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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt omvandling av den södra delen av
Västra Hamnen, från industri- och hamnområde till blandad stad med bebyggelse av innerstadskaraktär. Syftet är också att möjliggöra en utveckling av gatunätet som knyter samman Västra Hamnen med Malmös centrala och västra delar, för att skapa mer stadsmässiga
gaturum och förbättra tillgängligheten för såväl fotgängare, cyklister, kollektivtrafik som
biltrafik. Detaljplanen ska vidare säkerställa allmänna gång- och cykelstråk genom området i
öst-västlig riktning och längs Turbinkanalen.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget möjliggör fyra kvarter med blandad stadsbebyggelse i form av bostäder, förskola, kontor, centrumverksamheter samt ett parkeringshus. Bebyggelsen som medges varierar i höjd mellan huvudsakligen fyra och sex till sju våningar, med den lägre delen av bebyggelsen placerad in mot områdets mitt. I några lägen mot Skeppsbyggaregatan i norr tilllåts bebyggelse i upp till åtta till nio våningar. Bebyggelsen ska ges entréer mot omgivande
större gator och ska utformas som slutna kvarter mot dessa, för att skapa en lugn insida.
I öst-västlig sträckning genom området planeras ett rekreationsstråk för framför allt gående
och cyklister, till vilket gröna miljöer i form av förskolegård, bostadsgårdar samt en mindre
park knyts. Stråkets sträckning följer äldre järnvägsspår genom området, som också markeras med ett siktstråk genom kvarteret Abborren öster om planområdet. Ytterligare ett rekreativt stråk för gående och cyklister möjliggörs längs Turbinkanalen i planområdets västra
del. Kanalen ska bli mer tillgänglig och synlig i stadsbilden och bidra till områdets attraktivitet.
De fyra nya kvarteren som planeras omgärdas av större gator som tillsammans utgör två av
tre tillfarter för biltrafik till Västra Hamnen. Som ett led i att säkra tillgängligheten till
Västra Hamnen möjliggör planförslaget en om- och utbyggnad av dessa gator:
•

Skeppsbyggaregatan föreslås breddas och byggas om som en förlängning av den nyligen utbyggda Neptunigatan i öster.

•

Västra Varvsgatan-Mariedalsvägen breddas och ges en snedare vinkel från korsningen Skeppsbyggaregatan/Västra Varvsgatan, över kanalen. En separat gång- och
cykelbro möjliggörs på Varvsbrons norra sida.

•

Citadellsvägen breddas och en separat gång- och cykelbro möjliggörs på Västerbrons norra sida.

•

Skeppsgatan breddas.

Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Planområdet ligger i södra delen av Västra Hamnen och består av Skeppsbyggaregatan, den
sydligaste delen av Skeppsgatan, Citadellsvägen, del av Västra Varvsgatan- Mariedalsvägen,
samt av huvuddelen av det område som omgärdas av dessa gator. Samtliga omnämnda gator utgör del av Malmös övergripande vägnät och fyller en viktig funktion för tillgängligheten till Västra Hamnen.
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I planområdets västra del sträcker sig Turbinkanalen i nord-sydlig riktning och i öst-västlig
riktning genom området sträcker sig två gång- och cykelvägar, liksom Limhamnsbanans
gamla järnvägsspår. I storkvarterets sydöstra del finns Universitetsholmens gymnasium.
Gymnasiets skolområde ingår dock inte i planområdet.
Planområdet omfattar hela eller delar av ett flertal fastigheter. Marken är i kommunal ägo.
Namnet Citadellsfogen kommer av områdets läge med närheten till Malmöhus slott (Citadellet), men också av områdets funktion. Det utgör en fog mellan utbyggnadsområdena
Västra Hamnen och Universitetsholmen samt de befintliga delarna Ribersborgsstranden,
Slottsstaden och Slottsparken med Malmö museer.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
Universitetsholmens gymnasium ligger inom och i den sydöstra delen av storkvarteret som
getts arbetsnamnet Citadellsfogen, men omfattas av det aktuella planområdet. Vid användningen av benämningen ”storkvarter” avses hädanefter, om inget annat anges, endast de
delar av storkvarteret som ingår i planområdet.
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Planförslaget tar sin utgångspunkt i strategier från Värdeprogram för Citadellsfogen samt från
dokumentet Västra Hamnen 2031 - ett hållbart och gott liv för alla (Malmö stad, juli 2013).
Bebyggelsestruktur

Citadellsfogen föreslås byggas som ett slutet storkvarter, där en kant av tätare, högre bebyggelse skyddar områdets inre från buller och luftföroreningar från omgivande gator och
samtidigt bildar en tydlig fond mot Ribersborg. Kanten förses med öppningar i form av
lokalgator som leder mot områdets lugna inre - en kärna med friare struktur av lägre bebyggelse och gröna gårdar vända mot områdets mitt.

Illustrationsplan för området

Storkvarteret delas upp i fyra mindre kvarter med bebyggelse som skiftar i höjd från huvudsakligen sex – sju våningar mot omgivande större gator och motsvarande fyra våningar i
områdets inre.
Mot Skeppsbyggaregatan tillåts två högre uppstickande byggnader i åtta – nio våningar. För
att uppnå ett intressant växelspel i höjd mellan de nya byggnader som planeras längs med
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och på båda sidor om Skeppsbyggaregatan och dess förlängning österut i form av Neptunigatan placeras den västra av de två högre byggnadsdelarna förskjuten från korsningen med
Västra Varvsgatan, medan den östra hålls något lägre än övriga byggnader kring korsningen
med Skeppsgatan.

Illustration över byggnadshöjder för ny/planerad bebyggelse längs Skeppsbyggaregatan - Neptunigatan. Bebyggelse på
norra sidan av gatan visas gråmarkerad, bebyggelse på södra sidan, bland annat inom Citadellsfogen, visas markerad med svart linje. Orange streckad linje visar ungefärlig avgränsning av planområdet.

Bebyggelsen som vänder sig mot Ribersborg hålls relativt sammanhållen i höjd, för att kontrastera mot de högre, korta gavlarna längs Limhamnsvägen och Västra Varvsgatan, samt
för att samspela med bebyggelsen längs Sundspromenaden. Indragna takvåningar tillåts på
delar av taket för att knyta an till de platta takavsluten och indragna våningarna på bebyggelsen längs framför allt Limhamnsvägen.

Illustration bebyggelsekaraktär längs kusten Ribersborg – Västra Hamnen.
Blandning av funktioner

Inom planområdet möjliggörs en blandning av funktioner. Mot nordväst planeras ett kvarter med bostäder, kontor, förskola och centrumverksamheter. I nordost planeras ett kvarter
med parkeringshus, centrumverksamhet, kontor och bostäder. Övriga två kvarter planeras
huvudsakligen för bostäder men med möjlighet till centrumverksamhet i plan ett och två.
Funktionsblandningen innebär att olika grupper kommer att vistas i området, under olika
delar av dygnet, och kommer att bidra till levande offentliga stråk och platser.
Rörelser och stråk

Citadellsfogen präglas av rörelser och kopplingar mellan såväl området och dess omgivning, som mellan Västra Hamnen och övriga delar av Malmö. Tydliga, framkomliga stråk
för framför allt kollektivtrafik, cyklister och gående ska finnas i det övergripande gatunätet
som omgärdar storkvarteret. Som komplement till det yttre vägnätet ska området genomkorsas av ett internt gatunät som gör området tillgängligt och där en god trafikmiljö för gående prioriteras.
Grönt och blått

I öst-västlig riktning genom Citadellsfogen föreslås ett rekreationsstråk, till vilket områdets
gröna miljöer i form av bostadsgårdar, förskolegård och en mindre park knyts. Stråket utgör en förlängning av Ribersborgsstigen och följer i sin sträckning Limhamnsbanans gamla
dragning genom området.
I väster ska Turbinkanalen lyftas fram och tillgängliggöras, bland annat genom att stråk för
gång- och cykeltrafik läggs längs med kanalen. Kanalstråket ska utformas som ett attraktivt
offentligt rum med variation i rumsbildning, inslag av vegetation och med bebyggelse som
vänder sin framsida mot kanalen.
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Gestaltningsriktlinjer för bebyggelsen

Planområdet är beläget centralt i staden, i fonden av Ribersborg och i anslutning till flera av
de huvudgator som binder samman Västra Hamnen och Malmös innerstad. Det viktiga,
synliga läget och mängden människor som kommer att passera området ställer krav på att
bebyggelsen inom området gestaltas med stor omsorg. Följande gestaltningsriktlinjer ska
därför tas hänsyn till vid utformningen av bebyggelsen inom området och vara vägledande i
bygglovsprövningen. Gestaltningsriktlinjerna konkretiseras delvis genom planbestämmelser, vilket beskrivs under rubriken 2.2. Bebyggelse.
Generellt
• Byggnader ska utformas med vackra och hållbara fasadmaterial.
• Storkvarterets hörnlägen och bottenvåningar ska utformas med särskild omsorg och
detaljeringsgrad. Samspel mellan bottenvåning och förgårdsmarkens utformning ska
beaktas.
• Bebyggelsen ska vända sin framsida med huvudentréer mot angränsande gator och
gång- och cykelstråk.
Bebyggelse som vänder sig mot Ribersborg
Bebyggelsen som vänder sig mot Ribersborg ska utformas med inspiration i bebyggelsen
längs Ribersborg/Limhamnsvägen och i viss mån även bebyggelsen längs Sundpromenaden:
• Bebyggelsen ska utformas med en lätt och graciös karaktär.
• Fasader ska utföras i en ljus färgskala.
• Ovanpå de huvudsakliga byggnadskropparna tillåts en takvåning på del av takytan.
Takvåningen ska framträda som en separat byggnadsdel och ges en egen gestaltning,
på samma sätt som takvåningarna längs Ribersborg. Räcken på terrasser och balkonger
hörandes till takvåningen ska vara genomsiktliga för att inte skymma takvåningen.

T.v. Bebyggelse längs Limhamnsvägen. T.h. Bebyggelsen längs Sundspromenaden. Foton: Malmö stad.

Bebyggelse som vänder sig mot Skeppsbyggaregatan
Bebyggelsen ska utformas med en stram, stadsmässig och elegant karaktär. Balkonger får
endast uppföras i begränsad omfattning och kan med fördel samordnas med burspråk eller
andra utskjutande byggnadsdelar.
Kvarteret i nordväst ska utformas med en gestaltningsmässig uppdelning av de olika funktionerna och volymerna, så att funktionen förskola blir avläsbar i fasaduttrycket och så att
den högre byggnadsvolymen skiljs från den lägre byggnadsdelen.
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Stram, stadsmässig och elegant karaktär. Foton: Malmö stad.

Bebyggelse som vänder sig mot Citadellsvägen
Fasaduttrycket kan vara uppdelat, men den västra delen av fasadlängden bör utformas med
samma karaktär som fasaden vänd mot Ribersborg.
Bebyggelse i områdets inre
Utformningen bör präglas av mer småskalighet och intimitet, större brokighet, ett friare
formspråk och en variation av material.

Småskalighet och intimitet. Foton: Malmö stad.
Gestaltningsriktlinjer för utemiljön

Kvartersmark
För att skapa en trivsam miljö för boende och besökare i området och för att bidra till luftrening och biologisk mångfald ska en grön och lummig miljö eftersträvas inom kvarten och
längs områdets gator:
•
•
•

Fasadvegetation ska eftersträvas mot framför allt de större gatorna samt längs parkeringshusets fasader.
Innergårdar ska utformas som lummiga med en stor andel grönska.
Inslag av större träd ska finnas.
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Fasadvegetation. Foton: Malmö stad.

•

Gränsen mellan kvartersmark och gata ska utformas med öppningar så att boende kan
röra sig mellan gård och angränsande gata och ska utformas på ett sådant sätt att
gårdsmiljöns vegetation bidrar till att gatan upplevs som lummig. Plank ska undvikas.

Gräns mellan gata och gård med öppningar och vegetation på gård väl synlig från gatan. Foton: Malmö stad.

Inom bostadskvarteren ska bostadsgårdarna utformas som gemensamma. Gårdsmiljöerna
ska innehålla lekinslag, riktat mot framför allt de yngre barnen.
Förgårdsmarken inom området ska utformas med omsorg och ska möjliggöra gemensamma funktioner knutna till entréerna såsom cykelparkering och sittplatser, men också
mindre planteringar, inklusive planteringar för fasadvegetation.

Förgårdsmark för sittplatser, plantering och cykelplatser. Foton: Malmö stad.

Mot kanalstråket är det önskvärt att bebyggelse och förgårdsmark utformas med mindre
tillägg såsom sekundära entréer och trappor till bostäderna i bottenplan, för att bidra till ett
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levande stråk. Regelrätta uteplatser på förgårdsmarken ska dock undvikas, för att inte påverka upplevelsen av det angränsande kanalstråket som ett publikt stråk. Uteplatser i detta
läge kan istället utformas som indragna balkonger.
I områdets inre kan egna uteplatser i gynnsamma sollägen bidra till en småskalig, intim
miljö.
Allmän plats
Parken som planeras längs det öst-västliga rekreationsstråket ska, liksom stråket i övrigt, utformas med inspiration i de gamla järnvägsspåren genom i området. Park och rekreationsstråk ska ges en sammanhållen utformning.
Stråket längs Turbinkanalen ska utformas för att upplevas som tryggt och så att kanalen
synliggörs. Trädplantering ska förekomma, men vegetationen längs kanalen bör vara glesare
än idag för att säkerställa genomsikt och kontakt mellan Mariedalsvägen och gång- och cykelstråket på kanalens östra sida.
2.2 Bebyggelse

Inom huvuddelen av det nordvästra kvarteret möjliggör detaljplanen för kontor, centrumverksamhet samt skola (användningsbestämmelserna K, C, S). Skoländamålet inkluderar
även förskoleverksamhet. En förskola som placeras här ska utgöra minst 1000 m2 bruttoarea (BTA), varav minst 500 m2 ska vara placerat i markplan (e4). Detta för att säkerställa
etablering av förskola i kvarteret och att denna ska kunna bli lättillgänglig och få direkt tillgång till en utemiljö, samt att förskoleverksamheten synliggörs i stadsrummet.
Inom den västra delen av samma kvarter medges, liksom i det sydvästra kvarteret och det
mittersta kvarteret mot Skeppsbyggaregatan, bostäder med möjlighet till centrumverksamheter i plan ett och två (B, C1). Syftet med att begränsa centrumverksamheten till plan 1
och 2 är att ge viss flexibilitet i utformningen av och placeringen av eventuella lokaler för
centrumverksamheter, och samtidigt verka för en blandning av funktioner i kvarteren.
Inom huvuddelen av det nordöstra kvarteret möjliggör detaljplanen för parkeringshus och
centrumverksamhet i plan 1 och 2 (P1, C1). Inom den östra delen av samma kvarter medges
bostäder, kontor och centrumverksamheter (B, K, C). Syftet med detta är att parkeringshuset ska kunna byggas samman med en byggnad som rymmer flera funktioner i detta synliga
läge. Bostadsgård till eventuella bostäder i denna del ska kunna placeras på parkeringshusets tak (B1).
I hörnet Skeppsbyggaregatan/Skeppsgatan respektive i hörnet Skeppsbyggaregatan/Västra
Varvsgatan tillåts i bottenvåningen endast lokal för publik verksamhet, exempelvis handel
eller andra servicefunktioner. Minsta yta för sådan lokal ska vara minst 200 m2 (e2) respektive 100 m2 (e3). Syftet med detta, liksom med möjligheten att etablera centrumverksamhet
även i andra delar av bebyggelsen, är att bidra till aktivitet och liv i gaturummet.
Uppskattningsvis bedöms området kunna rymma ca 360 lägenheter, varav ca 40 små lägenheter (mindre än 35 m2), ca 5200 m2 bruttoarea (BTA) kontor, 300 m2 BTA butikslokaler
och ca 11 500 m2 BTA parkeringsyta. Antalet lägenheter kan komma att sänkas till förmån
för mer kontor och centrumverksamheter.
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Bebyggandets omfattning

Höjder
De höjder som medges är anpassade efter skalan i Västra Hamnen och vad som anges
kring höjder i visionsdokumentet Västra Hamnen 2031 – ett hållbart och gott liv åt alla. Höjderna regleras huvudsakligen med byggnadshöjd och nockhöjd, vilket innebär frihet i utformningen av taklandskapet – såväl platta tak som sadeltak eller liknande ryms inom bestämmelserna. Regleringen med byggnadshöjd utgör också en anpassning till den reglering
som finns i detaljplaner för angränsande områden.
Längs Skeppsbyggaregatan är den högsta tillåtna byggnadshöjden 21,0 meter och nockhöjden 23,5 meter, motsvarande sex-sju bostadsvåningar respektive fem kontorsvåningar. På
två ställen längs gatan möjliggörs högre, uppstickande byggnadsdelar, den ena i kvarteret
längs i öster, den andra i kvarteret längs i väster. För den västra av de två uppstickande
byggnadsdelarna medges en byggnadshöjd om högst 32,0 meter och nockhöjd 34,5 meter,
motsvarande åtta kontorsvåningar. För den östra medges en byggnadshöjd om högst 28,0
meter och nockhöjd 30,5 meter, motsvarande ca nio bostadsvåningar.
För huvuddelen av parkeringshuset är den högsta tillåtna byggnadshöjden 20,0 meter och
nockhöjden 23,5 meter, vilket rymmer de tänkta sex våningarna, samt indragna tillägg
såsom hisstorn och komplementbyggnader till bostäderna som planeras få sin uteplats på
parkeringshusets tak. Den västra delen av parkeringshuset har en högsta tillåten nockhöjd
på 14,0 meter. Anledningen till detta är att ge goda dagsljusförhållandena för bostadshuset
mittemot. Regleringen innebär att parkeringshusets två översta våningar kommer att behöva dras in sju meter från fasad.
Mot Ribersborg är avsikten att bebyggelsen ska utformas med ett taklandskap som knyter
an till de platta takavsluten och de indragna våningarna på bebyggelsen längs framför allt
Limhamnsvägen. Här är bebyggelsens höjd därför begränsad till en högsta nockhöjd av
19,0 meter, motsvarande sex bostadsvåningar. Utöver detta får en indragen våning uppföras på delar av taket (f1). Den indragna våningen får ha en totalhöjd av 4,0 meter och ska
vara indragen 1,5 meter från fasadlivet mot förgårdsmark/allmän plats. Placeringen på taket
styrs för att skapa tydliga mellanrum mellan de indragna våningarna och skapa en variation
i taklandskapet.
Mot Citadellsvägen begränsas bebyggelsens höjd till den lägre grundhöjd, nockhöjd 19,0
meter, som gäller för bebyggelsen som vänder sig mot Ribersborg. Detta för att de takvåningarna som tillåts mot Ribersborg ska framträda visuellt även sett från sydväst och sydöst.
I områdets inre ska bebyggelsen vara lägre, huvudsakligen motsvarande fyra bostadsvåningar. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 13,0 och högsta tillåtna nockhöjden 15,5 meter.
Inom hela området gäller att högsta tillåtna nockhöjd får överskridas med som mest 3 meterför transparenta skärmar såsom avskärmningar av terrasser, och Utöver högsta tillåtna
nockhöjd medges transparenta skärmar såsom terrass-skärmar, samt anläggningar för förnybar energi med som mest 3,0 meter.
Bebyggelsens utbredning på mark
Byggrätterna inom området begränsas generellt till 13 meters bredd, med undantag för
byggrätten för parkeringshuset som är 36 meter djup och de delar som enbart planläggs för
kontor, centrumverksamhet och skola, där byggnader med ett djup av 17 meter medges.
Byggrättens djup begränsas mot angränsande gator och gång- och cykelvägar av prickmark, mark som inte får bebyggas (förgårdsmark), samt mot innergårdar av kryssmark,
mark som endast undantagsvis får bebyggas. Utöver byggrättens djup tillåts balkonger och
burspråk skjuta ut över förgårdsmark och gårdar, se vidare rubrik ”Utformning”. Syftet
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med begränsningen av byggrätternas djup är att säkerställa kvalitativa gårdsmiljöer, verka
för goda inre dagsljusförhållanden och undvika breda gavlar mot områdets gator.
På innergårdarna inom respektive kvarter tillåts komplementbyggnader uppföras, till en
största byggnadsarea av 100 m2 per egenskapsområde (e1). Utöver detta får skärmtak över
exempelvis cykelparkering uppföras. I det sydvästra kvarteret där ett underjordiskt garage
planeras får nedfart till garaget och överbyggnad över nedfarten uppföras utöver byggrätten
för komplementbyggnader. Detsamma gäller den nätstation som planeras i det mittersta
kvarteret mot norr.
Bebyggelsen ska i huvudsak placeras i förgårdslinje mot allmän plats. Förgårdsmarken är
generellt 1,5 meter bred för att rymma konstruktioner under mark, men också cykelparkering, sittplatser, mindre planteringar m.m. Vid gavlar är förgårdsmarken något smalare – 1,0
meter djup. Vid hörnlägena mot Skeppsbyggaregatan i storkvarterets nordvästra respektive
nordöstra hörn har förgårdsmarken utökats något för att möjliggöra för mer cykelparkering
till angränsande centrumverksamheten och samtidigt låta de olika byggnadskropparna i
dessa delar skilja sig från varandra volymmässigt och visuellt.
Utformning, utförande

Förhöjd bottenvåning, entréer, sockel
Som ett led i att verka för levande offentliga stråk och platser ska det i hörnlägen mot
Skeppsbyggaregatan, Citadellsvägen och i väster där den öst-västliga gång- och cykelvägen
möter rekreationsstråket längs kanalen vara möjligt att rymma centrumverksamheter i bottenvåningarna på bebyggelsen. Bebyggelsen ska därför utformas med förhöjd bjälklagshöjd
- minst 3,5 meter mellan de bärande bjälklagen (f3), i dessa lägen.
Huvudentréer ska placeras mot allmän plats och ska ansluta i nivå med denna. Entréer till
trapphus i bostadshus samt till förskola ska också utformas som genomgående från sida
mot allmän plats till gård. Syftet med detta är det ska finnas en tydlig kontakt mellan gaturummet och gårdsrummet, att lösningar med långa gångar mellan gatu- och gårdsentré
ska undvikas och att entréerna ska bidra till attraktiva fasader mot gaturummen.
Loftgång tillåts inte inom planområdet. Syftet med denna bestämmelse är att fler entréer
ska placeras i bottenplan mot områdets gator och gång- och cykelstråk och bidra till att aktivera dessa. Loftgångar riskerar också att försämra möjligheterna till dagsljusinsläpp i bostäderna.
Bebyggelsens sockelhöjd, dvs avståndet mellan nivån på angränsande gångbana/trottoar
och bottenvåningens övre golvbjälklag, får vid bostäder inte underskrida 0,6 meter eller
överskrida 0,8 meter över marknivån på angränsande allmän plats. Bestämmelsen innebär
att direkt insyn i bostäder begränsas, utan att kontakten mellan bebyggelsens inre och den
som passerar på angränsande gång- och cykelbana helt går förlorad.
Balkonger, burspråk, loftgång
Burspråk får finnas längs högst 1/3 av fasaden per trapphuslängd, och får skjuta ut högst
0,7 meter från fasadlivet. Mot allmänna gator och gång- och cykelvägar ska den fria höjden
mellan burspråk och marknivån vara minst 3,5 meter.
Balkonger får mot innergården skjuta ut högst 2,0 meter från fasadlivet. Över förgårdsmark
mot allmänna gator och gång- och cykelvägar får balkonger skjuta ut högst 1,0 meter från
byggnadernas fasadliv och på en lägsta höjd av 3,5 meter. Från 4,7 meters höjd får balkonger skjuta ut 1,5 meter från fasadlivet.
Syftet med begränsningen av balkonger och burspråks djup och lägsta höjd är att dessa inte
ska upplevas alltför dominerande längst områdets gator och gång- och cykelstråk och på
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områdets innergårdar. Begränsningen innebär också att bättre dagsljusförhållanden kan
uppnås för bebyggelsen.
Mot Skeppsbyggaregatan är balkongernas tillåtna utbredning begränsad till högst 1/3 av fasaden, för att den stramare, stadsmässiga karaktär som eftersträvas längs gatan ska kunna
uppnås.
Inglasning av balkonger får endast ske i fasadliv. Anledningen till detta är att undvika att
bebyggelsens huvudsakliga fasadliv visuellt förskjuts utåt och för att undvika ett stökigt intryck.
Färgskala
Bebyggelsen vänd mot Ribersborg i väster ska färgsättas i ljusa kulörer (f2) för att samspela
med bebyggelsen längs Ribersborg/Limhamnsvägen och Sundspromenaden.
Underbyggnad av gård
Inom områdets sydvästra kvarter tillåts gården underbyggas (b1). I det fall gården underbyggs med exempelvis garage ska delar av bjälklaget utföras som planterbart, för att möjliggöra en grön innergård. Minst 10 % av bjälklaget ska kunna bära ett jorddjup av minst 600
mm och ytterligare minst 40 % ska kunna bära ett jorddjup av minst 200 mm.
Fastighetsstorekar

Detaljplanen innehåller en bestämmelse om fastighetsindelning som innebär att en smal
markremsa söder om den öst-västliga gatan ska tillföras fastigheten Makrillen 3. Markremsan regleras också med skoländamål (S), för att underlätta överföringen till Makrillen 3,
som är planlagd för allmänt ändamål men används för skoländamål.
Ytterligare fastighetsindelningsbestämmelser kan vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark

I planområdets östra del planeras en mindre park (PARK), som del av det öst-västliga rekreationsstråket genom området.
Även väster om Mariedalsvägen/Västra Varvsgatan planläggs några mindre ytor för parkändamål för att säkerställa genomförandet av de grönytor och gång- och cykelvägar som
planeras här.
2.4 Mark och vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Enligt Riktlinjer för Grönytefaktor, godkänd av Stadsbyggnadsnämnden 2014-12-11, ska
grönytefaktorn ingå i detaljplaner som upprättas i den täta staden, för bostäder, kontor och
liknande där detaljplanen syftar till att möjliggöra större förtätningar och större ombyggnader.
Enligt planförslaget ska grönytefaktor om minst 0,6 uppnås per kvarter uppnås, med undantag för kvarteret med parkeringshuset där en grönytefaktor om minst 0,3 ska uppnås.
Grönytefaktorn beräknas enligt delfaktorer och formler beskrivna i Riktlinjer för Grönytefaktor. Syftet med bestämmelsen är att skapa grönskande, trivsamma bostadsgårdar och att bidra till den gröna, småskaliga karaktär som eftersträvas i områdets inre.
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Höjdsättning av mark

En höjdsättning av allmän plats kommer att genomföras inom ramen för det fortsatta planarbetet.
Friyta

Förskolan som föreslås inom den nordvästra delen av planområdet kommer att ha sin utemiljö vänd inåt, mot storkvarterets mitt. Förskolegården blir därmed en viktig del i upplevelsen av ett grönt, rekreativt stråk genom området. Förskolegården kan med fördel utformas och avgränsas så att allmänheten kan nyttja gården under de tider då verksamheten
inte är i gång.
Utformningen av detaljplanen har utgått från en förskola med 80 barn. Nedan redovisas
beräknat ytbehov enligt stadsbyggnadsnämndens riktlinjer Friytor vid förskolor och skolor:
Antal
barn

Totalt ytbehov
inne, baserat på
schablonsiffran 15
m2/barn (bruttoarea, BTA)

Fotavtryck
byggnad, två
våningar (byggnadsarea,
BYA)

Ytbehov
friyta, baserat
på 30 m2
friyta/barn

Ytbehov
komplementbyggnader

Ytbehov prh och cykelparkering (14
cyklar)

80

1200 m2

600 m2

2400 m2

ca 70 m2

25 m2+ca 20 m2

Inom kvarteret som föreslås hysa förskolan bedöms förutsättningarna goda för att uppnå
riktlinjerna om 30 m2 friyta/barn. Användningsområdet för kontor, centrum och skola
inom kvarteret har avgränsats i förhållande till angränsande bostads- och centrumändmål
på ett sådant sätt att en tillräckligt stor förskolegård kan skapas.
2.5 Trafik

Som ett led i att skapa mer stadsmässiga gaturum och förbättra tillgängligheten mellan
Västra Hamnen och övriga delar av Malmö planeras en ombyggnad av gatunätet i området.
Skeppsbyggaregatan i norr planeras breddas och byggas om som en förlängning västerut av
den nyligen utbyggda Neptunigatan. Västra Varvsgatan – Mariedalsvägen i väster ges en
snedare sträckning från korsningen Skeppsbyggaregatan/Västra Varvsgatan, över Turbinkanalen, för att säkerställa god framkomlighet och begränsa bredden på Varvsbron. Varvsbron kommer att rivas och ersättas. Skeppsgatan i öster och Citadellsvägen i söder breddas
något.

Trafikstruktur för området
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Gatornas ytanspråk och den illustrerade utformningen baseras på resultatet i en trafikutredning som tagits fram; Trafikutredning Citadellsfogen, Norconsult, 2019-10-31, samt på kapacitetsanalyser som gjorts för området.
Gång- och cykeltrafik

Planområdet kommer att försörjas av ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Längs samtliga
gator som omgärdar området planeras separata gång- och cykelvägar på båda sidor. Gångoch cykelvägarna knyts ihop med de gång- och cykelvägar som anlagts eller planeras i omgivande gatunät.
Gång- och cykelvägen på den västra/norra sidan av Varvsbron respektive på den norra sidan av Västerbron avses förläggas på friliggande gång- och cykelbroar. Detta för att begränsa broarnas bredd, säkerställa ljusinsläpp till kanalen och förstärka upplevelsen av vattenrummet för den som rör sig i området. För att möjliggöra viss flexibilitet vid placering
av broarna planläggs dessa, med viss marginal, som vattenområde som får överbyggas med
gång- och cykelbro på en lägsta höjd av + 1,8 meter i höjdsystem RH 2000 (W1). Broarnas
exakta läge behöver studeras vidare i den fortsatta projekteringen.
Gång- och cykelvägen på den östra sidan om Mariedalsvägen föreslås flyttas öster om
Turbinkanalen (GÅNG, CYKEL), dels på grund av det trånga måttet mellan Turbinkanalen och trädplanteringen (boskén) väster om Mariedalsvägen, dels för att komma närmre
bebyggelsen som planeras inom området.
I öst-västlig riktning genom området, längs det planerade rekreationsstråket i storkvarterets
inre, kommer gående och cyklister delvis att röra sig i blandtrafik, delvis på separat gångoch cykelbana. Längst i öster kommer gående och cyklister röra sig på gång- och cykelbana
i parkmiljö. I mitten av kvarteret sker rörelse i gata som utformas som gata på gåendes villkor (GATA1) och i den västligaste delen sker rörelse längs gång- och cykelväg (GÅNG,
CYKEL). Gång- och cykelvägen sträcker sig över Turbinkalanen i den gamla järnvägsbrons sträckning (GÅNG, CYKEL, (W2)) och kopplas ihop med Ribersborgsstigen.
I nord-sydlig riktning genom området sker rörelsen i blandtrafik på vanlig lokalgata
(GATA) respektive gata som utformas på gåendes villkor (GATA1).
Kollektivtrafik

Skeppsbyggaregatan och Västra Varvsgatan - Mariedalsvägen föreslås byggas om med separata körfält för buss/elbuss i båda riktningarna. Längs Västra Varvsgatan – Mariedalsvägen
kan busskörfälten vara antingen mittförlagda, med körfält för bil på ömse sidor, eller sidoförlagda, bredvid körfält för bilar. Längs Skeppsbyggaregatan föreslås körfälten för kollektivtrafik vara sidoförlagda, eftersom de är utbyggda på detta sätt längre österut på Neptunigatan. Hållplatslägen för linjerna som kommer att trafikera gatorna föreslås placeras söder
om korsningen Mariedalsvägen/Citadellsvägen, respektive på ömse sidor av korsningen
Skeppsbyggaregatan/Skeppsgatan. Eventuellt kan även hållplatslägen längs Citadellsvägen
bli aktuella.
Biltrafik

Längs de större gatorna som omgärdar området planeras ett körfält för biltrafik i vardera
riktningen, kompletterat med extra vänster- och högersvängfält i korsningarna.
Bebyggelsen inom området föreslås i huvudsak nås dels via en gata som sträcker sig genom
området i nordsydlig riktning, dels via en gata som kringgärdar det norra, mittersta kvarteret. Det interna gatunätet kommer att anslutas till Skeppsbyggaregatan i norr och Citadellsvägen i söder. Anslutningarna mot Skeppsbyggaregatan planeras för enbart medlöpande
trafik för att begränsa påverkan på framkomligheten längs gatan.
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De interna gatorna planläggs i huvudsak som gator på gåendes villkor (GATA1) och avses
utformas med trädplantering, möblering etc. för att begränsa möjligheterna till mötande biltrafik, hålla nere hastigheterna och skapa trivsamma gaturum. Gatusträckningen förbi parkeringshuset planläggs och utformas som en vanlig lokalgata (GATA), med trottoarer för
gående, trädplantering och körfält för mötande biltrafik.
För att möjliggöra tillgänglighet till parkering för rörelsehindrade i det nordvästra kvarteret
kommer behörig trafik även att tillåtas i öst-västlig riktning längs del av rekreationsstråket.
Även denna sträcka kommer att utformas som en gata på gåendes villkor (GATA1).
Vattentrafik

Lägsta höjd på broarna i området regleras till +1,8 meter i höjdsystem (W1, W2). Detta motsvarar dagens höjd på Västerbron och säkerställer att småskalig båttrafik, för såväl drift
som rekreation, kan passera under broarna.

Skeppsbyggaregatan, förslag på sektion i höjd med mittenkvarteret.

Mariedalsvägen - kanalstråk, förslag på sektion i höjd med boskén.
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Intern gata, förslag på sektion mellan mittenkvarteret och p-huset.
Bilparkering

Gällande parkeringsnorm och parkeringspolicy ska tillämpas vid uppförande av nya bostäder och verksamheter. Respektive fastighetsägare ansvarar för att ordna parkering på kvartersmark.
Detaljplanen reglerar inte antalet parkeringsplatser som krävs för bebyggelsen. Det slutliga
parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt prövas i bygglov och de omständigheter som råder vid de tillfällena.
Som del av planarbetet har en första övergripande beräkning av parkeringsbehovet inom
området gjorts. Beräkningen har utgått från följande parkeringstal, som anges i den nuvarande parkeringsnormen:
•

0,8 parkeringsplatser för boende + 0,1 för besökare per lägenhet för bostäder.

•

8 parkeringsplatser för anställda + 1 för besökare per 1000 m2 BTA för kontor.

•

3 parkeringsplatser för anställda + 15 för besökare per 1000 m2 BTA för handel.

•

0,75 parkeringsplatser för anställda + 1,5 för besökare per avdelning för förskola.

Det totala parkeringsbehovet för området uppgår enligt beräkningen till ca 375 platser.
Räknat på ett samnyttjande av parkeringsplatser mellan bostäderna och de olika verksamheterna inom området blir parkeringsbehovet istället ca 325 platser.
Bilparkeringsbehov inom planområdet kan tillgodoses i det parkeringshus som möjliggörs i
planområdets nordöstra hörn. Uppskattningsvis knappt 400 parkeringsplatser bedöms
kunna rymmas inom p-huset. Parkeringsbehovet för fastigheterna i det sydvästra kvarteret
kan alternativt tillgodoses i ett underjordiskt garage under detta kvarter. Om detta kvarter
byggs under md parkeringsgarage kommer områdets behov av parkeringsplatser i parkeringshuset att sjunka till ca 270 platser, eller 220 platser räknat med samnyttjande.
Malmö stads parkeringsnorm för flerbostadshus och verksamheter innebär att byggherrar
kan påverka antalet bilparkeringsplatser genom införande av olika mobilitetsåtgärder som
uppmuntrar till ett lägre bilinnehav. Målsättningen är att minska behovet av bil genom att
de boende istället ges goda förutsättningar att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool. Detta
kan uppnås genom att byggherren tillhandahåller olika typer av mobilitetsåtgärder som
samverkar på ett sådant sätt att de tillsammans blir ett attraktivt alternativ till egen bil. I det
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fall byggherrarna framöver väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder kommer parkeringsbehovet att minska inom området, jämfört med ovanstående siffror.
Markparkering medges inte inom området, med undantag för parkering för rörelsehindrades fordon samt bilpoolsbilar.
Parkering för rörelsehindrade
För verksamheter respektive bostäder ska parkering för rörelsehindrade kunna anordnas
högst 25 meter från tillgänglig och funktionell entré.
I det sydvästra kvarteret kan parkering för rörelsehindrade anordnas i markplan, alternativt
i det underjordiska garaget om ett sådant byggs, och nås från gatan i öster. I det nordvästra
kvarteret kan parkeringen anordnas i markplan och nås från gatan i öster, respektive från
gågatan i söder. I det mittersta kvarteret kan parkering anordnas i markplan och nås från
angränsande gata i söder. För det nordöstra kvarteret kan parkering för rörelsehindrade anordnas i parkeringshuset.
Cykelparkering

Gällande parkeringsnorm och parkeringspolicy ska tillämpas vid uppförande av nya bostäder och verksamheter. Respektive fastighetsägare ansvarar för att ordna parkering på kvartersmark.
Cykelparkering kan anordnas på gårdarna i området, samt till viss del på förgårdsmarken
hörande till respektive kvarter. Delar av cykelparkeringsbehovet kan med fördel också lösas
inomhus, i första hand i bottenplan. Detta för att begränsa andelen gårdsyta som tas i anspråk av cykelparkering och därmed inte kan nyttjas för andra funktioner såsom lek och
social samvaro, plantering etc.
Angöring

Angöring omfattar dels leveransfordon, sopbilar och liknande, dels persontransporter
såsom färdtjänst och taxi.
Till lokaler för förskolor, kontor, butiker och liknande gäller att angöring för persontransporter ska kunna anordnas högst 25 meter från tillgänglig och funktionell entré.
Förskola, centrumverksamheter och kontor inom planområdet kommer dels att kunna angöras från gatorna inom storkvarteret, dels från lastfickor som planeras på allmän plats
strax norr om Varvsbron respektive längs Skeppsgatan. Angöringsfickorna utgör ett undantag från gällande parkeringspolicy men är nödvändiga för att lösas angöringen till delar av
det nordvästra respektive nordöstra kvarteret. Detta eftersom det inte bedöms möjligt att
lösa angöringen på kvartersmark eller genom att fordon stannar i de större gatorna som
omger storkvarteret.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Den norra delen av planområdet ansluts till vatten- och spillvattenledningar i Skeppsbyggaregatan. Den södra delen av området ansluts till ledningar i Citadellsvägen.
Dagvatten

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten.
Den norra delen av planområdet ansluts till dagvattenledning i Skeppsbyggaregatan. Dagvatten från den södra delen av området leds till anslutningspunkt på ledning väster om
Turbinkanalen och Mariedalsvägen/Västra Varvsgatan. Allt dagvatten från området, inklusive vägvatten, avleds sedan via Turbinkanalen till Lommabukten.
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Skyfallshantering

Planområdet ska höjdsättas så att avledning vid skyfall kan ske längs gatorna mot Malmös
kanaler. Se vidare under 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/Skyfall.
Avfallshantering

Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Avfallsplan 2016–2020 för Malmö stad och Burlövs
kommun. Inom kvartersmark ska utrymme för avfallshantering inklusive källsortering finnas,
för såväl boende som verksamheter. Avfallsutrymmena bör placeras i markplan med kortast möjliga avstånd för hämtningsfordon.
Tillgängligheten för sophämtning kommer att finnas från det interna gatunätet samt från
lastfickorna som planeras längs Västra Varvsgatan och Skeppsgatan.
Värme/kyla

Planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät för fjärrvärme- respektive fjärrkyla.
Gas

Planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät för gas.
Elförsörjning

Planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät för el.
För att försörja området med el behövs två nya nätstationer. Nätstationerna föreslås placeras i det mittersta norra kvarteret respektive i gränsen av den nordvästra hörnan av Universitetholmens skoltomt.
2.7 Skydd mot störningar och risker

Föreslagna byggrätter utsätts för buller från vägtrafiken på angränsande större gator. Trafikbullerförordningens riktvärden har därför gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse, se vidare under 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/Omgivningsbuller.
Planområdet ligger relativt lågt höjdmässigt, i anslutning till Turbinkanalen och i närheten
av havet. Mot bakgrund av risken för framtida högt vattenstånd ska lägsta höjd på färdigt
golv i bostäder vara minst +3,0 meter i RH 2000. Även garagenedfarter bör utformas så att
rampen inte börjar på en lägre höjd än +3,0 meter. Se vidare under 3.2 Konsekvenser för
miljö och hälsa/Högt vattenstånd.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Villkor för bygglov/startbesked

Markundersökningar inom området har visat på förekomst av markföroreningar som behöver åtgärdas för att marken ska vara lämplig för sitt ändamål. Detaljplanen reglerar därför
att markföroreningar ska vara avhjälpta inom området innan startbesked ges. Se vidare under 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/Markföroreningar.
Upphävande av strandskydd

Strandskyddet kring Turbinkanalen har tidigare varit upphävt. I samband med att äldre detaljplaner för området upphör att gälla återinträder strandskyddet automatiskt. Detta innebär att strandskyddet måste upphävas på nytt. Frågan regleras i plankartan genom bestämmelsen ”Strandskyddet är upphävt”. Skäl för upphävandet av strandskyddet anges under
rubriken ”Strandskydd” i kapitlet konsekvenser.
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Markreservat för gemensamhetsanläggning

För att säkerställa effektivt utnyttjade och utformade bostadsgårdar inom kvarten bör gemensamhetsanläggningar bildas för gårdsmiljöerna i bostadskvarteren. Denna avsikt förtydligas i detaljplanen genom en bestämmelse om markreservat för gemensamhetsanläggning
för gemensam gårdsmiljö (g).
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Motiveringen till denna bedömning sammanfattas nedan:
Planförslaget utgör en fortsatt utveckling av Västra Hamnen och innebär en utbyggnad av
ett område som sedan tidigare är ianspråktaget för bebyggelse och anläggningar. Förslaget
innehåller inga funktioner som kan antas utgöra en påtaglig risk för människors hälsa och
innebär inte heller någon påtaglig påverkan på miljön. Planförslaget berör vidare inte några
områden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken, med undantag för strandskyddet.
Området påverkas inte av några utomstående källor för olägenheter eller störningar, med
undantag för buller från vägtrafiken och risken för framtida, höga vattenstånd. Dessa frågor hanteras på ett godtagbart sett i detaljplanen genom placering och utformning av bebyggelsen inom området.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget innebär att ett område som till stora delar utgjort ett oexploaterat mellanrum
mellan Västra Hamnens bebyggelse i norr och innerstaden och Universitetsholmens gymnasium i söder bebyggs. De tillkommande kvarteren blir en naturlig förlängning av och
sammankoppling med bebyggelsen i Västra Hamnen, liksom med den stadsbebyggelse som
planeras och delvis uppförts mellan planområdet och centralstationen. Mot Ribersborg i
väster blir de nya kvarteren ett tydligt avslut, en fond som tillsammans med bebyggelsen i
Västra Hamnen och längs Limhamnsvägen skapar en tydlig ram åt rekreationsområdet.
Mikroklimat

Solstudier
Skuggstudier för området visar på relativt goda solförhållanden på områdets gårdar, framför allt under förmiddagen och eftermiddagen. På kvällarna begränsas solinstrålningen av
främst de högre volymerna i väster mot Ribersborg.
Befintlig skolbyggnad hörandes till Universitetsholmens gymnasium har mycket begränsad
påverkan på den nytillkommande bebyggelsen i området. Kommande, nya skolbebyggelse
på skoltomten, som inte ingår i planområdet, kan komma att bidra till viss skuggning.
Den föreslagna bebyggelsen inom planområdet har mycket begränsad påverkan på befintlig
och planerad bebyggelse i kringliggande kvarter.
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Vårdagjämning kl 09

Vårdagjämning kl 12

Vårdagjämning kl 16

Sommarsolstånd kl 09

Sommarsolstånd kl 12

Sommarsolstånd kl 18

Dagsljus
Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR).
En dagsljusutredning har genomförts för området (Dagsljusutredning, Fojab, 2019-10-11). Utredningen visar att dagsljusförhållandena inom området är relativt goda, men att delar av
bebyggelsen, framför allt några innerhörn, kommer ha begränsad tillgång till dagsljus. Även
bebyggelsen närmast Universitetsholmens gymnasium kan komma att få begränsad tillgång
till dagsljus, beroende hur gällande byggrätten för skolan utnyttjas och skolan utformas. I
de lägen där dagsljustillgången är sämre kan bebyggelsens utformning behöva anpassas för
att klara dagsljuskraven, exempelvis genom att trapphus placeras i de mörkaste hörnen
och/eller att rumsdjup och balkongomfattning begränsas.
Den föreslagna bebyggelsen inom planområdet har mycket begränsad påverkan på befintlig
och planerad bebyggelse i kringliggande kvarter.
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Kulturmiljö och arkeologi

Den södra delen av planområdet berör Malmö medeltida bebyggelseområde registrerat som
fornlämning nr 20 i Malmö stad. Inom området finns medeltida lämningar i form av bebyggelserester och kulturlager. Främst kan här finnas bevarade lämningar som hänger samman
med hamnverksamheten. Vidare har vid undersökningar i närliggande kvarter även lämningar från äldre stenålder dokumenterats i postglaciala sediment under moderna fyllnadsmassor. Utbredningen av de lager där sådana lämningar förekommer är i nuläget okänt.
Inför exploateringen av området kommer krav på arkeologiska insatser att ställas av länsstyrelsen.
Naturmiljö

Planförslaget innebär att ruderatmark som bedömts ha ett naturmiljövärde tas i anspråk.
Ianspråktagandet motiveras dock av att planområdets centrala läge med nära tillgång till
kollektivtrafik, offentlig och kommersiell service gör det mycket lämpligt för exploatering
med bostäder och verksamheter. Planförslaget kommer också att innebära påverkan på naturmiljön kring Turbinkanalen eftersom denna föreslås göras mer tillgänglig och öppen.
Delar av vegetationen kring de övergripande gatorna som ingår i planområdet bedöms
kunna bevaras. Möjligheten att bevara även någon del av vegetationen kring Turbinkanalen
kommer att studeras vidare, men försvåras av de markarbeten som kommer att ske kring
kanalen. I området i övrigt är möjligheten att bevara den befintliga vegetationen inom området högst begränsad med hänsyn till den sanering som kommer att krävas inom området.
Bortfallet av vegetation kommer i viss mån att kompenseras av nyanläggningen av gårdar
som är tillräckligt stora för att vegetation och träd ska kunna frodas, liksom av planerad
trädplantering längs områdets gator. Möjligheten att tillskapa nya ytor med ruderatvegetation kommer också att undersökas i det fortsatta arbetet med utvecklingen av området.
Strandskydd

Strandskyddet kring Turbinkanalen och Citadellshamnen har tidigare varit upphävt och föreslås med denna detaljplan upphävas på nytt inom planområdet. Upphävandet motiveras
med följande särskilda skäl (enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken):
•
•

Området har sedan tidigare tagits i anspråk av bebyggelse och anläggningar på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Ny planerad bebyggelse och anläggningar är väl avskilda från området närmast Citadellshamnen, genom befintlig bebyggelse och gator som ligger mellan planområdet och
Citadellshamnen. Den nya bebyggelsen skiljs också från Turbinkanalen av ett allmänt
gång- och cykelstråk.

Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska, med vissa undantag, ett beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och
byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtliv. Planförslaget bedöms uppfylla detta genom att ny bebyggelse inom planområdet är
väl avskild från området närmast strandlinjen. Längs Turbinkanalen kommer ett stråk med
en genomsnittlig bredd av ca 11 meter mellan släntkrön och kvartersmark att vara tillgängligt för allmänheten och utvecklas som ett stråk för gående och cyklister. Längs Citadellskajen kommer Citadellsvägen att prioriteras för fotgängare och cyklister. Tillgängligheten till
strandlinjen bedöms därmed komma att förbättras jämfört med nuläget. Djur- och växtlivet
väntas inte heller påverkas på ett oacceptabelt sätt.
Risker och säkerhet

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon, mellan 10 000 och 50 000 Bq/m3.
Vid byggande inom normalriskområden krävs radonskyddade konstruktioner.
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I övrigt finns inga riskkällor inom eller i planområdets närhet som föranleder några särskilda åtgärder inom området.
Luftkvalitet

En luftkvalitetsutredning har tagits fram för området, Luftkvalitetsutredning för detaljplanen för
Citadellsfogen (Miljöförvaltningen, 2018-09-13). Beräkningarna har gjorts för den planerade
bebyggelsen och utbyggnaden av gator i området, med trafikflöden för år 2040, men med
emissionsfaktorer för år 2020. Emissionsflödena för år 2020 tar visserligen inte hänsyn till
en mer framtida utveckling av Malmö som tätare och större stad, men eftersom relativt försiktiga emissionsfaktorer har använts och utvecklingen går mot att luftkvaliteten snarare
förbättras än försämras, bedöms beräkningarna ändå rättvisande även i det mer framtida
tidsperspektivet år 2040. Beräkningarna har dessutom utgått från högt beräknade trafikmängder för år 2040, och inte den mindre andel biltrafik som är målet i kommunens trafikoch mobilitetsplan (TROMP).
Beräkningarna visar att mängden koldioxid (den dimensionerande luftföroreningen) med
god marginal underskrider miljökvalitetsnormen för luft i området (40 µg/m3 som årsmedelvärde). Miljömålet ”Frisk luft”, 20 µg/m3, överskrids något längs delar av gatorna kring
området. På insidan av kvarteren bedöms dock även miljömålet komma att klaras tack vare
den skyddande bebyggelsestrukturen.
Vid förskolegården uppskattas halten kvävedioxid uppgå till ca 16 µg/m3. Denna uppskattning ligger mellan halterna som beräknats i taknivå, 20 – 25 meter över marknivån, (och
som är jämförbara med halterna på en av bebyggelse helt innesluten gård) och halterna som
räknats fram utan någon bebyggelse i området (och de skyddande effekt den skulle ha). Ett
visst påslag jämfört med halterna för en helt innesluten innegård har gjorts av hänsyn till de
högre halter av föroreningar som uppstår på grund av instängningseffekter längs Skeppsbyggaregatan och som kan antas smita in genom öppningarna i den byggda strukturen.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet föreslås avledas via kommunala dagvattenledningar till Turbinkanalen och vidare ut i Lommabukten. Lommabukten har idag måttlig ekologisk status,
bland annat på grund av problem med övergödning. Målet är god ekologisk status år 2027.
Den kemiska ytvattenstatusen är god, med undantag för förekomsten av långväga luftburna
föroreningar.
Rening av dagvatten från Skeppsbyggaregatan föreslås ske i öppna system med biofilter
längs gatan, på samma sätt som utförts österut på Neptunigatan. Även längs Västra Varvsgatan och Citadellsvägen kan rening bli aktuellt i mån av plats. Viss fördröjning och rening
kan också ske på områdets icke hårdgjorda ytor. Med hänvisning till den rening av vägvatten som kommer att ske och att mängden gödningsämnen och miljögifter som området
kommer att ge upphov till inte kan antas förändras nämnvärt bedöms genomförandet av
detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för ytvatten.
Berörd grundvattenförekomst är SV Skånes som idag har god kemisk och kvantitativ status, men berörs av problem med miljögifter. Planförslagets genomförande bedöms inte påverka grundvattenförekomsten eftersom inga grundvattenuttag planeras och inte heller
några industriverksamheter eller liknande som riskerar ge upphov till läckage av gifter.
Skyfall

En datorsimulering av ett så kallat 100-årsregn är gjord för Malmö stad. Denna visar att
översvämningsrisken vid ett 100-årsregn inom planområdet är relativt begränsade, men att
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vatten ansamlas i lågpunkter i områdets centrala delar och där kan stå upp till en halv meters djup. Vattendjupet på omkringliggande gator kan antas uppnå ca 20 cm som mest med
dagens höjdförhållanden. Citadellsvägen, Skeppsbyggaregatan och Mariedalsvägen/Västra
Varvsgatan ligger idag på höjder mellan +2,4 och +2,9 m i RH2000, med de lägsta höjderna på Mariedalsvägen i höjd med boskén respektive på Skeppsgatan strax norr om korsningen med Citadellsvägen.

Kartan visar maximalt djup vid ett 100-årsregn i Malmö, samt flödesvägar mot lågpunkter. Planområdet markerat
med svart linje. Källa: Malmö stad, 2019.

I samband med ombyggnaden av det övergripande gatunätet kan befintliga höjder på gatorna kring området komma att förändras. Höjderna kan dock inte antas förändras i någon
större omfattning eftersom de även fortsättningsvis ska ansluta till övriga delar av det befintliga gatunätet och ombyggnaden främst består av en breddning av gatorna och en omfördelning av ytorna mellan olika trafikslag.
Vid exploatering av området är det viktigt att höjdsättning görs på ett sådant sätt att vatten
vid större regn kan avledas mot gator och kanaler och inte riskerar att skada byggnader. En
höjdsättning av gatorna inom området kommer att genomföras som del av det fortsatta
planarbetet.
Högt vattenstånd

Enligt utredning Strategi mot extremt högvatten i Malmö (Sweco, 2017) och den översvämningsutredning som gjorts för det intilliggande kvarteret Abborren (Sweco, 2018-01-24) motsvarar ett 100-årshögvatten i området idag en vattennivå på +2,04 meter. Ett 25-årshögvatten
år 2100 motsvarar en vattennivå på +2,67 meter och ett 100-årshögvatten år 2100 motsvarar nivån +2,96 m.
Eftersom stora delar av Malmö kan komma att påverkas av ett framtida högt vattenstånd
arbetar Malmö stad på ett övergripande plan med frågorna kring hur staden ska skyddas.
I enskilda detaljplaner, inklusive den nu aktuella, ställs krav på att lägsta höjd på färdigt golv
i bostadshus ska vara minst +3,0 meter i RH 2000. Även garagenedfarter bör utformas så
att rampen inte börjar på en lägre höjd än +3,0 meter. Förutom detta krav bedöms det inte
rimligt och effektivt att göra lokala åtgärder för en enskild byggnad eller ett enskilt kvarter.
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Högvattenstånd och skyfall sammanfaller sällan, eftersom högvatten normalt inträffar mellan oktober och maj och extrem nederbörd mellan juni och september. Det bedöms därmed inte relevant att vidare studera ett scenario med både högt vattenstånd och skyfallsregn. Inte heller våguppspolning kan antas påverka området nämnvärt, eftersom området
ligger skyddat från vågexponering från öppet hav.
Markföroreningar

Planområdet har varit föremål för ett flertal inventeringar och utredningar om markföroreningar under årens lopp. Eftersom tidigare utredningar varit begränsade till sin omfattning
har dock en ny, omfattande utredning tagits fram inom ramen för planarbetet (Miljöteknisk
markundersökning, Skolan 1 och delar av Hamnen 21:138, 21:147, Makrillen 3, Innerstaden 10:49
och Limhamn 10:3, Malmö stad, WSP, 2019-01-25, rev 2019-03-01). Denna har senare kompletterats med ytterligare analyser (Kompletterande laboratorieanalyser Citadellsfogen, WSP, 201907-04).
Genomförda undersökningar inom Citadellsfogen visar att marken i området består av fyllnadsmassor som generellt är förorenade av främst metaller och PAH (Polycykliska aromatiska kolväten). Föroreningssituationen kan i stort kopplas till förekomsten av fyllnadsmassor. Det verkar dock finnas ett par punktkällor, främst i nordväst inom kvarteret där förskolan planeras, samt inom kvarteret som planeras i sydväst. Kring den nordvästra punkten
förekommer särskilt höga halter av barium, bly och PAH. Utöver föroreningarna av metaller och PAH:er inom området påträffades bland annat även PCB kring WMU:s gamla
byggnad.
Föroreningshalterna överskrider inom stora delar av området antingen riktvärdena för
känslig markanvändning (KM) och/eller riktvärdena för mindre känslig markanvändning
(MKM). Undantaget är området kring Skeppsbyggaregatan där föroreningshalterna generellt är lägre.
Utifrån de generella riktvärdena för KM respektive MKM bedöms det finnas ett behov av
åtgärder för att avhjälpa markföroreningar inom stora delar av området. För att förtydliga
åtgärdsbehovet och formulera lämpliga åtgärdsmål tas lämpligen platsspecifika riktvärden
fram inför kommande arbeten inom området.
Sammantaget bedöms marken kunna göras lämplig för den föreslagna användningen, men
för att säkerställa att så sker reglerar detaljplanen att markföroreningar ska vara avhjälpta
inom området innan startbesked ges.
Förekomsten av föroreningar behöver också tas hänsyn till vid framtida ombyggnation av
gator inom området eller vid andra schaktarbeten. För en korrekt masshantering vid
schaktarbeten behöver klassificering av avfall göras, där avfallets farliga egenskaper bedöms
och sammanvägs, för att bedöma om massorna utgör farligt avfall i enlighet med avfallsförordningen 2011:927.
Omgivningsbuller

Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
”Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.
För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad
uppgå till 65 dBA.
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Om en bostad har en eller flera uteplatser får denna ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA upp till fem
gånger i timmen).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.”
Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse.
Planområdet är utsatt för trafikbuller från omgivande gator – Skeppsbyggaregatan i norr,
Skeppsgatan i öster, Citadellsvägen i söder och Mariedalsvägen/Västra Varvsgatan i väster.
Även inom området kommer trafiken ge upphov till visst buller.
En bullerutredning har genomförts för planområdet (Trafikbullerutredning, Citadellsfogen,
Malmö, Tyréns 2018-05-22). Utredningen har utgått från prognosticerade trafiksiffror för
2040, med kollektivtrafik i form av buss på gatunätet. Trafiksiffrorna har inte anpassats efter den mindre andel biltrafik som är målet i kommunens trafik- och mobilitetsplan
(TROMP).
Utredningen visar att trafikbullerförordningens riktvärde för buller vid fasad, 60 dBA ekvivalent ljudnivå, överskrids på delar av fasaderna som vetter ut mot de omgivande större gatorna. Bullernivån överskrider dock inte 65 dBA ekvivalent ljudnivå. På alla fasader in mot
området uppfylls riktvärdet om 60 dBA.
I de delar där bullerriktvärdena inte uppfylls vid fasad bör bostäderna planeras genomgående med minst hälften av rummen mot ljuddämpad sida, i detta fall in mot planområdet.
Ett alternativ är att planera för mindre lägenheter, upp till 35 kvadratmeter. I det fall bostäder uppförs som en påbyggnad på parkeringshuset i öster kommer dessa att behöva utformas som sådana mindre lägenheter i de delar som inte sticker upp ovanför parkeringshuset,
eftersom det här inte blir möjligt att utforma lägenheterna som genomgående.
Det finns möjlighet att uppfylla kraven om högsta ljudnivå vid uteplats (50 dBA ekvivalent
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå) genom att uteplatser förläggs på markytor
som vetter in mot planområdet, det vill säga på innergårdarna. Det är också möjligt att anlägga balkonger på ljuddämpad sida och uppfylla riktvärdena. Om gemensam uteplats anläggs där riktvärdena klaras, kan balkonger till respektive lägenhet planeras fritt, utan hänsyn till riktvärdena. För eventuella smålägenheter som uppförs som en påbyggnad på parkeringshuset kan gemensam uteplats anordnas på parkeringshusets tak.

Bullersituationen vid planerad bebyggelse, vy från korsningen Citadellsvägen/Mariedalsvägen. Ekvivalenta ljudnivåer. Grön och blå färgzon underskrider 60 dBA. Gul färgzon underskrider 65 dBA.
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Bullersituationen vid planerad bebyggelse, vy från korsningen Västra Varvsgatan/Skeppsbyggaregatan. Ekvivalenta
ljudnivåer. Grön och blå färgzon underskrider 60 dBA. Gul färgzon underskrider 65 dBA.

Bullersituationen vid planerad bebyggelse, vy från korsningen Skeppsgatan/Citadellsvägen. Ekvivalenta ljudnivåer.
Grön och blå färgzon underskrider 60 dBA. Gul färgzon underskrider 65 dBA.

Bullersituationen vid planerad bebyggelse. Ekvivalenta ljudnivåer. Mellanblå färgzon underskrider 50 dBA.
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Bullersituationen vid planerad bebyggelse. Maximala ljudnivåer. Grön och blå färgzon underskrider 70 dBA.

Förskolan
Naturvårdsverket har tagit fram vägledande riktvärden för buller på förskole- och skolgårdar från väg- och spårväg, som började gälla i september 2017. På ny förskolegård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat
som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på samma ytor.
En målsättning kan vara att övriga ytor inom skolgården har högst 55 dBA som ekvivalent
nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig
maxtimme.
De beräknade trafikbullernivåer från bullerutredningen visar att Naturvårdsverkets riktvärden för förskolegårdar uppfylls inom hela skolgården utan att några åtgärder behöver vidtas. Detta förutsätter dock att de två byggnadskropparna som ligger söder och öster om
förskolegården byggs eftersom de skärmar förskolegården från buller från angränsande gator. Utan dessa byggnader kommer riktvärdena överskridas inom delar av gården. Överskridandet av riktvärdena bedöms dock som acceptabelt med hänsyn till att:
•
•
•
•
•

överskridandet endast gäller delar av gården
riktvärdena inte kommer att överskridas med mer än 5 dBA (upp till 55 dBA ekvivalent ljudnivå inom gården)
förskolegården kan planeras så att mindre känsliga delar placeras där riktvärdena överskrids
förskolegården är relativt rymlig och dimensionerad för att klara en friyta om
30 m2/barn
exploateringstrycket inom området är stort och planerad, kringliggande bebyggelse kan
antas uppföras inom en överskådlig framtid
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Bullersituationen vid planerad förskola, prognosår 2040, med kringliggande, bulleravskärmande bebyggelse. Röd
linje – område inom vilket förskolegården kommer att placeras. T.v. Ekvivalenta ljudnivåer, exklusive fasadreflexer.
Blå färgzon underskrider 50 dBA. T.h. Maximala ljudnivåer, exklusive fasadreflexer. Blå och grön färgzon underskrider 70 dBA.

Bullersituationen vid planerad förskola, prognosår 2040, utan kringliggande, bulleravskärmande bebyggelse. Röd
linje – område inom vilket förskolegården kommer att placeras. T.v. Ekvivalenta ljudnivåer. Blå färgzon underskrider 50 dBA. T.h. Maximala ljudnivåer. Blå och grön färgzon underskrider 70 dBA.
Trafikkonsekvenser

Med en om- och utbyggnad av gatunätet enligt planförslaget visar kapacitetsutredningar
som genomförts att framkomligheten (restiderna) kommer att förbättras i området för såväl
bil som kollektivtrafik (buss), jämfört med om ingen ombyggnad av gatunätet görs. Förslaget innebär att antalet körfält för bil förblir de samma som idag, med vissa undantag för i
vissa korsningar som kompletterats med höger- respektive vänstersvängfält, men att gatunätet kompletteras med separata körfält för buss och separata gång- och cykelvägar.
Bebyggelsen i planförslaget kommer att ge upphov till en ökning av antalet trafikrörelser i
närområdet, men denna ökning är relativt liten i förhållande till de totala trafikmängderna
som beräknas på omgivande större gator.
Kapacitetsstark kollektivtrafik

Gatusträckningarna Skeppsbyggaregatan respektive Västra Varvsgatan - Mariedalsvägen är i
kommunens gällande översiktsplan utpekade som stråk som ska förberedas för framtida
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kollektivtrafik med högre kapacitet än den som planeras idag. I det aktuella förslaget har gatorna getts en sådan sträckning och bebyggelsen en sådan utbredning att det i framtiden
blir möjligt att anpassa gatorna efter en kollektivtrafik som kan kräva större ytanspråk och
radier än den busstrafik som initialt kommer att trafikera gatorna. Detta innebär bland annat att bebyggelsen i den nordvästra hörnan av området har förskjutits något söderut för att
möjliggöra en breddning av Skeppsbyggaregatan i korsningspunkten med Västra Varvsgatan.
3.3 Ekonomiska konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen innebär en investering och en ökad driftskostnad för kommunen. Det övergripande gatunätet i form av Skeppsgatan, Skeppsbyggaregatan, Citadellsvägen och Västra Varvsgatan-Mariedalsvägen ska byggas om och breddas och nya lokalgator och park ska anläggas. En särskilt stor kostnadspost är ombyggnaden av Varvsbron.
För ombyggnaden av Skeppsbyggaregatan och Västra Varvsgatan/Varvsbron/Mariedalsvägen med nya gång- och cykelbanor och anpassning för Malmöexpress-bussar kommer
kommunen att få medfinansiering från staten genom det så kallade Storstadspaketet (se vidare under rubriken 5.3 – Tidigare ställningstaganden). Delar av kostnaderna för investeringarna täcks också av den försäljning av mark som kommer bli aktuell inom området.
3.4 Konsekvenser för fastigheter
Fastighet Skolan 1

Fastigheten Skolan 1 kommer att avstå mark som regleras in i intilliggande kommunal gatufastighet.
Den östra delen av Skolan 1, del av Hamnen 21:138 och del av Hamnen 21:147 kommer
att bilda ny fastighet i ett nytt kvarter för bostads- och centrumändamål.
Den västra delen av fastigheten kommer sannolikt, tillsammans med en mindre del av
Hamnen 21:138 och del av Hamnen 21:147, att delas upp i två separata fastigheter för bostads- och centrumändamål respektive för kontors-, skol- och centrumändamål.
Fastighet Makrillen 3

Fastigheten Makrillen 3 kommer att avstå mark som regleras in i intilliggande kommunal
gatufastighet.
Den västra delen av Makrillen 3 kommer, tillsammans med del av Hamnen 21:147, att bilda
ny fastighet för bostads- och centrumändamål.
Direkt väster om den nord-sydliga gatan genom området finns ett mindre område med ändamålet teknisk anläggning utpekat. Denna anläggning (nätstation) tryggas antingen med
servitut eller att en ny fastighet bildas för tekniskt ändamål.
Fastigheten kommer att tillföras en mindre yta mark från Hamnen 21:147.

Hamnen 21:138

Fastigheten Hamnen 21:138 kommer tillsammans med del av Skolan 1 respektive Hamnen
21:147 bilda nya fastigheter för bostads- och centrumändamål respektive för ändamålet
parkeringshus, centrumverksamhet, kontor och bostad.
Fastigheten kommer att tillföras mark från Skolan 1.
Hamnen 21:147

Fastigheten Hamnen 21:147 kommer tillsammans med del av Skolan 1, Makrillen 3 respektive Hamnen 21:138 bilda nya fastigheter för bostads- och centrumändamål, kontors-, skol32 (48)

och centrumändamål respektive för ändamålet parkeringshus, centrumverksamhet, kontor
och bostad.
Fastigheten kommer att tillföras mark från Makrillen 3.
En mindre yta mark kommer att tillföras Makrillen 3.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Kommunfullmäktige antog den 22 november 2012 tio bostadspolitiska mål. Målen ska
bland annat utgöra utgångspunkt för planläggning enligt plan- och bygglagen.
Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen bland
annat genom att planen medger funktionsblandad bebyggelse och bostadsbyggande med
möjlighet till varierade upplåtelseformer. Möjligheterna att skapa en utemiljö och boendekvalitet med god standard bedöms som goda, bland annat med hänsyn till strukturen med
en sluten, högre bebyggelse utåt och en lägre bebyggelse och rymliga gårdar vända inåt. Exploateringen kommer vidare att ske i ett område där infrastruktur såsom vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp delvis finns utbyggda, och kommer att byggas ut och förbättras ytterligare framöver.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. En bostadsnära förskola, relativt stora, luftiga gårdar och separata gång- och cykelvägar längs angränsande
större gator är fördelaktigt ur ett barnperspektiv. Den relativt omfattande trafiken kring
området innebär dock en nackdel för barns rörelsefrihet och ställer höga krav bland annat
på tydliga och trafiksäkra korsningspunkter.
Storleken på rekreationsytorna inom området är begränsade, men vägs delvis upp av närheten till Ribersborg och möjligheten att låta förskolegården vara tillgänglig för allmänheten
utanför verksamhetstimmar.
Tillgänglighet

Planområdet är flackt, vilket ger goda förutsättningar för att skapa miljöer som är tillgängliga för funktionshindrade.
Jämställdhet

Planförslaget har goda förutsättningar för att främja jämställdhet. Citadellsfogen ligger kollektivtrafiknära och det finns kommersiell och offentlig service inom området respektive i
dess närhet. Dessa parametrar underlättar för den som tar mest ansvar för vardagsärenden
och barn, oftast kvinnor. Den goda kollektivtrafiken och placering av arbetsplatser (kontor,
centrumverksamheter, förskola) kollektivtrafiknära underlättar möjligheten för kvinnor att
arbeta eftersom kvinnor i högre grad än män gör sina resor med kollektivtrafik. Gång- och
cykelnätet är väl förgrenat vilket också gynnar kvinnors rörelsemöjlighet.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 360 nya bostäder inom området, varav ca
40 smålägenheter. Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som innerstad och
kommer att bestå av en blandning av hyresrätter och bostadsrätter (enligt de markreservationer som tecknats), bedöms bostäderna generera ett behov av 35 - 40 förskoleplatser och
25 - 30 grundskoleplatser på lång sikt. På kort sikt kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i området. Beräkningen är genomförd i en modell för beräkning av behov
av för- och grundskoleplatser som alstras genom ny bebyggelse, framtagen av stadsbyggnadskontoret 2017.
33 (48)

Behovet av förskola löses inom detaljplanen genom att en förskola för ca 80 barn planeras
inom detaljplanens område.
Behovet av grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga grundskolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Kommersiell service

Bostäderna och arbetsplatserna inom planområdet bidrar till ett utökat kundunderlag för
handel och service i närområdet.
Relevanta övriga projekt

Kvarteret Abborren
Öster om planområdet pågår rivning av äldre bebyggelse inom kvarteret Abborren, för att
ge plats för ny bostads- och kontorsbebyggelse. Ca 200 lägenheter och 9000 m2 BTA kontor planeras. Diskussion pågår gällande att lösa kvarteret Abborrens parkeringsbehov, hela
eller delar, i parkeringshuset inom Citadellsfogen. Även det behov av förskoleplatser som
kvarteret Abborren ger upphov till, ca 10 - 15 platser, kan tillgodoses inom Citadellsfogen.
Universitetsholmens gymnasium
Universitetsholmens gymnasium avses under de närmsta åren rivas för att ge plats för en
ny, större gymnasieskola. Skolan planeras för ca 1200 elever inom såväl studie- som yrkesförberedande utbildningar. Planering av den nya skolbebyggelsen pågår, baserat på gällande
detaljplan som medger allmänt ändamål och bebyggelse i upp till 20 meters byggnadshöjd.
Skolans parkeringsbehov kommer sannolikt att lösas i parkeringshuset inom Citadellsfogen,
liksom de parkeringsplatser till Neptuniskolan som idag har ordnats på Makrillen 3.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Tidplan

Laga kraft detaljplan – årsskifte 2020/2021
Projektering – 2021–2023
Bedömd start utbyggnad – 2024
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

Inför exploateringen av området kommer krav på arkeologiska insatser att ställas av länsstyrelsen. De kommer med all sannolikhet att kunna genomföras i form av en schaktningsövervakning och kommer i huvudsak genomföras där markarbetena når ner djupare än dagens havsnivå. Ansökan enligt 2 kap kulturmiljölagen med en redovisning av schaktningsdjup och eventuella variationer på djupen, ska insändas i god tid innan arbetena påbörjas.
Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Teknisk försörjning

Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen av spänningen, exempelvis bör nätstationer placeras friliggande med ett avstånd till annan byggnad som överstiger fem meter.
Brand

Planområdet är beläget inom normal insatstid, 10 minuter, för räddningstjänsten.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Om byggnaderna dimensioneras för utrymning med hjälp av räddningstjänsten krävs tillgänglighet direkt till fasaden. Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid utrymning
om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller fönstrets underkant inte övers35 (48)

tiger 11 meter. Räddningstjänstens höjdfordon kan användas vid utrymning från en maximal höjd om 23 meter under förutsättning att körbar väg/räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns. Observera att trädplanteringar kan komma att påverka räddningstjänstens möjlighet att genomföra fönsterutrymning.
Om tillgängligheten inte kan säkerställas krävs att byggnaderna dimensioneras för utrymning
utan räddningstjänstens medverkan. Det innebär att trapphusen ska uppfylla lägst klass Tr2,
alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas. Tillgängligheten för
Räddningstjänsten säkerställs slutligt i bygglovskedet.
Buller

Exploatören kan behöva redovisa mer detaljerade utredningar i samband med bygglovsansökan.
Dagsljus

Mer detaljerade dagsljusstudier behövs i bygglovsskedet. En del planlösningar i utsatta
lägen behöver sannolikt anpassas för att nå tillräcklig mängd dagsljus i vistelserum.
Vattenverksamhet/vattendom

Detaljplanens genomförande innebär en ombyggnad av Varvsbron samt nybyggnad av två
gång- och cykelbroar över Turbinkanalen. Även Västerbron och järnvägsbron kommer
framöver att behöva åtgärdas i olika omfattning. Ny- och ombyggnationen planeras genomföras så att kanalen inte påverkas på ett sådant sätt som kräver miljödomstolsbeslut kring
vattenverksamhet (tidigare kallat vattendom). Dialog i frågan kommer dock att ske med
länsstyrelsen i samband med det fortsatta planarbetet.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor

För ombyggnaden av Skeppsbyggaregatan och Västra Varvsgatan/Varvsbron/Mariedalsvägen med nya gång- och cykelbanor och anpassning för Malmöexpress-bussar kommer
kommunen att få medfinansiering från staten genom Storstadspaketet. Bidraget från staten
uppgår till 50 % av kostnaderna för anpassningarna för busstrafiken och 25 % av kostnaderna för utbyggnaderna av cykelbanorna.
Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som ska bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Nya och befintliga fastigheter inom området kommer att bildas respektive ombildas. Den
mark som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av
kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken förmodas
delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. grönytor, är det önskvärt att gemensamhetsanläggningar bildas. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
För område planlagt enbart för ändamålet teknisk anläggning tryggas denna anläggning
(nätstation) med servitutsavtal eller att ny fastighet bildas för tekniskt ändamål.
Den smala remsa mark mellan den öst-västliga gatan genom området och Universitetsholmens gymnasium som omfattas av skoländamål ska överföras till angränsande skolfastighet.
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Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen är en fortsättning av Västra Hamnens pågående utveckling och motiveras
av ett fortsatt stort behov av bostäder, arbetsplatser och service av olika slag. Planläggningen motiveras även av att nuvarande fastighetsindelning och avgränsning av allmän gatumark inte rymmer de gatusektioner och -sträckningar som behövs för att säkra långsiktigt
god framkomlighet till Västra Hamnen.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och
har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Historik i planprocessen

Planförslaget omfattades vid begäran om planuppdrag av två separata ärenden, detaljplan
för del av fastigheten Makrillen 3 m.fl. (Citadellsfogen) (Dp 5565), respektive detaljplan för
del av fastigheten Hamnen 21:138 m.fl. (Neptunigatan del 3 m.m.) (Dp 5566). Anledningen
till detta var att dåvarande gatukontoret ansökt om detaljplan för huvuddelen av det övergripande gatunät som berörs och fastighetskontoret ansökt om plan för övriga delar, inklusive kvartersmark. Ärendena har inför samrådet slagits samman eftersom detta bedöms
göra detaljplanen tydligare.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen
och förskoleförvaltningen deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet utgör den sydligaste delen av Västra Hamnen och omfattar Citadellsvägen i
söder, Skeppsbyggaregatan i norr, Skeppsgatans sydligaste sträckning i öster, del av Mariedalsvägen/Västra Varvsgatan i väster samt huvuddelen av det storkvarter som omgärdas av
de nämnda gatuträckningarna. Universitetsholmens gymnasium som också ligger inom
storkvarteret ingår dock inte i planområdet.
Området är ca 5,7 hektar stort och ägs i sin helhet av Malmö kommun. Sju fastigheter berörs delvis eller i sin helhet av planområdet – Makrillen 3, Skolan 1, Hamnen 21:138, Hamnen 21:147, Innerstaden 10:14, Innerstaden 10:94 samt Limhamn 10:3.
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Ribersborgsstranden

Universitetsholmens
gymnasium
F.d. WMU

Öresundsparken

Orienteringskarta
Platsens historik

Området består av utfyllnadsmassor och bildades huvudsakligen mellan 1875 och 1890,
som en länk mellan fastlandet och det nya industriområdet som Västra Hamnen utgjorde.
Utbyggnaden sammanföll med järnvägstrafikens utveckling och Citadellsfogen har i mer än
100 år rymt ett spår- och bangårdsområde för bland annat Limhamnsjärnvägen.
Under årens lopp har en rad verksamheter funnits inom planområdet. I den sydvästra delen
av området fanns exempelvis på tidigt 1900-tal Svensk Engelska Mineralolje Ab (Svenska
Shell) och senare även Svenska Kalkförsäljnings AB. På samma plats uppfördes mitten av
1960-talet en skolbyggnad som kom att tillhöra World Maritime University (WMU). Skolverksamheten flyttade 2015 och skolbyggnaden är numera riven.

T.v. Karta över området från 1917. T.h. flygfoto från 1960.

I den norra delen av området stod under en period på 2000-talet tillfälliga bostadsmoduler
som bland annat hyrts ut till studenter, men även dessa har nu tagits bort.
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Gatunätet
Citadellsvägens sträckning har gamla anor. Den östra delen av gatan som ingår i planområdet visas redan på kartor från andra hälften av 1800-talet. Den västra delen tillkom under
slutet av 1800-talet då området fylldes ut som en del av utvecklingen av hamnen. Mariedalsvägens och Västra Varvsgatans sträckning genom området härrör från 60-talet. Skeppsbyggaregatans sträckning i norr och Skeppsgatans sträckning i öster är av senare datum, dessa
gator anlades i sin nuvarande sträckning så sent som sent 80-tal/tidigt 90-tal.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet ligger i gränslandet mellan Västra Hamnen och Malmös innerstad, men också
mellan stadens bebyggelse och de öppna, gröna miljöer som Ribersborgsstranden,
Öresundsparken och Citadellsområdet utgör.
Själva storkvarter med dess igenvuxna karaktär och långa
byggnadsfasader utgör idag en barriär för rörelse i nordsydlig riktning. Rörelsen i området är istället koncentrerad till de större gator som omgärdar kvarteret. Gatorna
ingår i Malmö övergripande vägnät och utgör två av tre
tillfarter till Västra Hamnen. Området fyller därmed en
viktig funktion för tillgängligheten till hela Västra Hamnen och präglas i hög grad av passerande trafikströmmar.
Utöver rörelsen på de större gatorna är det också möjligt
att röra sig på två gång- och cykelvägar som löper genom
området i öst-västlig riktning. Gång- och cykelvägarna
utgör en förlängning av Ribersborgsstigen och knyter
samman Ribersborg och Malmös västra delar med området kring Centralen.

Planområdet berör två av tre tillfarter
till Västra Hamnen.

Bebyggelse

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. I den sydöstra delen av storkvarteret som
inte omfattas av planområdet finns däremot en befintlig skolbyggnad. Byggnaden är uppförd i en till två våningar och används av Universitetsholmens gymnasium. Inom några år
planeras denna byggnad att rivas för att ge plats åt en ny, större gymnasieskola.
Kulturmiljö

Limhamsbanans gamla järnvägssträckning löper genom planområdet och järnvägsspåren
finns fortfarande kvar. I värdeprogrammet för Citadellsfogen pekas järnvägssträckningen ut
som ett strukturskapande och historiskt lager och utgör en förutsättning för denna detaljplan.
Arkeologi
Den södra delen av planområdet berör den norra kanten av Malmö stadslager, Malmö 20:1
respektive 20:2, och kan innehålla spår av bebyggelselämningar och boplatser.
Topografi, landskap, grönstruktur

Den södra delen av storkvarteret, söder om spårområdet, utgörs av det före detta skolområdet; numera avrivna ytor. Den norra delen av storkvarteret utgörs av ett område med ruderatmark; ett igenvuxet ingenmansland mellan skolområdet, bebyggelsen i de södra delarna av Västra Hamnen, Ribersborgsstranden och Östersundsparkens östra utkanter, samt
Skeppsbyggaregatan.
Området är som helhet relativt flackt, med markhöjder på ca +2,6 och +2,9 meter i höjdsystem RH2000. Undantag från den flacka topografin finns i form av Turbinkanalen i väster
och några vallar som avskärmar området mot Skeppsbyggaregatan i norr.
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T.v. Turbinkanalen. T.h. Boskén

Turbinkanalen knyter samman Västra Hamnen i norr med kanalsystemet kring Malmöhus
och Slottsträdgården i sydöst. Kanalen kantas av lummig grönska och är svårtillgänglig, dels
på grund av vegetationen, dels på grund av de branta slänterna.
Direkt väster om planområdet, som del av Öresundsparken, finns en karaktäristisk boské,
en plantering med formklippta träd som bildar en tydlig rumslighet.
I Grönplan för Malmö stad 2003 anges att planområdet har god tillgång till park- och rekreationsområden, med tanke på närheten till såväl Ribersborgsstranden och Östersundsparken
som till Slottsparken.
Vegetation
Gatorna i området kantas i delar av trädplanteringar. Längs Skeppsgatans östra sida står en
rad med uppvuxna hästkastanjer, längs Skeppsbyggaregatan och Citadellsvägen står en rad
oxlar, längs Västra Varvsgatans västra sida står bohuslindar och längs Mariedalsvägens
västra kant växer svarttall och ask.
Kring Turbinkanalen finns tättväxande buskage och ett flertal träd, bland annat ask, lönn,
skogslönn, vitpil, hagtorn och gullregn.
Utöver trädbeståndet längs kanalen finns det inom storkvarterets norra del även en rad
popplar. I övrigt består vegetationen inom storkvarteret huvudsakligen av sly och buskar.
Se vidare rubriken ”Naturmiljö”.

T.v. Spårområdet genom området sett från väster. T.h. Skeppsgatan, sedd söderifrån.
Naturmiljö

Planområdet är inte särskilt utpekat i Naturvårdsplan för Malmö. Inom området finns dock
höga naturvärden, framför allt kopplade till ruderatmarken kring järnvägsspåren och dess
mångfald av växter och fåglar, samt till vegetationen kring kanalen.
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En inventering av vegetationen inom huvuddelen av området gjordes i augusti 2017. Inventeringen visade att ruderatmarken kring de gamla järnvägsspåren är rik på örter med mycket
käringtand och gullusern. På en del blottade jord- och grusytor påträffades ruderatväxter
såsom färgreseda, harklöver och klibbkorsört. Inom ett stort parti fanns mycket bergrör
och inom området finns också en del tättväxande buskage med en variation av arter, bland
annat mycket björnbär.
Under inventeringen påträffades en
rödlistad art; piggtistel, som klassats
som nära hotad. Inga arter som listas i
artskyddsförordningen påträffades.
Till Artportalen har utöver ovanstående fynd rapporterats ytterligare
några rödlistade arter inom planområdet; kärlväxterna hårnarv och östkustarv som kategoriseras som nära
hotade. Området är också välbesökt
av fåglar och ett flertal arter har påträffats, varav buskskvätta och
hussvala är rödlistade och har kategoriserats som nära hotade respektive
sårbara. Dessa är dock inte heller listade i artskyddsförordningen.

Ungefärlig avgränsning av området som omfattades av inventeringen 2017.

Vegetationen inom området bedöms inte omfattas av biotopskydd.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet berör flera större gator som sinsemellan knyts ihop och ingår i Malmös övergripande vägnät. Gator är vältrafikerade av såväl bil- och kollektivtrafik som gång- och cykeltrafik.

Karta över de övergripande stråken som berör området. Heldragen linje –Gång – och cykel samt biltrafik. Streckad
linje – Endast/huvudsakligen gång- och cykeltrafik.

Skeppsbyggaregatan i norr utgör förlängningen av den nyligen utbyggda Neptunigatan som
löper österut mot området kring Centralen. Skeppsbyggaregatan kantas av gångbana på ena
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sidan och gång- och cykelbana på den andra sidan. Längs Neptunigatan öster om planområdet är sektionen bredare och rymmer bland annat gång- och cykelbanor på båda sidor om
gatan.
Skeppsgatan i öster förlängs norrut genom Västra Hamnen. Gatan kantas av gångbana på
ena sidan och gång- och cykelbana på den andra sidan. Norr om korsningen med Skeppsbyggaregatan pågår en flytt österut av Skeppsgatan. I samband med ombyggnaden kommer
sektionen breddas och rymma bland annat gång- och cykelbanor på båda sidor om gatan.
Sträckan Västra Varvsgatan – Mariedalsvägen i väster får sin förlängning dels norrut genom
Västra Hamnen, dels söderut genom Malmös centrala/västra delar. Gatusträckningen kantas på båda sidor av gång- och cykelbana.
Citadellsvägen i söder byter efter korsningen med Mariedalsvägen namn till Limhamnsvägen och förlängs längs kusten västerut bort till Limhamn. Öster om korsningen med
Skeppsgatan kommer Citadellsvägen inom de närmsta åren att byggas om till ett rekreativt
stråk, Citadellskajen, där trafikering sker på de gåendes villkor. Detta stråk kommer att fortsätta österut fram till Slottsgatan och Malmö live. Längs Citadellsvägen finns gångbana på
ena sidan och gång- och cykelbana på andra sidan gatan.
Genom planområdet i öst-västlig riktning löper två gång- och cykelvägar som utgör en förlängning av Ribersborgstigen och knyter samman Ribersborg med bland annat Centralen
och området kring denna. Den ena gång- och cykelvägen löper söder om spårområdet, i
kanten av Universitetsholmens skolområden, den andra löper norr om spåren.

T.v. Nyligen anlagda Neptunigatan. T.h. Visionsbild Citadellskajen.
Kollektivtrafik

Planområdet är välförsörjt med kollektivtrafik. Hållplatslägen för ringlinjen nr 3 finns längs
Mariedalsvägen, inom respektive strax sydväst om planområdet. Längs Citadellsvägen finns
hållplatslägen för stadsbusslinje nr 7 (Ön – Centralen - Svågertorp) och 8 (Hyllie – Centralen – Lindängen). Stadsbusslinje nr 2 (Västra Hamnen – Centralen-Kastanjegården) trafikerar Skeppsbyggaregatan – Neptunigatan, med hållplatslägen på respektive sida av korsningen med Skeppsgatan. Samtliga ovanstående stadsbusslinjer trafikeras med 5–10-minutersintervall i högtrafik.
Malmö Centralstation, med såväl lokal som regional, nationell och internationell buss- och
tågtrafik ligger ca en kilometer öster om planområdet.
Kapacitet i gatunätet

Framkomligheten mellan Västra Hamnen och Malmös övriga delar är idag begränsad,
framför allt på grund av att bil- och kollektivtrafik endast kan nå Västra hamnen via tre tillfarter. Utan särskilda åtgärder kommer situationen att förvärras ytterligare i framtiden, i takt
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med att Västra Hamnen byggs ut och trafikmängderna i området ökar. Kapacitetsutredningar som genomförts visar att det i ett scenario med 2040 års trafikmängder, ett fullt utbyggt Västra Hamnen och nuvarande gatuutformning och signalreglering, skulle bli stopp i
trafiken i området kring Citadellsfogen, in och ut ur Västra Hamnen. Det skulle med andra
ord kunna uppstå köbildningar hela sträckor mellan signalreglerade korsningar.
Utgångspunkten i beräkningarna har varit trafikmängder baserade på kommunens trafikoch mobilitetsplan (TROMP) som innebär att andelen bilresande minskar till förmån för
kollektivtrafikresande och resande på cykel och till fots. Detta innebär bland annat (siffror
angivna i medelvardagsdygnstrafik):
•

4000 fordon på Skeppsbyggaregatan, varav ca 12 % tung trafik

•

13 000 fordon på Skeppsgatan söder om korsningen med Citadellsvägen, varav
10 % tung trafik

•

14 000 fordon på Västra Varvsgatan/Mariedalsvägen över Varvsbron, varav 10 %
tung trafik.

Teknisk försörjning

VA
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten-, spill- och dagvatten.
I gatorna som omgärdar storkvarteret finns idag såväl separata ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten, som kombinerade avloppsledningar (främst längs Citadellsvägen). Ledningsnätet planeras delvis byggas ut i samband med ombyggnaden av gatorna i området.
Bland annat kommer nya vatten-, spill- och dagvattenledning att läggas nere i Skeppsgatan
och i Skeppsbyggaregatan planeras ny ledning för dag- och spillvatten.
Längs Turbinkanalens östra sida löper en saltvattenledning som tidigare försörjt Aq-va-kul.
Ledningen har inte varit i drift på flera år och kan framöver tas bort.
Turbinkanalen och dess förlängning norrut är en mycket viktig del av Malmös vatten- och
avloppssystem, eftersom det är inloppet för vattnet i Malmös kanaler. Omsättningen regleras med en pump inne på Turbinen. Kanalerna är mottagare av stora mängder dagvatten
och i förekommande fall bräddvatten.
El
På västra sidan av Mariedalsvägen/Västra Varvsgatan finns två 130 kV-ledningar som försörjer Västra Hamnen med el. Dessa har ersatt en äldre ledning öster om Turbinkanalen/Västra Varvsgatan som nu är ur drift och kan tas bort. I övrigt finns ledningar i drift
längs Citadellsvägen, delvis längs Skeppsgatan i öster, längs Turbinkanalens östra kant och
inom området. Viss ombyggnad av ledningsnätet kan bli aktuellt i samband med gatuombyggnaden i området.
Precis utanför planområdet, i den nordöstra hörnan av Universitetsholmens gymnasiums
skolområde, finns en nätstation som försörjer kvarteret Abborren och Makrillen.
Gas
En större gasledning löper under kanalen och längs Mariedalsvägen väster om programområdet. Gasledning finns också längs delar av Citadellsvägen.
Fjärrvärme/fjärrkyla
Ett befintligt ledningsstråk för fjärrvärme, det enda som försörjer Västra Hamnen, finns
längs Mariedalsvägen/Västra Varvsgatans västra sida och korsar Turbinkanalen norr om
Varvsbron. Fjärrvärmeledningar som försörjer befintliga skolbyggnader inom och i anslutning till planområdet når området söderifrån.
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Ledningar för fjärrkyla i finns i korsningspunkten Skeppsgatan/Skeppsbyggaregatan.
Tele
Befintliga teleledningar finns i samtliga gator runt kvarteret. Ledningsnätet kommer att
byggas om i samband med gatuombyggnaden i området.
Kommunal och kommersiell service

Närmsta förskola, Skeppets förskola, finns strax nordväst om området på andra sidan
Västra Varvsgatan. Förskolan kommer dock att avvecklas inom kort. Mariehages förskola
finns drygt 200 meter söder om planområdet i den västra utkanten av Slottsparken. Ytterligare en närliggande förskola planeras i kvarteret nordost om planområdet.
Flera grundskolor finns inom en kilometers avstånd från planområdet. För närvarande pågår byggnation av ytterligare en skola för åk 7–9, Neptuniskolan, knappt 200 meter nordost
om planområdet. Denna planeras stå färdig hösten 2020.
Gränsande till planområdet finns en befintlig gymnasieskola, Universitetsholmens gymnasium. Skolan avses inom de närmsta åren rivas och ge plats för en större gymnasieskola
med ca 1200 elever.
Till centrum och gågatan med dess hela utbud av handel och service är avståndet en knapp
kilometer. På närmre hål finns ett mindre utbud av kaféer, butiker och serviceinrättningar.
Närmsta större livsmedelsbutik är ICA Maxi, ca 450 meter norr om planområdet.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kustzonen. Planförslaget bedöms inte riskera
att påtagligt skada riksintresset.
Översiktsplan

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse med hög täthet för
planområdet. Den östra delen av planområdet utpekas som centrumområde, där bottenvåningar i strategiska lägen vid nyproduktion ska dimensioneras så att de kan inrymma handel
och andra utåtriktade verksamheter. Planeringen ska verka för mer och större innerstad.
Gatunätet
Mariedalsvägen/Västra Varvsgatan pekas i översiktsplanen ut som befintlig huvudgata med
prioriterat huvudcykelnät och prioriterat gångstråk. Gatan är också en del av det befintliga
nätet av stomlinje för buss och ska förberedas för kollektivtrafik för högre kapacitet.
Skeppsbyggaregatan anges som ny huvudgata, med ny cykelväg som ska vara en del av huvudcykelnätet, samt med ny stomlinje för buss. Stomlinjen för buss ska, liksom längs Mariedalsvägen/Västra Varvsgatan, förberedas för kollektivtrafik för högre kapacitet.
Citadellsvägen och Skeppsgatan finns i översiktsplanen med som befintligt prioriterat huvudcykelnät. Citadellsvägen är också utpekat som nytt prioriterat gångstråk.
Genom området i öst-västlig riktning, med anslutning till cykelstråket längs Ribersborg, föreslås en ny huvudcykelväg.
Planprogram

Planområdet omfattas av Planprogram för kvarteren Skolan, Gäddan m fl, Pp 6012, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden mars 2007. Det övergripande målet med programförslaget
var att koppla samman Västra Hamnen med den befintliga staden, samt att skapa en blandad stadsmiljö med bostäder, verksamheter, utbildning och viss industri. Planprogrammet
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är i flera delar inte längre aktuellt, då förutsättningarna delvis förändras. Bland annat har synen på trafikstrukturen kring Citadellsfogen förändrats.
Värdeprogram

Planområdet omfattas av Värdeprogram för Citadellsfogen, upprättat 2012-12-18. Värdeprogrammet är en vidareutveckling av de övergripande stadsbyggnadsprinciperna för den
västra delen av Pp 6012. Programmet anger vision för området samt inriktning och strategier för trafik- och bebyggelsestruktur, volymer, funktioner och kommunal service.

Värdeplan för Citadellsfogen, från värdeprogrammet.

I värdeprogrammet för Citadellsfogen anges bland annat att det ska finnas en variation av
funktioner inom området, huvudsakligen bostäder men också kontor, en förskola med
minst fyra avdelningar och ett parkeringshus. I hörnlägen ska lokaler för handel och service
finnas. Universitetsholmens gymnasium ska kunna ligga kvar tills vidare. Bebyggelsen ska
vara sluten och högre mot omgivande större gator. Mot områdets mitt ska lägre bebyggelse
och öppna gårdar vända sig. I värdeprogrammet påtalas också potentialen i och vikten av
att tillgängliggöra park- och vattenrum. Limhamnsbanans gamla järnvägssträckning lyfts
också fram som ett viktigt strukturskapande element som ska bevaras i form av ett rekreationsstråk genom området.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Pl 1605, Dp 4007, Dp 5128,
Dp 4193, PL 1259 och PL 120. Tomtindelningen 561M gäller som fastighetsindelningsbestämmelse.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
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Sverigeförhandlingen och Storstadspaketet

Planområdet berörs av det så kallade Storstadspaketet, som bland annat innebär att staten bidrar med finansiering till ombyggnad av gator
för elektrifierade busslinjer samt till anläggande
av nya cykelvägar i Malmö. I gengäld ska Malmö
stad se till att det byggs 27 650 bostäder längs de
aktuella kollektivtrafiklinjerna innan år 2035.
Genom Storstadspaketet har en överenskommelse nåtts kring byggandet och finansierandet
av MalmöExpresslinjen nr 8; Lindängen-Hermodsdal-Västra Hamnen, som kommer att trafikera Skeppsbyggaregatan. Storstadspaketet omfattar även Mini-MEXlinje 10; Malmö C-Lorensborg-Hyllie-IKEA Hubbhult, som kommer
att trafikera Mariedalsvägen och Skeppsbyggaregatan, samt elbuss linje 3. Utöver satsningarna
på kollektivtrafiklinjerna omfattas även utbyggnaden av gång- och cykelvägar längs de berörda
gatorna.

Utsnitt ur karta över kommande MalmöExpresslinjer i Malmö som ingår i Storstadspaketet. Rosa
linje- nr 8. Brun linje – nr 10.

5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Framtidens kollektivtrafik, 2010
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016–2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•

Trafikutredning Citadellsfogen, Norconsult, 2019-10-31
Dagsljusutredning, Fojab, 2019-10-11
Kompletterande laboratorieanalyser Citadellsfogen, WSP, 2019-07-04
Miljöteknisk markundersökning, Skolan 1 och delar av Hamnen 21:138, 21:147,
Makrillen 3, Innerstaden 10:49 och Limhamn 10:3, Malmö stad, WSP, 2019-01-25,
rev 2019-03-01
Luftkvalitetsutredning för detaljplanen för Citadellsfogen, Miljöförvaltningen, 201809-13
Trafikbullerutredning, Citadellsfogen, Malmö, Tyréns 2018-05-22
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