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Inledning
Föreliggande utredning har gjorts med anledning av att Stadsbyggnadskontoret i Malmö håller
på att ta fram ett värdeprogram för området Västra Dockan i Västra Hamnen. Utredningens
syfte är att utgöra ett antikvariskt underlag i det arbetet.
I utredningsområdet ligger fyra byggnader som alla uppfördes av Kockums Mekaniska
Verkstads AB på 1950-60-talen. Tre av byggnaderna är moderniserade och ombyggda sedan
varvstiden och innehåller nya funktioner, medan en (byggnad 1) inte har förändrats sedan den
användes för industriellt ändamål.

Utredningsområdet (de onumrerade byggnaderna i norra delen av området är numera rivna).
Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor.

Flygbild. Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor.
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Historik
Västra hamnen består av mark som är utfylld i Öresund. Stora delar av utfyllnaderna gjordes
av Kockums, som etablerades vid Södra Varvsbassängen på 1870-talet. Området öster om
Östra Varvsgatan fylldes ut under 1930-60-talen. Fram till 1940-talet låg stadens oljehamn i
södra delen av området (ungefär vid nuvarande kvarteret Skrovet). När oljehamnen flyttade
fortsatte Kockums att expandera norrut. Väster om Östra Varvsgatan låg Norra Varvsbassängen, och i linje med dagens gata gick Kaj 25. Norra Varvsbassängen fylldes igen i slutet
av 1980-talet.
Kaj 25 var en så kallad utrustningskaj. Fartygsskroven byggdes på stapelbäddar eller i
dockor. När de var färdiga bogserades de till utrustningskajen för att kompletteras med
utrustning, allt från maskin till inredning. Utmed utrustningskajen placerades de hallar och
verkstäder som behövdes för att framställa utrustningen. De aktuella hallbyggnaderna i
området byggdes på 1950- och 60-talen och tjänstgjorde som montage/pannverkstad
(byggnad 1), förråd (byggnad 2), utrustningsverkstad (byggnad 3) och maskinverkstad
(byggnad 4).

Utsikt från en kran vid Södra Varvsbassängen mot oljehamnen i norr. Mitten av 1940-talet. Källa:
’’Kockums’’ 1946.
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Flygbild över Kockums i början av 1960-talet. Vid utrustningskajen Kaj 25 ligger två stora fartyg.
Utrustningsverkstaden (byggnad 3) är under uppförande.

Flygbild över Kockums på 1970-talet. Utrustningskajen med två fartyg syns i bildens övre vänstra del.
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Byggnadsbeskrivning
BYGGNAD 1: FD PANNVERKSTAD (607)
Byggnaden består av två parallella hallar. Den västra uppfördes 1956 som montageverkstad
efter ritningar av Nils Centerlöf . Den östra byggdes till något år senare och fungerade som
pannverkstad. Även den ritades av Centerlöf.
De båda byggnadsdelarna består av stora öppna verkstadshallar med traverser. I norr finns
våningsplan med mindre utrymmen, ursprungligen kontor, förråd och personalutrymmen
såsom omklädningsrum och matsal.
Byggnaden har en stomme i betong som är synlig i fasaden, som i övrigt är i rött tegel.
Hallarna har höga, spröjsade järnfönster som idag är täckta på utsidan med korrugerad plast. I
norr finns vita enlufts- och tvåluftsfönster. På den västra fasaden finns en svängkran monterad.
Den västra hallen har lanterniner på taket. Den östra hallens tak var ursprungligen
öppningsbart.
Invändigt är hallarna präglade av den för Kockums verkstadshallar så karaktäristiska
färgsättningen, med traverser, väggar mm målat i skarpt grönt, gult och brandgult. Denna
färgsättning kom till i en arbetsmiljösatsning på 1970-talet.
Byggnaden är typisk för varvsepoken i Västra hamnen. Skalan är stor, vilket speglar den
storskaliga produktion som pågick på varvet. Fasadutformningen är enkel, rationell och
funktionell. Den bärande stommen är synlig, och det finns stora fönster och lanterniner för att
maximera ljusinsläppet i produktionslokalerna.

Byggnad 1 från söder (tv) och från norr (th).

BYGGNAD 2: BÅGHALLARNA (CENTRALFÖRRÅD, 721)
Byggnaden uppfördes som Kockums diverseförråd 1963, efter ritningar av S Holmbeck på
Skånska Cementgjuteriet. 1965 gjordes en stor tillbyggnad då byggnaden förlängdes mot
öster. 1997 byggdes den om för att rymma Malmö Musikteaters dekorverkstad, dekormagasin
och kostymförråd. För ritningarna stod Kjell Sandquist på Arkab arkitekter. 2005 gjordes en
ombyggnad då Skånes Dansteater flyttade in i byggnaden, och 2006 anpassades delar av
byggnaden för skoländamål då Kunskapsgymnasiet flyttade in. Även vid dessa tillfällen var
Kjell Sandquist (nu på Tema arkitekter) ansvarig arkitekt.
Byggnaden består av tre parallella delar, varav de två nordligaste har bågformat tak och den
sydliga delen är något högre och med flackt sadeltak. Den delen innehöll ursprungligen en
travers, som också fortsatte utanför byggnaden ut till kajen i väster. I båghallarna förvarades
material hanterbart med truck.
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Vid de ombyggnader som utförts har byggnaden bibehållit sitt främsta kännetecken, nämligen
den karaktäristiska byggnadsvolymen. Vad gäller fasaderna har man i stora drag utgått från
den ursprungliga byggnaden vad gäller material och färgsättning (ursprungliga fasadmaterial
var rött tegel och korrugerad eternit).

Byggnad 2 från väster.

BYGGNAD 3: MALMÖ HÖGSKOLA (UTRUSTNINGSVERKSTAD, 705)
Byggnaden uppfördes som utrustnings- och monteringsverkstad 1964. För ritningarna stod
ingenjören Nils Centerlöf och arkitekten Sture Kelfve (fasader). Byggnaden utformades som
två parallella tegelbyggnader med en mellanliggande, hög verkstadshall med traverser.
Traverserna gick ut till kajen i väster. 1966 förlängdes byggnaden mot öster. Denna tillbyggnad revs i samband med ombyggnaden 1989-92 för Lunds Tekniska Högskolas Malmöenhet.
För ritningarna stod Lennart Welin på Arcon Arkitekter AB. De delar av hallbyggnadens
fasader som bestod av plåt och stora skjutportar ersattes med glaspartier. I övrigt har byggnaden till stor del bibehållit ursprunglig utformning.

Byggnad 3 från nordväst.
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BYGGNAD 4: UBÅTSHALLEN (MASKIN- OCH MONTERINGSHALL, 714)
Byggnaden uppfördes 1960 som maskin- och monteringshall efter Nils Centerlöfs ritningar.
Den ersatte/kompletterade då den gamla maskinverkstaden och monteringshallen från
1912/1922 söder om Stora Varvsgatan. I och med de nya fartygens dimensioner och
maskinernas storlek räckte dessa gamla byggnader nu inte längre till. I hallen monterades stora
diesel- och turbinmotorer. På 1980-taletfärdigställdes ett antal ubåtar till den svenska marinen
i hallen, sedan den anpassats för detta ändamål. Själva skrovet till ubåtarna tillverkades dels i
en annan hall på Kockumsområdet (hall 2A, söder om Stora varvsgatan), dels på Kockums
varv i Karlskrona. I hall 714 sammanfogades delarna och utrustades.
2001 byggdes hallen om för nya funktioner (kontor och utbildning) efter ritningar av Anders
Svensson och Pontus Åqvist på White Arkitekter. De delar av fasaderna som varit täckta med
korrugerad plåt fick ny fasad av korrugerad fibercement och glas. En utskjutande box förlades
på taket. I övrigt fick byggnaden till stor del bibehålla sin gamla karaktär, och den stora
skjutporten på östra gaveln finns bevarad.

Ubåtshallen från sydväst.

Ubåtshallen omkring år 1999. Foto: Malmö Kulturmiljö.
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Bevarandevärden
Västra hamnen i Malmö är ett område som de senaste drygt tio åren har genomgått mycket
stora förändringar. Området håller på att förvandlas från en rent industriell miljö till en
blandad stadsdel med främst bostäder och kontor. I denna process är det viktigt att man inte
bygger bort spåren från det förslutna. Kockums, som i många år dominerade Västra hamnen,
har haft en avgörande betydelse i staden Malmös historia, och de byggnader och strukturer
som finns kvar från varvsepoken har stora lokalhistoriska värden. Det tillkommer mycket ny
bebyggelse i Västra Hamnen och områdets karaktär förändras på ett genomgripande sätt. Där
det är möjligt att bevara spår från den industriella tiden bör man göra det. På så vis tar man
tillvara och förmedlar områdets och stadens historia. Det ger också möjligheter att skapa en
mer spännande och varierad stadsmiljö, med byggnader från olika tider och med olika
karaktär. Västra Hamnen norr som Stora Varvsgatan domineras av nyproduktion, och därför
är de fyra byggnaderna i utredningsområdet extra viktiga att bevara. Beroende på hur de västra
delarna av Varvsstaden (området söder om Stora Varvsgatan) utvecklas, så kan de fyra
byggnaderna bli de enda som bevaras från Kockums mest expansiva och framgångsrika tid
(1950-60-talen).
Byggnad 1
Det finns ett stort värde i att bevara byggnaden då den är ett karaktäristiskt uttryck för
platsens historia; Kockums och varvsindustrin. Byggnaden ingår i ett historiskt och
stadsbildsmässigt sammanhang med de i sydväst liggande byggnaderna, som alla är storskaliga
gamla Kockumsbyggnader med fasader i rött tegel. De är idag ombyggda för nya funktioner
men deras karaktär är i stora drag bevarad. Det sätt på vilket dessa byggnader har behandlats
bör vara förebild för hur man hanterar den fd pannverkstaden. Man bör dock i högre grad
vinnlägga sig om att bevara den industriella känslan, såväl invändigt som utvändigt, genom att
inte rensa bort patina och gamla detaljer i onödan.
Frågan har lyfts om att enbart bevara den äldre, västra delen av byggnaden. En anledning
skulle vara svårigheten i att hitta en ny funktion som passar i en sådan bred byggnadskropp.
Ur antikvarisk synvinkel är byggnaden som helhet, med båda hallarna, bevarandevärd som ett
minne av den expansiva industri Kockums var. Man bör i första hand försöka hitta en lösning
som innebär ett bevarande av båda hallarna. I andra hand kan ett bevarande av endast den
västra delen vara en tänkbar kompromisslösning, under förutsättning att ombyggnaden i
övrigt görs på ett varsamt sätt med bibehållande av byggnadens karaktär.
Byggnad 2-3
De tre ombyggda byggnaderna är alla storskaliga gamla Kockumsbyggnader från 1950-60talen med fasader i rött tegel. De ligger på rad utmed det som en gång var utrustningskajen
Kaj 25. Byggnaderna har genomgått flera förändringar, men deras gamla karaktär finns dock i
stora drag kvar. Byggnadsvolymerna har bibehållits, liksom det röda teglet i fasaderna. Den
nya fasadutformningen har inspirerats av byggnadernas ursprungliga, industriella karaktär, och
teglet har kombinerats med nya lätta material som anknyter till den eternit och plåt som fanns
förut. Byggnaderna ingår i ett historiskt och stadsbildsmässigt sammanhang. Det finns ett stort
värde i att bevara dem då de är karaktäristiska uttryck för platsens historia.
Övrigt
Även om de fyra byggnaderna finns bevarade har utredningsområdet genomgått många
förändringar sedan varvstiden, inte minst i och med att Norra Varvsbassängen fylldes igen i
slutet av 1980-talet. De bevarade byggnaderna förlorade då mycket av sitt sammanhang i och
med att utrustningskajen som de var byggda utmed försvann. Sannolikt var det också i detta
sammanhang som de stora traverser som fanns mellan byggnaderna och kajen togs bort, vilket
gjorde att områdets industriella karaktär minskade. Östra Varvsgatans sträckning är av
historiskt intresse då den går i linje med den gamla utrustningskajen. Gatans sträckning bör
inte förändras, då den bidrar till att skapa förståelse för områdets historia.
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