potential för

Ett grönare/blåare Malmö: Ett museum kan bi-

på platsen idag som kan tillvaratas, tex grönska,
•

Starkt band till platsen: Malmöborna har starka
band till platsen idag. 3/2

kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. 3/3

för ett museum med hög igenkänningsfaktor. 5/4

Flöden & Tillgänglighet 4,0/3,0

Demokratiskt värde 3,7/3,3

Synergier 3,5/3,0

Program & Samverkan 3,7/3,3

•

•

•

•

Existerande starka flöden: Lokaliseringen ligger i
anslutning till redan existerande starka flöden. 4/3

•

Goda förbindelser: Lokaliseringen har goda

•

förbindelser. 4/3
•

Nya flöden/stråk: Museet förstärker kopplingen

Bred målgrupp: Lokaliseringen tillgängliggör

•

Kulturellt sammanhang: Lokaliseringen innebär

verksamheten för en bred målgrupp. 4/4

att verksamheten hamnar i ett sammanhang med

Ökad tillhörighet: Lokaliseringen kan stärka malmö-

andra lokala kulturorganisationer. 3/3

bornas känsla av gemenskap och tillhörighet. 4/3

till andra målpunkter som tillsammans kan skapa

•

Nära andra funktioner: Närheten till andra funk-

Ökad trygghet: Museet kan bidra till ökad trygghet

tioner, aktiviteter och rörelser är stor både fysiskt

på platsen. 3/3

och mentalt. 4/3

•

Möjligt att samutnyttja: Det finns goda förutsättningar för att samutnyttja ytor/funktioner/lokaler
med andra verksamheter. 4/3

•

Aktörer kan verka parallellt: Det finns goda
möjligheter för olika aktörer att fungera parallellt
och självständigt i byggnaden. 3/4

•

ökat eller nya flöden/stråk. 3/3

Verksamheter i området: Det finns andra verk-

Synligt i stadsbilden: Muséet blir väl synligt i

samheter i området som kan dra nytta av museets

stadsbilden och kan locka till spontanbesök. 5/3

verksamhet. 4/3

Stadsutveckling 4,3/4,3

Aktiviteter & Mötesplatser 4,0/3,75

Malmös varumärke 5,0/4,0

Ändamålsenlighet 3,0/4,0

•

•

•

•

Förhåller sig t. omgivning: Ett museum har potential
att förhålla sig väl till sin omgivning i skala, gaturum

Likheter och skillnader med övriga lokaliseringar
Lokaliseringen har störst potential att stärka Malmös identitet såväl
som varumärke, samtidigt som dess värden i form av närhet till havet
utgör en unik kvalitet. Museets etablering har dock minst betydelse
för området ur ett stadsutvecklingsperspektiv, detta då konkurrensen
med andra etableringar är hårdare jämfört med övriga lokaliseringar. Nyhamnen är inte heller beroende av museet för som motor eller
förstärkare för att lyckas, och ger troligtvis mindre ekonomiska effekter
för området. Malmö stads möjligheter att påverka utvecklingen är dock
störst i denna stadsdel. I dagsläget har Nyhamnen relativt svaga flöden,
men dess centrala läge och stora närstående utveckling, ger lokaliseringen störst potential för utvecklade och nya flöden att uppstå.

Sociala effekter A/B

och stadsväv. 4/4
•
•

Kopplar samman staden: Museet kommer bidra till
att koppla samman olika delar av staden. 4/3

•

Tillför nya aktiviteter: Museet kan tillföra flera

Främjar stadslivet: Ett museum kan främja livet i

funktioner/aktiviteter i stadsrummet som saknas på

stadens rum. 4/4

platsen idag. 4/4

Utvecklingspotential: Området har en stor

•

utvecklingspotential. 5/5

Nära etablerade aktiviteter: Det finns idag väl
etablerade aktiviteter/funktioner i området som
främjar interaktion och möten, vilka kan stärkas eller

Stärker bilden av Malmö: Ett museum på platsen
kan stärka bilden av Malmö. 5/4

•
•

goda förutsättningar för ändamålsenliga och

Ökar turismen: Museet kan på lokaliseringen bidra
till ökad turism i staden. 5/4

Flexibla utställningsutrymmen: Tomten har
flexibla utställningsutrymmen. 3/4

•

Unikt besöksmål: Museet kan bli ett unikt besöksmål

Bra flöden besökare: Tomten har goda förutsättningar för att skapa effektiva och intressanta flöden
för besökaren. 3/4

i staden. 5/4
•

God logistik: Tomten har goda förutsättningar för
bra logistik för verksamheten. 3/4

sammanföras av museets tillkomst. 4/3
•

Samspel stadsliv-byggnad: Samspelet mellan
stadsliv och byggnad kan fungera väl på platsen. 4/5
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