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Förhöjda havsnivåer
Att se vattnet som en arkitektonisk tillgång

Ämnet som jag har intresserat mig för är arkitektur i vattennära miljö och hur den kan användas 
för att minska risken för eller konsekvensen av översvämningar. Orsaken till översvämningar 
består i huvudsak av stora mängder nederbörd eller smältvatten eller ett högt havsvattenstånd. 
Eftersom oväder både kan ge intensiv nederbörd och tillfälligt påverka havsnivån genom lufttryck, 
vind och vågor sammanfaller ofta dessa faktorer. Genom klimatförändringar förväntas dessutom 
både oväder bli fler och mer intensiva och påverka nederbörden samtidigt som den globala 
medelvattennivån höjs.1 Hur man ska hantera dagvatten till följd av ett mer intensivt regnande 
eller hastiga vårfloder är en viktig fråga som jag inte har utrymme till att fördjupa mig i här. 
Istället vill jag undersöka hur man kan förhålla sig till de förväntat höjda havsvattennivåerna 
vid planering av nya och bevarande av gamla byggnader och strukturer. Vilka möjligheter och 
begränsningar kan detta ge? 

Under hösten 2015 fick jag tillfälle att bo i Nederländerna där man internationellt är kända för 
sin expertis inom vattenförvaltning. Landet har under århundraden varit hotat av havet och 
därför utarbetat olika strategier för att försvara sig mot vattenmassorna. Från denna utgångspunkt 
ville jag lära mig hur man där historiskt har hanterat höjda havsnivåer och hur man diskuterar 
och planerar för framtiden. Ambitionen har sedan varit att applicera dessa idéer och strategier på 
området Nyhamnen i Malmö hamn.

Efter att ha läst en del om frågan i Holland tyckte jag mig skönja en tendens mot att man av 
ekologiska skäl i mindre utsträckning vill begränsa vattnets flöde. Vidare har jag läst om trender 
där man istället för som tidigare påverka miljön genom permanenta förändringar som exempelvis 
konstgjorda öar och vallar, börjat undersöka mer långsiktikt hållbara och reversibla åtgärder. Den 
tidigare bostadsministern Sybilla Dekker konstaterade redan 2005 att ”Vi kan inte längre slåss 
mot vattnet, vi måste lära oss att leva med det”2 och hävde det tidigare förbudet mot att bygga 
på femton redan då ofta översvämmade sankmarksområden. Hon utlyste dessutom en nationell 
tävling för stadsplanerare, ingenjörer och arkitekter kring utformningen av framtidens flytande 
holländska städer.
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Willem Schellinks The Collapse of  the St Antonisdijk at Houtewael, 1651 
Olja på duk, 47 x 68 cm, Amsterdam Museum, inn. no. SB 5456 3
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Målsättningen med detta projekt är att ge en ökad förståelse för hur höjda havsnivåer kan 
hanteras vid utveckling och planering av urbana miljöer. Med utgångspunkt från diskussioner 
och trender från Nederländerna vill jag i detta projekt angripa synsättet att betrakta närvaron av 
vattnet som ett problem till att istället se på detta som en möjlighet och kvalitet. Många är överens 
om att vi bör använda oss av strategier där skydden även innehåller relevanta funktioner, men 
hur kan man designa och planera med vatten som ett närvarande element där upplevelsen av det 
förstärks? I arbetet vill besvara följande frågestäl lningar:

* Hur har hotet från havet hanterats historiskt? Vilka strategier diskuteras idag för att hantera 
höjda havsnivåer - när är de applicerbara och vilka för- och nackdelar finns? 

* Hur kan strategierna från denna förstudie appliceras på området Nyhamnen i Malmö vid 
planering av skydd mot höga havsnivåer om huvudfokus ligger på att öka vår förståelse för 
vattnets rörelse och ta tillvara dess kvalitéer?

Disposition och metod
I första delen studeras nederländsk tradition och historia för att förstå hur olika strategier har 
använts och hur detta påverkar hur man resonerar kring vattenfrågan idag. Vidare utreds 
mer ingående hur de olika strategierna mot höjda havsnivåer kan se ut på olika håll i världen. 
Materialet består av en text med bilder och analyserande diagram.

I andra delen tittar jag på arkitektur som jag har inspirerats av och som bland annat belyser 
vattnets närvaro och dess föränderlighet. 

Tredje delen är en genomgång av Nyhamnens historia och karaktär där jag registrerar mina 
upplevelser. Här prövar jag även strategier för skydd mot havets höjning som kan vara relevanta 
för platsen genom en skissprocess.  

I fjärde delen gör jag ett nedslag på ett kajavsnitt vid Nyhamnsbassängen som är i dåligt skick och 
oavsett strategi på sikt behöver förändras eller förstärkas. Här fokuseras mötet med vattnet och 
hur olika marknivåer översvämmas för att skapa en förändring av platsen över tid. 

1.1 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH DISPOSITION
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FN:s klimatpanel IPCC 2013 menar att det är sannolikt att den globala medelvattennivån 
kommer att höjas till följd av klimatförändringar orsakade av människan. Den förväntade 
stigningen globalt är mellan 28-60 cm till år 2100 om utsläppen av växthusgaser följer en lägre 
prognos och 52 - 98 cm om utsläppen följer en högre prognos om man jämför med 1986-2005 
års globala medelnivå.4 Det finns de forskare som kritiserar denna bild och menar att farhågorna 
är överdrivna samtidigt som andra forskare menar att klimatpanelen är alltför konservativ i sina 
bedömningar och att nya studier pekar på att klimatförändringarna är kraftigare och inträffar 
snabbare än vad IPCC förutsett.5

För att djupare förstå innebörden av detta kan man titta på ett lokalt exempel såsom Malmö Stads 
Översiktsplan från 2014. Där antar man en förväntad höjning av det lokala medelvattenståndet 
på 22-66 cm till år 2100 i enlighet med den mer försiktiga linjen från gamla IPCC 2007. Vid den 
högre nivån på 66 cm räknar man med att vattennivån vid extrema förhållanden (storm, vågor, 
nederbörd) kan nå 3 meter över nuvarande medelvattennivå. Man skriver:
 
Under tremetersnivån ligger delar av Malmös innerstad, hamnen och delar av de viktigaste utbyggnadsområdena. 
Stora värden i form av bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och annat riskerar att skadas vid översvämning Också 
naturvärden längs kusten och kulturhistoriska värden i Malmös historiska centrum kan bli berörda… Lägsta nivå för 
nybyggande ska vara +3 meter, såvida inte andra lämpliga åtgärder till skydd mot höjt grundvatten och översvämning 
vidtas.6

Det går inte att veta vilka extrema havsnivåer vi kommer att ha i Malmö år 2100. Det bästa vi 
kan göra är att utgå från de rapporter som finns och ständigt uppdatera dessa prognoser med ny 
information. Eftersom Malmö Stad i sina beräkningar stödjer sig på en gammal rapport har vi 
inte de mest uppdaterade förutsägelserna. 

Det är viktigt att i dessa sammanhang betona skillnaden mellan lokala och globala förhållanden 
så att man jämför siffror för samma kategori. Malmö Stad använder sig som nämnts av IPCC 
2007 där den globala förväntade höjningen av medelvattennivån är 18-38 cm i ett lägre scenario7 
och 26-59 cm i ett högre scenario vilket ska jämföras med 28-61 cm respektive 52-98 cm för den 
senaste IPCC 2013. Vad detta innebär för de extrema flödena år 2100 är jag inte kvalificerad att 
svara på, men det vore rimligt att anta att man med kunskapen från denna nya rapport kan räkna 
med extrema havsnivåer på en bra bit över de 3 meter som man gör idag. Det bästa vi kan göra 
är hursomhelst att utgå från de rapporter som finns och ständigt uppdatera dessa prognoser med 
ny information. 

2. FÖRSTA DELEN - MÖJLIGA STRATEGIER MOT FÖRHÖJDA HAVSNIVÅER
Klimatförändringar

Förstudier
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En aspekt som man bör vara medveten om är att de flesta som planerar våra städer utifrån 
dessa aspekter inte ytar hänsyn till prognoser som sträcker sig längre än till år 2100. Hur långt 
tidsperspektiv ska vi ha när vi planerar våra urbana miljöer? IPCC menar att det i praktiken är 
säkert att höjningen av den globala havsnivån fortsätter efter år 2100 och det finns mindre säkra 
prognoser som sträcker sig fram till år 2500 (se tabell till vänster). Visst kan byggnader och skydd 
bytas ut under denna tid, men det är svårare att förändra de stadstrukturer vi har och kommer att 
skapa. Jag vill därför mena att det är viktigt att de insatser som görs för att skydda våra samhällen 
antingen har en stor säkerhetsmarginal eller är flexibla så att skyddsnivån gradvis kan höjas utan 
alltför stora insatser. 

I Nederländerna där man ligger långt framme inom detta område använder man sig av den 
senaste rapporten från IPCC samtidigt som man planerar i ett längre tidsperspektiv. Där räknar 
man med att medelvattennivån i Nordsjön kommer att höjas med 1.3 meter till år 2100 och med 
4 meter till år 2200. I ett internationellt perspektiv är problemen och utmaningarna i Sverige 
förhållandevis små, men trots det behöver vi på sikt införa åtgärder. I många världsstäder är 
havsnivåhöjningen däremot en av de viktigaste frågorna för framtida planering för att skapa 
samhällen som är motståndskraftiga, robusta och anpassningsbara. Bruce Stutz, författare och 
journalist, skrev redan 2009: 

Adapting to this reality has become a key part of  future planning for London, Rotterdam, St. Petersburg, Tokyo, and 
Seattle, as well as low-lying cities across Asia.8

Förstudier
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Förväntad havsnivåhöjning vid ett högt scenario för utsläpp av växthusgaser mellan år 2100 - 2500. Det �nns även 
modeller för låga och mellanstora utsläppscenarier. De två färgtonerna visar spannet av osäkerhet även om utsläpps-
mängden är känd. Gjord utifrån andra parametrar än den tidigare nämnda och mer detaljerade gällande år 2100.

H
av

sn
iv

å 
(c

m
 ö

ve
r m

ed
el

)

300

250

200

150

100

  50

2100 2200 2300 2400 2500
    0

350

400

450

500

550

600

650

Förväntad havsnivåhöjning vid ett högt scenario för utsläpp av växthusgaser mellan år 2100 - 2500. Det finns 
även modeller för låga och mellanstora utsläppscenarier. De två färgtonerna visar spannet av osäkerhet även om 
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2100.9
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Det finns inget element som är så viktigt för den nederländska kulturella identiteten som vatten. 
Genom historien har man varit tvungen att använda sig av snillrika system för att kontrollera, 
stöta bort eller styra det. Vattnet har varit en förutsättning för den ekonomiska utvecklingen 
genom handel och transport. Samtidigt har man njutit dess skönhet som rekreation vilket lett till 
att Nederländerna blivit väldigt framgångsrika i sporter såsom segling, simning och skridskor.10

Tekniken med vilken man i lågliggande regioner har hanterat vattnet har länge väckt förundran 
i övriga världen. Nu genom klimatförändringarna kommer vattnet att bli ett hot på platser där 
det tidigare inte har varit ett problem. Blickarna vänds därför åter mot holländarna; hur hanterar 
man vattnet där, vad kan övriga världen lära av dem?

2.1 NEDERLÄNDSKA TRADITIONEN

Förstudier
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Karta över dagens Nederländerna

Ungefärlig utbredning av Nederländerna för 7500 år 
sedan.11

Karta över dagens Nederländerna om man inte hade 
använt sig av vallar och poldrar.

Karta över olika höjdnivåer i Nederländerna

Sanddyner
Under havet
0-1 m.ö.h.
1+ m.ö.h.
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Vallar och Poldrar

Förr i tiden var översvämningar i Nederländerna mycket vanligare än de är idag och ibland 
ledde dessa till enorma katastrofer där tusentals människor dog. Från medeltiden började man 
försvara sig mot detta genom att hantera vattennivåerna med hjälp av vallar och poldrar. På 
detta sätt gjorde man land av havsbottnen vilket förde med sig att landet växte med omkring en 
tredjedel. Det finns ett brittiskt ordspråk som lyder. “God created the world but the Dutch created 
Holland”. 

En polder är ett låglänt område som har skapats genom att valla in ett grunt vattenområde för att 
sedan torrlägga detta genom pumpning. Man skapar då en artificiell hydrologisk enhet som inte 
påverkas av det omgivande vattnet på annat sätt än genom manuell hantering av pumpar och 
slussar.12

Det finns idag omkring 4000 poldrar, men det har inte konstruerats några nya av betydelse sedan 
den stora poldern i IJsselmeer under och efter andra världskriget. Sedan 1990-talet har i själva 
verket det motsatta skett. På flera ställen har vallar tagits väck och poldrar lämnats tillbaka till 
vattnet och naturen. Anledningen till detta är att man har insett att poldrar över tid är ohållbara, 
speciellt de som finns på forna träskmarker. Anledningen till detta är att torven som marken där 
består av börjar krympa när den torkar vilket gör att den inte kan hålla kvar jorden. Samtidigt 
oxiderar biomassan i torven när den kommer i kontakt med luften. Detta har gjort att dessa 
poldrar har sjunkit lägre och lägre i förhållande till det omgivande vattnet och man måste därför 
pumpa snabbare och snabbare för att hålla dem torra. Detta gäller för alla poldrar även om 
övriga inte sjunker lika dramatiskt. De poldrar som omges av saltvatten måste dessutom konstant 
spolas och pumpas igenom med enorma mängder sötvatten för att hålla salthalten på rimliga 
nivåer och således kunna odla jorden.13

Förstudier
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Princip för bildandet av poldrar. En förutsättning är ett vattenområde som är grunt eller beroende på tidvatten torrlagt.14

Området vallas in och vatten pumpas ut från det invallade området, vilket börjar torrläggas. 

Mellan vallen och poldern skapas en farbar kanal. Väderkvarnar har traditionellt använts för att i etapper pumpa vattnet 
ut till omkringliggande hav eller floder. 

Redan på 1500-talet var byggande av vallar väl utvecklat och av stor ingenjörsexpertis.15
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Watersnood van 1953 som den kallas i Nederländerna var den allvarligaste stormflodskatastrofen 
i Nordsjön under 1900-talet. Redan innan översvämningen hade utredningar visat att de 
befintliga vallarna inte var höga nog att hålla ute höga vattennivåer. Samtidigt hade vallarna 
försvagats av misskötsel och skador från andra världskriget. En plan utformades för att strukturellt 
förbättra vallarna och man föreslog även en förkortning av kustlinjen genom att koppla samman 
de större sjöarmarna som skydd mot havet. Denna plan hann dock inte genomföras innan ett 
ovanligt kraftigt oväder slog till den 31:e januari 1953. Stormfloden drabbade stora delar av 
kusten i framförallt Nederländerna och Storbritannien och till viss del även i Belgien. Även 
Nordsjökusterna i Tyskland och Danmark berördes av ovädret.16

Att förödelsen kunde bli så stor kom sig av en mycket kraftig storm söder om Island som drev 
stora mängder vatten framför sig mot sydost. På grund av de geografiska förutsättningarna där 
vatten som träffat den den nerländska kusten fortsätter mot syväst och stoppas upp av det trånga 
sundet vid mellan Dover och Calais steg vattnetnivåerna ytterligare. Detta i kombination med 
extra högt tidvatten orsakat av solens och månens position gjorde att vattnet under natten den 
1 februari nådde 4,55 meter över måttet Normaal Amsterdams Peil (N.A.P). Enligt officiella 
uppgifter dog 1 853 personer i Nederländerna, 307 personer i Storbritannien, 28 personer 
i Belgien och 224 personer på havet i samband med att en färja (Princess Victoria) och flera 
fiskebåtar sjönk. Sammanlagt förstördes 89 vallar i Nederländerna.17

Översvämningskatastrofen 1953 har haft en stor betydelse för hur Nederländerna försvarar sig 
mot havet idag och kommer göra det i framtiden. I spåren efter händelserna snabbades planerna 
på att förkorta kustlinjen på för att på så sätt kunna reducera antalet vallar som behövde höjas 
och förstärkas. Deltawerken, som består av en serie konstruktioner vid Rhen-Maas-Schelde deltat 
i sydvästra Nederländerna, började byggas och skulle bli den största skyddsbarriären mot havet 
i världen. Officellt avslutades projektet 1997, men arbeten har fortsatt senare vid Harlingen där 
vallbyggnationer blev färdigställda 2010. Totalt ska projektet ha kostat omkring 5 miljarder euro.18

Ett annat stort projekt var Zuiderzeewerken, som bestod av en serie arbeten med dammar, vallar 
och skapande av ny mark mellan 1920-1967. Projektet bestod framförallt i att valla in Zuiderzee 
en grund bukt mot Nordsjön, vilket skapade IJsselmeer, en konstgjord sjö. Huvudsyftet var att 
förbättra översvämningsskyddet och skapa mer mark för odling.19

Nordsjööversvämningen 1953 och Delta och Zuiderzeewerken

Förstudier
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Bilder från översvämningen i Nederländerna 1953.20

Deltawerken, vallar och skydd.21 De mörkgråa ytorna visar nytt konstgjort land i Zuiderzee.22
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På senare tid har det dock skett stora förändringar i hur man här förhåller sig till vattenfrågan. På 
den nationella nivån har man förändrat sitt tänkesätt från att mota undan och begränsa vattnet 
och se det som en fiende till att ge det utrymme och betrakta det som en vän. Poldrar tillåts att 
översvämmas, fördämningar öppnas, bostadsområden byggs i och på vattnet, vallar och dyner 
sammanfogas och floder breddas.Deltawerken skriver på sin egen hemsida följande angående 
detta:

Många projekt genomförs just nu i Nederländerna för att trygga mer ’Rum för vatten’. Till exempel var riktlinjen 
fram till nyligen att höja toppnivån på vallarna för att bevara den nödvändiga nivån av översvämningsskydd. Denna 
sekellånga doktrin övergavs år 2000 för att ersättas med ’Rum för floden’. I den nya doktrinen breddas floderna genom 
att placera vallarna längre från floden, eller genom att sänka flodens förland. Man ser till att inte påverka värdefulla 
aspekter hos landskap, natur och kulturhistoria. Inriktningen siktar på en balans mellan nuvarande och förutsägbara 
framtida platsbehov, samtidigt som man håller ett öga öppet för varje möjlighet att förbättra säkerheten så väl som den 
övergripande landskapsarkitekturen och förbättring av den allmänna miljösituationen.23 

Det som nämns angående miljösituationen är dels problem med tillväxt av cyanobakterier på 
kanaler och det alltför stillastående vattnet som omger poldrar. Kontrollen av vattnet begränsar 
även möjligheterna för biologisk mångfald för djur och växter både i och i anslutning till vattnet. 
Kampen mot att mota undan vattnet är på sikt även ekonomiskt och miljömässigt ohållbar då de 
sjunkande poldrarna måste pumpas ur i allt större hastighet samtidigt som de måste spolas med 
sötvatten för att hålla nere salthalten och möjliggöra odling. Flertalet poldrar är så pass utsatta 
att de inte längre lämpar sig för odling samtidigt som det på grund av översvämningsrisken inte 
är tillåtet att bygga där och en lösning kan då vara att låta områdena översvämmas och istället 
utnyttja områdena för att bygga flytande strukturer. 

Vattnet börjar även i större utsträckning användas som utsmyckning i städerna och i övrigt 
användas än mer till rekreation. Dessutom bidrar denna nya strategi till ökad säkerhet då vattnet 
tillåts ta plats och spridas ut på ett större område. 

Förändrat synsätt

Förstudier
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Fritidshus vid De Gouden Ham, en del av floden Maas, som är byggda utanför vallarna. De flyter och rör sig således upp 
och ner med vattnets rörelse.24
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2.2 GENERELLA STRATEGIER VID FÖRHÖJDA HAVSNIVÅER

Vid en klimatanpassning arbetar man med åtgärder som minskar eller hindrar konsekvenserna 
eller tar till vara på de möjligheter som skapas av klimatförändringar. För att åskådliggöra de olika 
angreppssätten kan man dela upp strategierna i olika kategorier.  

Skyddsstrategin innebär att man hindrar vattnets flöde från att nå fram till byggnader och 
infrastruktur som skulle vara svårt eller opraktiskt att flytta. Denna strategi kan indelas i två typer. 
Hårdgjorda skydd såsom vallar, slussar eller höjning av kajkanter är vanligast förekommande. 
Den andra typen är mjuka skydd som inbegriper användandet av naturliga sedimenteringar och 
växtlighet för att skapa en buffertzon, där vattnet kan tillåtas att sjunka undan innan det hinner 
göra för stor skada. Denna strategi är framförallt fördelaktig på platser där det redan finns skogar 
och/eller sanddyner och erbjuder en förhållandevis miljövänlig och billig lösning då denna 
naturliga process kan förstärkas genom små insatser.25 

Anpassningsstrategin minskar effekten av höjda havsnivåer genom förändringar i det mänskliga 
beteendet med bibehållen användning av kustområden. Den kan bestå i att byggnader och 
infrastruktur görs vattentäta eller anpassas till att tåla översvämning. Andra möjligheter kan vara 
att marken höjs, dränering förbättras och att varningssystem för översvämningar utvecklas.26

Reträttstrategin innebär att man inte bygger på översvämningshotade områden och på sikt 
flyttar hotad befintlig bebyggelse till säkra nivåer. En sådan anpassning kan vara tidskrävande, 
dyr och opraktisk, men samtidigt vid en proaktiv planering vara den mest hållbara och effektiva 
anpassningen till osäkerheten hos den framtida havsnivåhöjningen.27 

Attackstrategin består i att man avancerar nya byggnader och infrastruktur ut mot kusten. Det 
kan innebära anläggandet av pirer och kajer eller att nya byggnader uppförs på fundament 
eller att de tillåts flyta på vattnet. Många kuststäder har utvecklats på detta sätt och strategin 
är viktig för anläggningar och infrastruktur såsom hamnar och flygplatser som behöver 
direkt tillgång till vattnet. En fördel med denna strategi kan vara att staden, genom att låta 
anlägga översvämningsskydd i samband med en exploatering, låter exploatören bekosta 
översvämningsskyddet. Det medför exempelvis att bostäder kan uppföras i attraktiva vattennära 
lägen. Denna strategi lämnar beroende på geografiska förutsättningar dock fortfarande övriga 
delar av staden sårbar för översvämning från andra håll.28

Förstudier
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Skyddsstrategin,
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Skyddsstrategin,
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2.3 EXEMPEL PÅ SKYDDSSTRATEGIER
Kustskydd i Nederländerna

Idag utgör vallar mot havet det primära skyddet mot höjda havsnivåer i Nederländerna. Det 
sekundära består av kanaler, vallar och slussar, vilka i första hand hanterar regn och flodvatten. 
Oavsett tendenser att lära sig leva med vattnet krävs för befintliga byggnader och infrastruktur ett 
väl utarbetat kustskydd, som med höjda havsnivåer även kan behöva förstärkas. 

Scheveningen, som är en del av Den Haag, identifierades tidigare som en svag länk i 
kustskyddet och där har en 12 meter hög vall byggts under mark och inkorporerats i den nya 
strandboulevarden. Samtidigt har 2 miljoner kubikmeter sand använts för att bredda stranden 
och förhindra erosion. Boulevarden trappar gradvis i olika nivåer ner mot stranden och upplevs 
som artificiella och hårdgjorda sanddyner även om det yttre lagret på sina håll faktiskt består av 
växtbeklädd sand.30

Det finns även många andra idéer kring hur man kan skydda den nederländska kusten, men de 
flesta har stannat på ritbordet. Dit hör storskaliga lösningar som konstgjorda rev eller öar utanför 
kusten, vilka ska förhindrar erosion och bryter vågor. Ett projekt som faktiskt har genomförts är 
Zandmotor, som är ett experiment där man försökt förstärka kusten och förhindra erosion på ett 
naturligt sätt. Normalt får man muddra vart femte år för att behålla kustlinjen intakt men i detta 
fall deponerades en större mängd sand, 21 miljoner kubikmeter, i form av en halvö på omkring 
125 hektar mellan Ter Heide och Kijkduin i södra Holland. Man förväntar sig nu att denna sand 
kommer att förflyttas på ett naturligt sätt av vågor vind och strömmar och att man därför inte 
behöver fylla på stränderna med sand under de närmaste 20 åren. Denna metod förväntas vara 
mer kostnadseffektiv och även bättre ur miljöhänseende då muddring kan påverkar ekosystemet 
och på ett radikalt sätt förändrar havsbottnen på kort tid.31

Förstudier
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Den vågiga formen på skyddet och den breddade stranden tar upp kraften från vågorna och har gjort att vallen kunde 
göras lägre än vad den annars hade behövt vara.32

Den konstgjorda halvön mellan Ter Heide och Kijkduin kommer gradvis försvinna under de närmaste 20 åren. Halvön 
har även blivit till ett nytt rekreationsområde och för surfare även förbättrat vågkvaliten eftersom det nu snabbare grundar 
upp från det djupare havet utanför vilket skapar kraftigare och brantare vågor. Jag surfade normalt 5 km norrut vid 
Scheveningen, men har varit här ett par gånger och vågorna är betydligt bättre även om det sägs att det var större skilland 
tidigare precis när sanden hade dumpats.33
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Maeslantkering

Förstudier

Maeslantkering, eller Maeslantbarriären på svenska, som ligger i Hoek van Holland i 
Nederländerna och som ska skydda Rotterdam och dess omgivande delar mot översvämning 
kan kategoriseras som en form av skyddsstrategi. Barriären är den sista etappen i Deltaprojektet, 
vilket syftade till att förkorta kustlinjen i sydvästra Nederländerna för att på så sätt kunna reducera 
antalet skydd som behövde höjas och förstärkas. Konstruktionen påbörjades 1991 och barriären 
var färdigställd 1997.34

Eftersom Rotterdam är Europas och en av världens största hamnar beslutade man sig av 
ekonomiska skäl för att hålla inloppet Nieuwe Waterweg som leder in till staden öppen och 
konstruerade därför Maeslantkering som världens största öppningsbara stormskydd. Denna 
barriär kan stängas vid höga vattennivåer, vilket endast har varit nödvändigt vid ett tillfälle 
hittills vid en storm den 8-9 november 2007. Man har beräknat att den ska behöva vara stängd i 
genomsnitt en gång vart tionde år på grund av stormflod, men på grund av stigande havsnivåer 
kan det komma att behöva ske oftare. Konstruktionen är tänkt att tåla en tiotusenårsstorm 
utifrån det nuvarande klimatet och havsnivån, men kan komma att behöva förändras vid 
klimatförändringar.35 

Liknande idéer med en rörlig barriär fanns vid inloppet Westerschelde för att kunna ha inloppet 
till Antwerpen öppet. Där frångick man dock strategin att förkorta kustlinjen och höjde och 
förstärkte istället de befintliga vallarna längs inloppet.36

I ett Dialog-pm från Malmö Stadsbyggnadskontor “Klimatet, havsnivån och planeringen” 
luftas även denna idé med ett rörligt skydd som ett alternativ för att skydda hamnen i Malmö 
mot förhöjda havsnivåer. En sådan skulle då finnas vid inloppet mellan Västra och Mellersta 
Hamnen och en mellan Mellersta och Norra Hamnen.37 Man kan fundera på rimligheten i detta 
då kostnaderna sannolikt skulle vara väldigt höga och Malmös hamn inte är av samma betydelse 
som Rotterdams. Eftersom det inte heller står något om detta i den nya översiktsplanen över 
Nyhamnen verkar det som att det inte är det mest aktuella alternativet.
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Flygfoto över Maeslantkering vid inloppet Nieuwe Waterweg när barriären är öppen38

Stormbarriären provstängs varje år för att kontrollera att allt fungerar som det ska39
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Denna typ av skydd har använts sedan 1998 och fungerar genom att använda stigande 
vattennivåer till att automatiskt höja upp en skyddsbarriär. Det finns flera varianter av detta 
skydd, men en tillverkare “Self  Closing Flood Barrier” erbjuder segment upp till tio meter långa 
och 2.5 meter höga, vilka kan sammanfogas till obegränsade längder. Eftersom de inte är lika 
kraftiga som en fast betongmur är de inte lämpade att stå direkt mot havet och klara påfrestningar 
från vind och stora vågor, utan bör snarare användas vid mer skyddade delar såsom längs kajer i 
hamnar eller kanaler.40

Denna automatiska process tillsammans med dess minimala storlek gör skyddet framförallt 
användbart vid platser och kajer där det krävs estetisk hänsyn eller där det finns ont om utrymme 
för andra typer av skydd. Eftersom det inte finns behov av ramper eller fasta barriärer blir den 
fysiska påverkan i princip obefintlig då man fritt kan röra sig fram och tillbaka över skyddet, 
förutom när vattnet stiger så pass mycket att det får barriärerna att flyta upp. 

När skydden inte behövs befinner sig barriären under mark innesluten i en stål- eller betongform. 
Själva barriären består av av en skumkärna omsluten av glasfiber. När vattnet stiger till en 
förutbestämd nivå fyller det en grop där det sedan spiller över i ett rör som leder vatten till 
barriärens behållare, vilket får barriären att flyta upp till sin högsta position. Barriären sjunker 
sedan tillbaka under mark när vattnet dragit sig undan helt. Det kan också pumpas ur för att få 
barriären att sjunka ner redan när vattnet sjunkit under kajkanten.

Denna typ av skydd har en större investeringskostnad än till exempel temporära skydd som skulle 
kunna vara ett alternativ i den här typen av miljöer. I en ekonomisk kalkyl får man dock även 
räkna med att de är automatiska och inte kräver något handhavande. Ett bra alternativ borde 
vara att använda dem i öppningar av fasta barriärer, i likhet med exemplet från 
Storbritannien, för att hålla nere kostnaderna.

Förstudier

Självstängande översvämningsskydd

Detalj på hur den rörliga och flytande barriären fungerar. När den inte behövs befinner sig barriären under mark inne-
sluten i en stål- eller betongform. Själva barriären består av av en skumkärna omsluten av glasfiber. När vattnet stiger 
till en förutbestämd nivå fyller det en grop där det sedan spiller över i ett rör som leder vatten till barriärens behållare, 
vilket får barriären att flyta upp till sin högsta position. Barriären sjunker sedan tillbaka under mark när vattnet dragit 
sig undan helt. Det kan också pumpas ur för att få barriären att sjunka ner redan när vattnet sjunkit under kajkanten.41
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 Skydd mellan byggnader som kräver manuellt handhavande42

Rörligt parti i mur längs en kanal i Storbritannien43
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Det är svårt att fullt ut förutspå framtiden, det vill säga avgöra i vilken takt en höjning 
sker, och därmed sätta in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Denna osäkerhet kräver olika 
anpassningsstrategier snarare än en enskild lösning. Vilken som är mest lämplig avgörs av 
kontexten, såsom kulturellt bevarandevärde, ekonomiska förutsättningar och ekonomiskt värde, 
förväntad vattenhöjning mm. Oftast behöver flera eller alla strategier användas vid varje enskilt 
område eller stad.

En genomtänkt och insiktsfull stadsplanering ger möjligheten att koppla samman land och 
vatten på ett sätt som för invånarna närmare havet och som gör vattnet till en integrerad del av 
stadsmiljön.  Oavsett vilka strategier som diskuteras för en viss kontext så är det viktigt att dessa 
även tillför en kvalitet. Hur kan de designas, hur ska de se ut och fungera? 

Ett exempel på detta är att en byggnad kan fungera som ett hårdgjort skydd. Kan man även röra 
sig över och ovanpå den så kan den tillföra rekreationsytor och kontakt med vattnet. På liknande 
sätt kan en hårdgjord (betong och sten) eller mjukgjord (sand, jord och växtlighet) park med 
terrasseringar anläggas för att hindra vattnet. Även då tillför vallen något mer än att bara vara en 
skyddsbarriär.

Förstudier

Multifunktionella skydd
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Exempel på hur en vall kan kombineras med butiker och rekreationsytor 44
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Vallar har den nackdelen att de skärmar av de av de innanför liggande områdena från vattnet 
och kan därför bli till en barriär, kontakten med vattnet blir begränsad till själva kajkanten. Vid 
bebyggelse av nya områden kan man tänka sig en annan principiell möjlighet till skydd från höjda 
vattennivåer, att gradvis höja marken från vattnet till en säker nivå och således skapa en topografi 
som höjer sig bort från vattnet. 

I Hafencity, en stadsdel i den gamla hamnen i Hamburg som delvis är färdigställd men 
fortfarande håller på att byggas, har man valt göra infrastrukturen motståndskraftig och 
anpassningsbar mot översvämningar. På så sätt kan man ge invånarna direktkontakt med vattnet. 
Även parker i stadsdelen är konstruerade för att tåla höga vattennivåer, antingen genom flytande 
strukturer, eller genom tåliga hårdgjorda ytor som bara måste tvättas rena när vattnet drar sig 
tillbaka. Här finns fem olika nivåer av urbant liv:

* På vattnet finns flytande pontoner som rör sig upp och ned tre meter två gånger per dygn på 
grund av tidvattnet. 

* Kajpromenader för fotgängare och cyklister mellan 4 - 5.5 meter över havet. 

* Gator som är byggda på översvämningsskyddade byggnadsgrunder på 7.5-8 meter över havet. 
Dessa grunder innehåller ofta garage. 

* Terrasser som bildar offentliga platser och i olika nivåer förbinder högvattennivån med gatorna. 

* Ovanför gatorna finns högre nivåer av offentliga och privata ytor, det mest iögonfallade ett 
offentligt torg på 37 meter över havet som en del i den nya Elbphilharmonie.47  

Detta kan ses som ett välfungerande angreppssätt som kan skapa intressanta miljöer. Däremot är 
det i huvudsak relevant vid planering av nya områden då det kan vara svårt och dyrt att säkra och 
höja upp befintliga byggnader och gator. 

Förstudier

2.4 EXEMPEL PÅ ANPASSNINGSSTRATEGIER
Topografi som skydd i Hafencity
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Principiell sektion i Hafencity där marken är som lägst vid vattnet och gradvis höjer sig bort från det45

Terrasseringar vid Hafencity som kan tillåtas att översvämmas46
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När översvämningsskydd av olika anledningar inte räcker till eller har kommit på plats kan 
upphöjda gångvägar som här i Wertheim i Tyskland vara en tillfällig lösning för att göra staden 
tillgänglig och fungerande. Dessa gångvägar sätts främst upp kring det historiska centrumet och 
kopplas till entréer till butiker och ger ett kostnadseffektivt skydd som då endast finns när det 
faktiskt behövs.47

Som nämndes inledningsvis är en viktig fråga även hur man ska ta hand om regnvatten lokalt. 
Detta är inte mitt primära intresse i detta arbete, men eftersom Nederländerna i huvudsak 
har valt en strategi med att valla in landet mot havet och sedan sköta de inre vattennivåerna 
genom sitt kanalsystem är det i dessa inre system som det finns exempel på hur man utnyttjar 
vattnets kvalitéter. Ibland får vattnet ta plats på grund av skönhetsskäl såsom vid restaurering 
av hamnområden och kanaler men ofta sker denna förändring av nödvändighet. På grund 
av klimatförändringar regnar det generellt mer och framförallt häftigare än tidigare. 
De underdimensionerade kloaksystemen kan inte hantera denna mängd vilket leder till 
översvämningar. Strategin för städer blir att antingen hålla vattnet ute eller att samla upp det 
tillfälligt för att sedan när det slutar regna, långsamt släppa ut det i en takt som kloaksystemen 
klarar av. Det går även att dra fördel av detta då kanaler, dammar och vattenreservoarer inte 
bara kan ta hand om överflödigt vatten, utan även kyla ner och höja städernas estetiska värde. 
John Jacobs, konsult på Rotterdam Climate Proof, berättar om Rotterdams strategier inför denna 
förändring. 

Rainfall is becoming more frequent and more intense, and the pumps and sewers cannot dispose of  it fast enough. 
What do you do about that, as a city administrator? Do you build a hugely expensive infrastructure that you don’t 
need 90 percent of  the time? Build some of  those costly storm-surge defences, like the Maeslant barrier in the Nieuwe 
Waterweg? You’re better off making sure you can collect the water in all kinds of  places and use it to make the city 
more appealing; and therefore economically stronger as well.48

Det man kan fråga sig här är däremot om en stad som Rotterdam skulle ha möjlighet att med 
denna strategi även ta hand om höga havsnivåer Jacobs antyder. Stormbarriärerna och vallarna 
mot Nordsjön framstår som en nödvändighet och med dem väl på plats är det istället regn och 
lokalt vatten som är den stora faran. Hursomhelst erbjuder vattnet en stor möjlighet till att 
förbättra städerna, om än en av klimatet påtvingad möjlighet.   

Detta kan ses som ett välfungerande angreppssätt som kan skapa intressanta miljöer. Däremot är 
det i huvudsak relevant vid planering av nya områden då det kan vara svårt och dyrt att säkra och 
höja upp befintliga byggnader och gator. 

Förstudier

Vatten som tas tillövara och får ta plats i städerna
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Idéer kring hur vatten tillfälligt kan tas om hand i städer vid skyfall så att allt inte samtidigt rinner ner i avloppssyste-
men och överbelastar dem. Här ett nedsjunket torg av De Urbanisten, som tillfälligt samlar upp regnvatten. Beroende 
på hur mycket det regnar så kan det bli alltifrån minikanaler till helt vattenfyllt och det kan även användas för skrid-
skoåkning på vintern. En viktig anledning till att föra in vatten i städer på detta vis är även dess förmåga samla upp 
damm och rena luften samt till att att kyla ner städerna under värmeböljor (då det kan vara fem grader varmare inne 
i en stad jämfört med det omgivande landet)50

Upphöjda gångvägar i Wertheim49
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Som tidigare nämnts har man i Nederländerna på senare tid börjat ompröva den tidigare 
strategin med att tätt försvara sitt land med vallar. Enligt landets nya Deltaplan ska man lära 
sig att leva med vattnet och naturen och bereda plats för floden. Man har insett att det inte 
bara går att bygga vallar utan att andra lösningar också behövs. Därför har man börjat med 
depolderisering, att släppa igenom vatten i vissa områden och således ge dem tillbaka till havet. 
Detta ger möjlighet till att där istället kunna bygga på vattnet. Det finns som jag ser det några 
grundläggande anledningar till när denna strategi överhuvudtaget skulle vara intressant:

* Det är en framtidssäker strategi mot höjda havsnivåer. 

* Det ger möjlighet att utnyttja tidigare oanvänd yta, så att förtätning kan ske i centrala delar av 
städer där det är ont om attraktiv exploaterbar mark. 

* Det erbjuder boende och besökare kontakt med vatten med all form av visuell och emotionell 
koppling och rekreation som det innebär. 

* I förhållanden där den juridiska statusen på tillgänglig mark är osäker, i huvudsak i 
slumområden i tredje världen, ger flytande bostäder trygghet och säkerhet till invånarna. En av de 
allvarligaste konsekvenserna med slumområden är risken för invånarna att bli hemlösa när staten 
eller landägaren vill använda marken de bor på för nya projekt. Detta gör att man heller inte 
vågar investera i sitt boende.51 

Samtidigt som det finns en något hypad optimism kring detta så finns även kritiska röster som 
menar att det bara är för ett fåtal aficionados. Roland Goetgeluk, forskare på ABP som är 
specialiserad på bostadsmarknaden är av denna åsikt.
 
It´s a niche market for true-believers and it will remain so... The market of  people who want to live along the water 
is massive, but homes that float or rests on posts are more for watersports fanatics or houseboat dwellers... Floating 
housing, economically speaking, is far more interesting in countries where the government invests less in protection, 
like India, Bangladesh and China. We just keep the water out. It´s a nice housing environment, but as far as adaptation 
goes, in the Netherlands it´s definately a pointless discussion.52

Förstudier
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Att bygga på vattnet
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Förslag till flytande område i Nederländerna54

Flygfoto över Makoko, i Nigerias största stad Lagos. Detta är landets äldsta slum eller informella område och har omkring 
100 000 invånare i bostäder på vattnet53 
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Att bygga på vatten i en kontext som Nederländerna är antagligen inget som är nödvändigt i sig, 
andra alternativ finns som, åtminstone kortsiktigt, är enklare att genomföra och mer ekonomiskt 
gångbara. Koen Olthuis, grundare av arkitektbyrån Waterstudio NL och en av de mest 
framträdande förespråkarna till att bygga på vatten, menar däremot att det på sikt kommer bli en 
nödvändighet med flytande byggnader i tätbebyggda städer. 

Around the world, 90 per cent of  the cities have been built on the coast or on a river. As more and more people migrate 
to the cities, more and more room to build will be needed - and that room is on the water.55

Dessutom finns det ekologiska argumentet för att bygga på vattnet. Om man tittar på flytande 
byggnader som förtätning så finns några alternativ till detta, som att istället fylla ut mark och 
skapa nytt land såsom konstgjorda öar eller genom att valla in ett vattenområde och torrlägga 
det. Som jag har nuddat vid tidigare genom beskrivningen av den nederländska traditionen så 
finns det några nackdelar med detta angreppssätt. Att bygga på vatten är mer säkert än på land 
eftersom byggnaderna rör sig med vattnets rörelser och detta kan tillåtas att flöda mer fritt. Detta 
innebär bättre vattenkvalitet och i förlängningen bättre möjligheter för biologisk mångfald. Att 
bygga på vattnet lämnar inga permanenta förändringar eller skador i naturen, de går att ta bort 
och flytta runt för att kunna anpassa den övergripande strukturen för nya förutsättningar. Vattnet 
ger även goda möljligheter till energiutvinning och exempelvis för kylning av byggnaden. På gott 
och ont ger det genom kontakten med vattnet en annan upplevelse av boendet och stadsmiljön. 

De ekologiska nackdelar som nämns i samband med flytande byggnader är att de kan störa 
marina ekosystem, genom att de begränsar solljuset. Dessutom är det oftast dyrare att bygga på 
vattnet, de flytande byggnaderna på Maas är omkring 25 procent dyrare än motsvarande hus på 
land. Själva konstruktionen och de flytande fundamenten ger ingen större ekonomisk skillnad mot 
att bygga på land utan det har i huvudsak med anslutningskostnader och infrastruktur att göra.

Att bygga på vattnet kan ses som ett välfungerande angreppssätt som kan skapa intressanta 
miljöer som i huvudsak är relevana vid planering av nya områden.

Förstudier
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Många städer erbjuder möjligheter till förtätning genom expandering av den urbana strukturen på vattnet. Flytande 
strukturer är ärrfria och lämnar inga permanenta förändringar56

Istanbul

Mumbai
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Inspiration och referenser

Delar av palatset Querini Stampalias entréplan, innehållande bibliotek och konstsamlingar, 
började restaureras under slutet av 1950-talet av arkitekten Carlo Scarpa under överinseende 
av Giuseppe Mazzariol. Skälet till detta denna del av byggnaden var i mycket dåligt skick främst 
på grund av återkommande översvämningar. Mazzariol menade att byggnadens entréplan 
var oanvändbart för utställningar eftersom det med jämna mellanrum svämmades över under 
högvatten, aqua alta. Sedan dess har ytterligare arbete gjorts av Valeriano Pastor som på 
1980-talet designade gångar mellan palatset och omkringliggande byggnaderna i komplexet och 
Mario Botta som 1994 reorganiserade rummen och dess funktioner.57

Mazzariol menade att byggnadens entréplan var oanvändbart för utställningar eftersom det med 
jämna mellanrum svämmades över under högvatten, aqua alta. 

Det som jag tycker är fint här är framförallt Scarpas känsla för material och detaljer och hur 
befintliga delar och tillägg kontrasterar samtidigt som de harmonierar. En design som bygger 
på addition. Intressant här är även hur skydden mot översvämningar i olika nivåer berättar en 
historia om möjligheter, oavsett vilket det aktuella vattenståndet är. Om vattnet stiger till en viss 
nivå så går det att beträda vissa delar torrskodd och andra inte. Vattnet kan vara frånvarande, 
men det går ständigt att uppleva dess närvaro. 

a.

3. INSPIRATION OCH REFERENSER
Querini Stampalia, ombyggnad av Carlo Scarpa 1959/1963. Venedig, Italien
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a. Plan entréplan Querini Stampalia58  
b. Interiören skyddas av ett upphöjt golv med en låg mur runt59 
c. Trappa som förhåller sig till vattnet och byggnaden60

b.

c.
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Mycket kan sägas om denna kyrka och dess tillkomst. Det som brukar framhävas och som har 
gjort Lewerentz till en förebild för andra arkitekter är bland annat förståelsen av tegel och dess 
murningsförband och olika detaljlösningar som som i huvudsak har lösts på plats. Till skillnad 
från många andra samtida arkitekter under modernismen som strävade efter att skapa perfekta 
ytor och detaljer, ville Lewerentz synliggöra processen och hantverket, vilket gav en sorts råhet 
och stark materialitet. Det som jag vill ta med mig till mitt projekt är hur Lewerentz arbetat just 
med denna byggnad med mycket symbolik. Ett exempel på denna symbolik är dopfunten som 
består av en mussla från Indiska oceanen. På Sankt Petri kyrkas hemsida finns att läsa. 

Enligt en legend använde Johannes Döparen en mussla att ösa vatten med vid Jesu dop. Det ständiga droppandet 
(Guds aldrig sinande nåd) understryker stillheten i kyrkorummet. Vattnet symboliserar liv (pånyttfödelse) och rening. 
Dopljus: Jesus sade: “Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus” (Joh. 
8:12).61

Utan religiösa undertoner vill jag här ta fasta på hur olika element som vattnet, likt exemplet med 
Querini Stampalia, kan göra oss medvetna om våra sinnesintryck påverka upplevelsen av vår 
omgivning. 

Vidare har jag inspirerats av byggnadens kontrastverkan mellan ljus och mörker vid designen av 
badhuset jag ritat på i Nyhamnen. 

Inspiration och referenser

St Petri Kyrka, Sigurd Lewerentz 1966. Klippan, Sverige



b.

c.
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a. Planer och sektioner, St Petri Kyrka62

b. Dopfonten63

c. Takljus i vapenhuset. Kontraster ljus/mörker64



a.
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Inspiration och referenser

Detta projekt som är ett av Alvaro Sizas första egna är kanske mest uppmärksammat för det stora 
hänsynstagande han visar till den omgivande naturen. Han har arbetat med relationen mellan 
den artificiella betongen och de naturliga stenformationerna och fått dem att smälta samman till 
ett kustlandskap. En viktig strategi för att lyckas med detta är användandet av en lite rödbrunaktig 
betong i en något ljusare ton än klipporna som har getts en grov struktur. Detta gör att betongen 
harmonierar med klipporna samtidigt som den inte försöker imitera dem.

Poolerna har delar som utgörs av naturliga formationer vilka har byggts vidare på vilket ger 
mindre ingrepp samtidigt som det sparat kostnader för konstruktionen. Komplexet består 
av omklädningsrum, ett café och två pooler. Det ligger nersänkt från den innanförliggande 
kustpromenaden för att inte störa utsikten från denna.  

Det som är intressant för mig och som jag kan ta med mig till mitt projekt i Nyhamnen i Malmö 
är hur Siza har arbetat med att förstärka upplevelsen av vattnet genom att lyfta in det i pooler 
innanför kustlinjen och få det att fungera och även ge olika upplevelser vid olika tidvatten. De 
olika terrasseringarna ger också ett övergångslandskap mellan land och vatten. 

Leça Swimming Pools, Alvaro Siza 1966. Leça de Palmeiras, Matosinhos, Portugal



b.

e.

d. f.

c.
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a. Plan Leça Swimming Pools64

b. Vy mot byggnadsvolymen65

c. Murar som skärmar från och dramatiserar utblickar
d. Ramp mellan byggnaden och poolområdet
e. På väg ner moot poolerna, betongen som harmonierar men samtidigt skiljer ut sig från klipporna
f. Vy över poolerna i olika nivåer

e.
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Siten

När jag undersökte siter för att applicera de identidierade strategierna mot förhöjda havsnivåer 
fick jag ögonen på Nyhamnen i Malmö. I en ny översiktsplan över området vill Malmö Stad 
att “Nyhamnen ska utvecklas till ett “showcase” område för klimatanpassning avseende både 
tillfälligt och permanet höga havsvattennivåer.”66

Området har en kajkant på omkring 3.5 km som är omkring 2 meter över havsnivån. Syftet för 
mina förslag är här inte att hitta en “bästa lösning” utan att pröva olika angreppssätt, som om 
de hade genomförts i senare skede skulle kunna utvärderas. Vidare kan nämnas att det finns 
strategier som exempelvis en höjning av kajer eller skyddsmurar som skulle kunna lösa problemet 
tämligen enkelt om än till en betydande investeringskostnad. Denna typ av strategier skärmar 
oss däremot ytterligare från vattnet. Frågan som jag ställer mig är istället hur man skulle kunna 
planera och designa med vatten som ett närvarande element och bejaka dess kvalitéter.

4. NYHAMNEN
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Nyhamnen är en av de äldsta delarna av Malmö hamn och började byggas ut under andra halvan 
av 1800-talet. Området omges av den aktiva hamnen i norr, centralstationen och innerstaden i 
söder, industrier och hamn hos den mellersta hamnen i öster och kontor och Malmö Högskola i 
väster. 

Från början användes området främst som upplagningsplatser för båtar men efter att 
inseglingsrännan under slutet av 1800-talet hade fördjupats genom muddring började denna 
del av hamnen användas när man startade reguljära färjelinjer med ångbåt till Köpenhamn 
och England. Muddringsmassorna deponerades norr om Centralstationen vilket ledde till 
att Nyhamnen växte åt detta håll. Den första bebyggelsen bestod i lagerskjul för tull- och 
hamnverksamheten och den övriga utfyllda marken användes främst för uppläggning av gods. 

 

46
Området Nyhamnen idag67

Siten

4.1 OMRÅDETS TILLKOMST OCH UTVECKLING
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Nyhamen 1910

Nyhamen 2015

Nyhamen 185069

Konstgjort och utfyllt land i Malmö68

Nyhamen 1965
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Nyhamnen vid normalvattenstånd70

Översvämmade områden vid ett vattenstånd på +2.5 m

Översvämmade områden vid ett vattenstånd på +3 m

Vid stormen Svens kulmen den 5 december 2013 steg vattennivån i Malmö hamn och kanaler 
med strax under 2 meter. Vattnet var 15 centimeter bort från att rinna ner i Citytunneln vid 
Anna Lindhs plats, vilket hade skapat stora problem i tågtrafiken samtidigt som känslig elektronik 
skulle kunnat skadas. På många håll ledde den till översvämningar och skador. Stormen verkar ha 
blivit till en varningsklocka för Malmö Stad för att både kort- och långsiktigt se över skyddet mot 
översvämningar. 

På kartorna nedan syns de delar av Nyhamnen och centrala Malmö som skulle översvämmas vid 
olika vattenstånd. En höjning av vattenståndet som ger extrema flöden på +3 meter är vad man 
från kommunens sida räknar med och planerar för idag.

Siten

Diagrammet är ett exempel på hur vattennivån kan varie-
ra från dag till dag i Öresund. Jag har endast kunnat hitta 
data från SMHI:s mätstation i Klagshamn. Här varierade 
vattenståndet från -52 till +38 cm under oktober 2015. 
Om man vill lyfta fram närvaron av vattnet och se det 
som en kvalité som görs synlig så är det i dessa små dag-
liga variationer som detta man bör planera med. Denna 
kurva skulle rimligtvis kunna se likadan ut om hundra år 
med den skillnaden att den flyttas uppåt 52-98 cm som är 
den bästa gissningen för en prognos idag. 

Dag

Vattenstånd vid mätstation Klagshamn oktober 2015 (SMHI)

1           5           9          13         17         21        25         29
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4.2 ÖVERSVÄMNINGSRISK OCH STORMEN SVEN
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Vatten nära ingången till Citytunneln71

Hamnen i Limhamn73

Universitetsbron75

Kanalen mittemot Malmö Central72

Universitetsbron74

Restaurang Årstiderna by the Sea, Dockan76
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Från Centralstationen sträcker sig först Skeppsbron och sedan Ångbåtsbron norrut. Denna del av 
Nyhamnen är den mest innerstadslika och närmast integrerad med mer centrala delar. Närmast 
Centralstationen är det mycket trafik och det rör det sig mycket människor. Denna livlighet avtar 
norrut genom att många viker av västerut över Suellsbron mot bland annat Malmö Högskola 
eller längre norrut över Universitetsbron mot Västra Hamnen. Mellan de två broarna finns det 
numera ingen biltrafik och bebyggelsen består i huvudsak av 4-6 vånings puts- och tegelkåkar 
från förra sekelskiftet, vilket gör att denna del upplevs som en förlängning av innerstadens 
kvartersstruktur. Norr om universitetsbron förändras karaktären med större öppna ytor och högre 
friliggande byggnader såsom Skanskas kontorsbyggnad Kolgahuset och Öresundshuset. Längst 
norrut på Ångbåtsbron liggen den gamla Smörkontrollen som har blivit ombyggd till kontorshus.

Avståndet mellan bebyggelsen och kajkanten är varierande och det finns inte längre någon tydlig 
gräns för vilka delar som kan räknas till kajen eller ej. Tidigare har det legat terminalbyggnader 
närmast vattnet vilka har definierat en gata åt öster mot Centralstationen och en kaj mot väster. 
Centralstationen och sekelskiftesbebyggelsen ligger omkring 40 meter från vattnet, medan 
börshuset ligger som minst 5 meter från vattnet. Ute på Ångbåtsbron ligger bebyggelsen 15-30 
meter från vattnet. Denna variation begränsar möjligheterna för en enhetlig lösning och för 
skyddsstrategier som tar mycket utrymme i anspråk.

1. Gatsten, markbeläggning
2. Rund sten, markbeläggning
3. Kajkant, sten och järn
4. Kajkant sten och järn 
5. Tilläggningsknape, järn
6. Däck för tilläggning
7. Ny mur vid trappa, sten
8. Ny trappa vid bro
9. Ny betongtrappa
10. Betongdetalj
11. Kaj, parkering
12. Flyktingboende
13. Minnesmärke

Siten

4.3 KAJOMRÅDETS KARAKTÄR
Skeppsbron och Ångbåtsbron
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I början av 1990-talet byggdes en färjeterminal vid Stockholmskajen för passagerarbåtar till 
Lübeck och Travemünde. Idag är färjetrafiken flyttad till Norra hamnen. Fram till 1950-talet 
förekom blandad gods-och passagerartrafik även längs Skeppsbron. Därefter dominerade 
passagerartrafiken, bland annat i form av flygbåtar. Som en följd av att Öresundsbron byggdes 
upphörde denna trafik och den sista flygbåten mellan Malmö och Köpenhamn gick 2005. 

Färjeterminalen finns kvar och huserar idag Medborgarskolan. Sydost om den nuvarande 
Stockholmskajen ligger Stockholmsmagasinet, en gedigen tegelbyggnad från 1951 med 
bevarandevärde. Innan Nyhamnsbassängen fylldes igen låg den i direkt anslutning till vattnet. 
Dess karakteristiska trappform kommer sig av att det underlättar lastning och lossning. Byggnaden 
renoverades 2012 och fick en adderad våning i stål och glas. Kajavsnittet är i dåligt skick och är 
idag avstängd med galler så att den inte går att beträda.  

1. Kaj
2. Gamla spår på färjeramp
3. Färjeramp för bilar
4. Lastning/lossning fartyg
5. Lastning/lossning fartyg
6. Stockholmskajen
7. Gammalt fundament för    
    tilläggning 
8. Detalj äldre tegelkåk
9. Bänkar inre del av bassängen
10. Nivåskillnad
11. Skydd/förstärkning kaj
12. Kaj, betong och järn
13. Markbelläggning, betong
      och asfalt

Siten

Stockholmskajen
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1. Gammal järnvägsräls
2. Fasaddetalj
3. Gatsten, järvägsräls
4. Betongfundament
5. Grus
6. Kajkant
7. Sluttande kajkant av sten
8. Kajkant av järn och grus
9. Betongfasad
10. Plåtfasad
11. Container
12. Silobyggnad
13. Fasad Saltimporten

54

Den del av Nyhamnen som skjuter ut i norr och avslutas med Hamnparken kan kallas för Piren. 
Här är kajen till karaktären bred, lång och rak vilket signalerar ett ursprung som industriell 
hamnfunktion. Bebyggelsen består här övervägande av lager och silos i huvudsak av betong 
och stål i en ljus grå, grön och gul färgskala. Karakttärsskapande är silobyggnaderna och den 
varierande byggnadshöjden mellan omkring 7-45 meter. En av dessa byggnader, Saltimporten, 
har under senare tid gjorts om till kontor och lokaler för många yngre företag inom design, 
arkitektur och småskalig produktion. Här finns även en populär lunchrestaurang Saltimporten 
Canteen. 

Hullkajen mot söder är omkring 25 meter bred och asfalterad fram till saltimporten där 
markbeläggningen övergår i gatsten. Den gamla järnvägsrälsen är delvis synlig. Frihamnskajen 
mot norr är omkring 75 meter bred och även den asfalterad. Vid Frihamnskajen lägger idag 
tysklandsfärjan till men om denna flyttas längre ut i hamnen frigörs utrymme för en möjlig 
framtida bebyggelse åt detta håll.  

Längst ut på Piren ligger Hamnparken med Hamnpaviljongen som tidigare har varit restaurang 
men som nu hyrs ut som kontor.

Siten

Piren och Magasinen
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Längs detta kajavsnitt föreslås där det är möjligt att åter införa bebyggelse i form av en lägre 
paviljongliknande struktur närmast kajen som skydd mot höga havsnivåer och i övrigt ha en 
skyddsmur med stängningsbara partier som gör att man fortfarande kan röra sig längs den 
befintliga kajen. En sådan bebyggelse ramar dels in kajen och förstärker vattenkontakten 
samtidigt som den innanförliggande gatan definieras och aktiveras ytterligare. Lokalerna skulle 
främst kunna användas för restaurang/café/bar-verksamhet samt till uthyrning av enskilda 
arbetsplatser eller hela kontor eller till butiker. Denna typ av åtgärd är visserligen kostsam, men 
tillför samtidigt kvalitéter och kan bekostas av byggherren. Ljusgrått visar befintlig bebyggelse och 
mörkgrått förslag på tillagd struktur.  

a. Detta angreppssätt kan kategoriseras som en 
attackstrategi då man avancerar nya byggnader och 
infrastruktur ut mot kusten.
b. Sektion vid vattenstånd på +2.4 meter
c. Plan vid normalvattenstånd

b.

a.

56

Strategiexempel

5. NYHAMNEN - GENERELLA STRATEGIER KRING HUR KAJEN KAN SKYDDAS
Exempel på strategier vid Skeppsbron och Ångbåtsbron

a. Detta angreppssätt kan kategoriseras som en 
anpassningsstrategi då kajen tillåts att översvämmas 
och byggnaderna görs motståndskraftiga mot detta, 
man lär sig att leva med vattnet.
b. Sektion vid vattenstånd på +2.4 meter 
c. Saltimporten
d. Sektion vid vattenstånd på +2.7 meter



c.
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a.

b.
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Själva piren föreslås kunna översvämmas och att de byggnader som bevaras görs 
motståndskraftiga mot detta. Gatan i mitten av piren föreslås byggas över till en ny nivå en våning 
upp på +5.5 meter. Ny bebyggelse kan tillföras mot norr som då har säkra entréer från den 
upphöjda gatan. Under denna kan finnas parkering och infarter till de bevarade magasinen. De 
befintliga byggnaderna kan skyddas genom tillfälliga skydd längs kajfasadens öppningar, eller som 
jag på nästa sida kommer visa på, genom att ta hand om vattnet inne i byggnaden. Ljusgrått visar 
befintlig bebyggelse och mörkgrått förslag på tillagd struktur. 

a. Detta angreppssätt kan kategoriseras som en 
anpassningsstrategi då kajen tillåts att översvämmas 
och byggnaderna görs motståndskraftiga mot detta, 
man lär sig att leva med vattnet.
b. Plan vid normalvattenstånd
c. Plan Saltimporten vid vattenstånd på +2.4 meter
d. Sektion Saltimporten vid vattenstånd på +2.4 meter

Strategiexempel

Exempel på strategier vid Piren och Magasinen
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d.
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Här har jag börjat titta mer detaljerat på hur byggnaden Samtimporten skulle kunna göras 
motståndskraftig mot översvämning. Fasadens stora öppningsbara glaspartier och kopplingen 
mellan inne och ute är en viktig del av byggnadens karaktär och funktion. Därför föreslås att golvet 
en bit in från fasaden höjs upp och att de delar som ligger utanför görs motståndskraftiga av ett 
sprutat betonglager som då även markerar vattnets maximala stigning. Plan vid normalvattenstånd.

Saltimporten
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Strategiexempel

Vy inifrån en lokal på Saltimporten som gjorts motståndskraftig mot vatten
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Längst ut på piren ligger idag Hamnparken som i huvudsak består av gräs, grus och asfalt. 
Strategin är här att pröva ett så kallat mjukt skydd där delarna närmast vattnet sänks och tillåts 
översvämmas och de mellersta delarna istället höjs och skyddar den befintliga bebyggelsen. 

Vitsen med detta är att försöka återskapa en strandäng vilket förhoppningsvis kan möjliggöra 
en ökad biologisk mångfald. Under bryggorna skulla man kunna pröva förutsättningarna för 
musselodling vilket skulle kunna hjälpa till att rena vattnet. På detta sätt förstoras parken avsevärt 
och erbjuder fler rekreationsytor.

Ett mjukt skydd innebär att man använder sig av 
naturliga sedimenteringar och växtlighet för att 
skapa en buffertzon, där vattnet kan tillåtas att sjunka 
undan innan det hinner göra för stor skada.

Strategiexempel

Exempel på strategier vid Hamnparken
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a. Glasört  (Salicornia europaea)
b. Revigt saltgräs  (Puccinellia maritimia)
c. Gulkämpar (Plantago maritima)
d. Agnsäv (Heleocharis uniglumis)
e. Salttåg (Juncus gerardii)
f. Fiskmås (Larus canus)
g. Fiskmås (Larus canus) 
h. Krabba (Brachyura)

a.

d.

b.

e.

e.

c.

f.

f.

Flora och fauna



Hamnparken vid normalvattenstånd





Hamnparken vid vattenstånd på +2.2 meter
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I detta avslutande avsnitt zoomar jag in på Stockholmskajen, där färjeterminalen med 
passageraravgångar till Lübeck och Travemünde tidigare har legat. Terminalen och en bilramp 
finns kvar, men har inget större bevarandevärde. 

Längs övriga kajer har jag applicerat en grundläggande strategi där de befintliga kajerna bevaras 
i sitt nuvarande utseende, vilket har ett kulturhistoriskt värde, och där själva kustskyddet förläggs 
en bit in från kajen så att denna fortfarande kan beträdas och att närheten till vattnet därmed 
kvarstår. Andra alternativ som nämns i Malmö Stads översiktsplan och som skapar en barriär mot 
vattnet hade kunnat vara att höja kajerna med omkring 1 meter till +3 meter som skydd.

Kajerna i Nyhamnen är överlag i dåligt skick och behöver rustas upp eller förstärkas. Detta gäller 
i synnerhet Stockholmskajen där den nya översiktsplanen föreslår att detta kajavsnitt fylls ut så att 
ny mark bildas. Eftersom detta område ändå skulle behöva omfattande insatser så tycker jag det 
är en lämplig plats att pröva mina idéer inte bara kring själva kustskyddet utan även för projektets 
huvudfokus: att betrakta vattnet som en tillgång och öka vår förståelse för vattnets rörelse och ta 
tillvara dess kvalitéer. 

Vid en kajsituation är vattennivån antingen över kajen och orsakar översvämning eller som i 
99,9% av tiden under kajkanten och dess variation tämligen osynlig. Istället för att betrakta detta 
avsnitt som en kaj kallar jag det en strand, som befinner sig på samma plats men är olika mycket 
synlig beroende på vattenståndet. För att förstärka närvaron av vattnet visa på dess föränderlighet 
och ge möjlighet att komma nära det trappas marken gradvis neråt vilket gör att dess form och 
storlek varierar även vid små skiftningar i vattenstånd. Regnvatten samlas upp i kanaler och 
havsvatten i bassänger som långsamt släpps ner i havet. Vattnets nivå och hur det rör sig och 
påverkar markbeläggningen berättar en historia om väder och klimat.  

Attackstrategin används genom att 
byggnader avanceras ut mot vattnet 
och inkorporeras i kustskyddet. 

Strategier som används längs detta 
avsnitt. Skyddsstrategin med hårda 
skydd finns som murar och rörliga 
partier mellan byggnadsvolymerna 
och i murarna. 

Anpassningsstrategin består här i 
att kajen tillåts att översvämmas och 
byggnaderna görs 
motstånds-kraftiga mot vattnet.

Designprojekt

6. ARKITEKTUR SOM SKYDD MOT HAVET
Projekt och förslagsställning
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Byggnader som skyddsstrategi. Utgångspunkten är voly-
mer som utgår från den befintliga byggnadsstrukturen. 

Volymerna separeras och dras tillbaka från kajen vilket 
medger ökad visuell kontakt med vattnet samtidigt som 
det fritt går att rör sig längs kajen.

Volymerna vrids för att förbättra ljus och utsiktsförhållan-
dena. Detta skapar även variation i den exteriöra miljön.
Mellan byggnadsvolymerna installeras nedsänkta och 
rörliga automatiska barriärer, vilket gör att man fritt kan 
röra sig mellan den oskyddade kajen och de innanförlig-
gande delarna. 

Kajen är i dåligt skick och måste oavsett strategi förstär-
kas eller förändras. För att förstärka närvaron 
av vattnet och visa på dess föränderlighet trappas marken 
gradvis neråt vilket gör att dess form och storlek varierar 
även vid små skiftningar i 
vattenstånd.



Girogio Morandi, Stilleben 1955
Vid placering av och färgskala hos byggnaderna har jag inspirerats av Morandis måleri. Han arbetade i stor utsträckning med stilleben där 
han målade samma typ av objekt om och om igen i liknande miljöer, men med små variationer i färg, komposition och betraktningsvinkel. 
Målet med byggnadsvolymernas placering längs Stockholmskajen har varit att skapa en komposition där de individuella byggnaderna kan 
ses som objekt, men tillsammans bildar en samlad enhet.

Vy över föreslagen byggnadsstruktur vid Stockholmskajen
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Silobyggnader vid piren 
mittemot Stockholmskajen

Gul järnoxid Gult infärgad betong till fasader

Grön infärgad betong till fasader

Ärgad kopparGlaskross i betong till interiört 
golv. Skapar djup och blänk.

Vit betong till fasader och som 
markbeläggning

Borstad betong minskar halkrisk 
på ytor som ofta översvämmas

Kromoxid

Krossat grönt glas

Titanoxid

Badhusets fasad består av konka-
va element med koppardetaljer

Badhusets interiör förhåller sig 
till kontrasterna mellan ljus och 
mörker, öppet och omslutande
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Situationsplan Stockholmskajen 1:500





Stockholmskajen, fasad mot norr, 1:500

Situationsplan Stockholmskajen 1:500Elevation mot norr Stockholmskajen 1:500





Axonometri Nyhamnsbassängen
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Låg kaj för att komma nära vattnet, fasad med inbyggda automatiska och rörliga översvämningsskydd
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Terrassering för att synliggöra vattenståndet, saltvattentåliga växter
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Kajen vid högre vattenstånd, vatten kommer långt in i pooler nära byggnaderna
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Flytande utomhuspool utanför badhuset
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Entréplan badhus 1:200
1. Reception
2. Foajé/Café
3. Cafékök
4. Omklädning

5. Bad 40 °C
6. Bad 32 °C
7. Ångbastu 35 °C
8. Ångbastu 55 °C

9. Avslappningsrum
10. Finsk bastu
11. Vedeldad badtunna
12. Uppvärmt utomhusbad

13. Bad 12 °C
14. Bad 30 °C
15. Bubbelpool 37 °C
16. Bad 40 °C
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Plan 2 badhus 1:200, plats för yoga , massage, träning, förvaring





Elevation mot öster, badhus, 1:200





Elevation mot väster, badhus, 1:200





Sektion A:A, badhus, 1:200





Elevation mot norr, badhus, 1:200





Sektion B:B, badhus, 1:200





Vy från det centrala badet mot stora bassängen





Vy stora bassängen





Vy från bubbelpool mot stora bassängen





Tak

Jordlager för plantering 90mm
Dränering Leca 50mm
Skyddande gummimatta 13mm
vattentätning 0.2mm
Isolering 300mm
Ångspärr Polyetenfolie 0.2mm
Ventilation, installationer 400mm
Primärfackverk stål, höjd 1300mm Ø 80mm
Undertak betongvalv höjd 930 mm

Vägg

Fasadelement infärgad grön betong 300mm
Luftspalt 40mm
Andningsbart vattentätt membran 0.75 
mm, exv Stamosol
Isolering 250mm
Betong 200 mm

Glasparti

Betongpelare 592.5*200 mm
Andningsbart vattentätt membran 0.75 
mm, exv Stamosol
Glasparti 30 mm “High strength structural 
glass” härdat säkerhetsglas infäst med 
silikonfogar
Betongpelare 200*200 mm

Vägg under mark
Betongfundament 592.5 mm
Andningsbart vattentätt membran 0.75 
mm, exv Stamosol
Isolering 250mm
Betong 200mm



Vy från bubbelpool mot stora bassängen
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