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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med blandad stadsbebyggelse i form av bostäder, kontor, förskola och centrumfunktioner. Detaljplanen ska
också göra det möjligt att utveckla nya offentliga rum i form av kajytor och en park som
blir en grön lunga och mötesplats i området, samt att koppla samman området med övriga
delar av Västra Hamnen genom nya gator och gång- och cykelvägar. Syftet är också att säkerställa bevarande av en kulturhistoriskt intressant byggnad samt att justera byggrätten för
ett sedan tidigare planlagt men inte utbyggt kvarter, för att skapa bättre byggbarhet.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslagets möjliggör ny blandad bebyggelse för bostäder, kontor, skol- samt centrumfunktioner, fördelad på fyra kvarter. Utöver den nya bebyggelsen bevaras delar av en äldre
byggnad i områdets västra del som i huvudsak är tänkt att användas som förskola.

kontor
kv. C
kv. B

kv. A

park

kv. D

förskola

Båghallarna

Najadtorget
Illustrationsplan. Planområdet markerat med röd linje.
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Den tillkommande bebyggelsen tillåts vara huvudsakligen fyra till sex våningar med möjlighet till ytterligare en indragen takvåning. I nordöst, i förlängningen av Dockgatan, tillåts en
uppstickande byggnad i upp till 15 våningar.
Centralt i området föreslås en ny park om 5000 m2. Parken fyller en viktig funktion som
mötesplats och grön lunga i området. Parken omgärdas av gång- och cykelvägar som i sin
förlängning knyter området till omgivande kvarter och målpunkter.
Längs havet planeras kajytor som ska kunna utnyttjas för rekreation och vistelse, men också
möjliggöra framkomlighet till kvarteren inom området. Kajytorna ska utformas med kantskydd mot vågöversköljning.
Kvarteren inom området nås med bil från ett nätverk av lokalgator inom området. Gatornas struktur och utformning är anpassade för att hastigheterna ska hållas nere i området.
Parkering till den nya bebyggelse föreslås ske under mark i parkeringsanläggningar som
binds samman med passager under lokalgatorna.
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 består av asfalterade parkeringsytor, en förskola med tidsbegränsat bygglov
och en före detta verkstad bestående av två byggnader med kulturhistoriskt bevarandevärde.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Planförslaget innebär en fortsatt utbyggnad av Västra Hamnen med ny blandad bebyggelse
för bostäder, kontor, skol- samt centrumfunktioner. Utöver den nya bebyggelsen bevaras
delar av en äldre byggnad i områdets västra del som är tänkt att användas som förskola.

Flygperspektiv för området, sett från sydväst.
Den tillkommande bebyggelsen är huvudsakligen fyra till sju våningar hög, med indragna
takvåningar ovanpå. Omgivande större gator kantas av högre bebyggelse som skyddar ett
mer småskaligt inre. I nordöst, i förlängningen av Dockgatan och väl synligt från havssidan,
står en uppstickande byggnad i upp till 15 våningar. Byggnaden utgör ett landmärke i området, och markerar kajen där land möter hav.
Maskin- och monteringshallen, den äldre byggnaden som bevaras, bidrar tillsammans med
de så kallade Båghallarna direkt söder om planområdet till att ge karaktär åt området och
knyta an till områdets industri- och hamnhistoria. Båghallarna kommer även fortsättningsvis att ligga relativt väl exponerade mot områdets offentliga rum.
Bebyggelsen formar tydliga kvarter med kanter och entréer mot gator och gång- och cykelvägar inom och gränsande till området. Strukturen med bebyggelse som vänder sig mot de
offentliga rummen i området främjar, tillsammans med lokaler för verksamheter i strategiska lägen, liv i området och upplevelse av trygghet. Mindre öppningar i kvarteren släpper
in ljus på innergårdarna och stärker kontakten med de gröna miljöerna i området.
Kvartersstrukturen är anpassad för att möjliggöra siktlinjer mot havet liksom tydliga stråk
för rörelse till kringliggande områden. Ett av dessa består av ett nordsydligt stråk som passerar genom området, förbi Båghallarna och torget som planeras framför dessa och därifrån vidare söderut.
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Centralt i området finns en ny park. Parken utgör en viktig grön lunga i området och västra
delen av Västra Hamnen som helhet och har förutsättningar att bli en viktig mötesplats i
området. Den bidrar också till att knyta samman det nya området med omgivande bostadsområden. Parken är en viktig del i visionen om ”Gröna Dockan”, som togs fram i det värdeprogram för Västra Dockan som ligger till grund för planförslaget. Gården till den planerade förskolan vänder sig mot parken och blir på så sätt en del av områdets gröna, inre
miljö.
Området präglas av en lugn trafikmiljö med oskyddade trafikanter i fokus. Med bil nås
kvarteren från ett nätverk av lokalgator inom området, som till sin struktur och utformning
är anpassade för att hastigheterna ska hållas nere. Den mest gena av gatorna sträcker sig i
öst-västlig riktning från Östra Varvsgatan till Dockgatan, norr om Båghallarna. Gående och
cyklister rör sig i samma gaturum, men kring parken sker rörelse framför allt på separata
gång- och cykelvägar.
Parkering till den nya bebyggelsen sker i garage under mark inom respektive kvarter. Parkeringsanläggningarna är sammanbundna med passager under lokalgatorna för att underlätta
samnyttjande och säkerställa flexibilitet.
2.2 Användning av allmän plats
GATA1

GATA2

GATA3

GCVÄG

PARK

Gatorna inom planområdet omfattas av markanvändningen Gata på gåendes villkor. Avsikten är att gatorna ska utformas med planteringar, avsmalningar m.m. som ger trivsamma gaturum och låga hastigheter, anpassade
efter oskyddade trafikanter. Även kajerna omfattas av samma markanvändning.
De underjordiska parkeringsgaragen som planeras i området är tänkta att
kunna sammanbindas under mark. För att möjliggöra detta regleras två gatuavsnitt som Gata på fotgängares villkor som får underbyggas med underjordisk förbindelse mellan parkeringsgarage.
Längs de nya byggrätterna vända mot Östra Varvsgatan regleras en remsa
med en 1,0 meters bredd som gata där även balkong får finnas, dock på en
lägsta höjd av 4,7 meter. Syftet är att möjliggöra något djupare balkonger
än vad som ryms över den relativt smala förgårdsmarken.
Längs parkens östra, norra respektive västra kant planläggs för Gång- och
cykelväg. Syftet är att säkerställa tydliga och gena passager för gående och
cyklister mellan områdets olika delar och mot omgivningen.
Inom områdets centrala delar säkerställer detaljplanen genom användningsbestämmelsen Park en park om ca 5000 m2. Syftet är att möjliggöra en allmän park som kan bli en mötesplats för människor i närområdet och som
kan utgöra en grön rekreationsmiljö i en del av staden som annars lider
brist på sådana. Parken är en viktig del av visionen om ”Gröna Dockan”.
Inom parken är även avsikten att viss del av skyfallshanteringen inom området ska ske.

7 (53)

2.3 Användning av kvartersmark
B

C

K

S

S1

P1

P2

E

Den nya, planerade bebyggelsen inom området omfattas av markanvändningen Bostäder. Syftet är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad med bostäder av olika slag i området. Användningsändamålet rymmer olika bostadstyper; exempelvis flerbostadshus och radhus, olika boendeformer; såväl
vanliga lägenheter som exempelvis studentlägenheter och LSS-bostäder,
samt bostäder med olika upplåtelseform; både hyresrätter och bostadsrätter.
Samtliga delar av bebyggelsen inom området omfattas av markanvändningen Centrum. Syftet är att möjliggöra en etablering av olika verksamheter inom området och på så sätt bidra till en funktionsblandad stadsmiljö. Användningen inrymmer en kombination av olika verksamheter som
handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga
centralt eller vara lätta att nå.
Delar av den tillkommande bebyggelsen längs Östra Varvsgatan omfattas
av markanvändningen Kontor. Syftet är att möjliggöra att respektive byggrätt till sin helhet, med undantag för de krav på lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen som ställs, kan användas för renodlad kontorsverksamhet. Även i den gamla maskinhallen tillåts kontor, men endast som
komplement till skoländamålet.
Den gamla maskinhallen omfattas av markanvändningen Skola. Avsikten är
att en förskola ska kunna etableras på platsen, men planbestämmelsen är
flexibel och innebär att även andra skolverksamheter kan etableras i det fall
behoven i framtiden skulle förändras.
Delar av den tillkommande bebyggelsen längs Östra Varvsgatan omfattas
av markanvändningen Gymnasie- och vuxenskola. Syftet är att möjliggöra
en bredd av användningar inom området och möjliggöra en utökning av
skolverksamheter i området, om intresse finns. Användningen ställer inga
krav på särskild friyta.
Samtliga kvarter, med undantag för förskolekvarteret, omfattas av markanvändningen Parkering under mark. Syftet är att möjliggöra underjordisk
parkering som primärt kommer att försörja bostäderna och verksamheterna inom området med parkeringsplatser. Parkeringsplatserna kan i mån
av plats med fördel samnyttjas med andra och bör utformas för att uppmuntra detta.
Del av gatorna inom området omfattas av markanvändningen Underjordisk
förbindelse mellan parkeringsgarage. Syftet är att möjliggöra en sammankoppling av de parkeringsgarage som planeras under kvarteren och på så
sätt främja samnyttjande av garagen och minska antalet nedfarter som
krävs till garagen.
Inom området planläggs tre ytor för markanvändningen Tekniska anläggningar. Inom två av dessa är avsikten att uppföra nätstationer som ska försörja området med el. Inom den tredje, på den planerade torgytan i nordost, finns en befintlig pumpstation för havsvatten till E.Ons fjärrkyleanläggning.
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2.4 Egenskapsbestämmelser för allmän plats
Markreservat för allmännyttiga ändamål
t1
Kajytan i norr berörs av ett markreservat för tunnel

för allmännyttig trafik.
Syftet är att tydliggöra att ytan i framtiden kan komma att beröras av en
tunnel för bil. gång- och cykeltrafik mellan Västra Hamnen och Mellersta
hamnen. Tunnelns närmare utbredning och höjdläge kommer att studeras
vidare om och när det blir aktuellt. Se vidare 3.5 Samhällskonsekvenser/Relevanta övriga projekt.

Upphävande av strandskydd
Generellt
Planområdet berörs av bestämmelse som innebär att strandskyddet är uppinom omhävt. Se vidare 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/Strandskydd.
rådet
Utformning av allmän plats
skydd1
Längs kajen i

nordost ställs krav på ett kantskydd som skydd mot
våguppspolning. Kantskyddet ska uppföras till en höjd av lägst +3,7 meter
(RH 2000). Se vidare 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/ Högt vattenstånd.

Mark och vegetation
+0.0
För den

allmänna platsen inom området regleras markens höjd över angivet noll plan (i RH2000) i vissa punkter. Syftet är att säkerställa en höjdsättning som möjliggör avledning av vatten vid skyfall, men som också säkerställer framkomlighet för räddningstjänstens fordon vid framtida höga
havsvattennivåer. Se vidare 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/Skyfall.

2.5 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Begränsning av markens utnyttjande

Marken på gårdarna inom området får inte förses med byggnad, med undantag för balkonger och burspråk. Syftet är att ge förutsättningar för att
gårdarna i stället kan användas för planteringar, lek och annan vistelse.
Marken inom den planerade förskolegården får endast förses med komplementbyggnader, skärmtak och fristående skärmtak. Ingen ytterligare huvudbyggnad utöver den befintliga får uppföras. Syftet är att möjliggöra
mindre tillägg såsom förråd, miljöhus och väderskydd på gården, liksom
skärmtak längs förskolebyggnadens östra fasad. Bestämmelsen reglerar
endast byggnader, utöver detta är andra typer av byggnadsverk såsom bullerplank, trappor osv tillåtna, med vissa undantag. Se även bestämmelser
om utnyttjandegrad och mark och vegetation.

Byggnaders användning
s1
I den befintliga

byggnaden som ska bevaras tillåts centrum och kontor endast på våning tre, inte på våning ett och två där endast skoländamål tillåts.
Syftet är att säkerställa att byggnaden kommer att anpassas för och användas till förskoleverksamhet, eftersom det finns ett stort behov av förskoleplatser i området.

s2-5

I flera strategiska lägen inom planområdet, bland annat mot torget i söder
och i bottenvåningen av det höga huset, ska det i bottenvåning finnas loka9 (53)

ler för centrumverksamhet om minst 50, 150 respektive 200 m2 BTA (bruttoarea). Lokalerna ska i första hand placeras i hörnlägen och detaljplanen
reglerar i flera fall att den totala yta för lokaler som ska finnas inom ett visst
egenskapsområde ska fördelas så att minst 50 m2 finns i respektive hörnläge
(och övrig area får fördelas fritt). Syftet är att främja etablering av verksamheter i bebyggelsens bottenvåningar i synliga lägen, att verka för levande
gaturum samt att säkerställa en funktionsblandad stadsmiljö.
s6-7

I kvarter A och C, i hörnlägen mot gata respektive kaj i norr, ska det i bottenvåning finnas lokal för centrumverksamhet och/eller bostadskomplement, inte förråd, om minst 50 m2. Det samma gäller i ett par hörnlägen
mot Dockgatan. Syftet är att möjliggöra viss flexibilitet i användningen och
samtidigt underlätta en omställning till lokal för verksamheter i framtiden,
om det inte bedöms finnas förutsättningar för detta initialt. Osäkerheten
kring förutsättningarna för en verksamhetsetablering är kopplad till frågan
om framtida tunnelreservat eller broförbindelse till Mellersta hamnen i
norr, respektive de idag begränsade flödena av passerande längs Dockgatan.

Lokaler i
bottenvåningarna
Höjd på byggnadsverk
h1-6
Bebyggelsens

höjd regleras med en högsta tillåten nockhöjd, dvs. höjden på
takkonstruktionernas högsta punkt. Syftet är säkerställa lämpliga höjder på
bebyggelsen inom området utifrån bland annat stadsbild och omgivningspåverkan i form av skuggning m.m. Begränsningen med nockhöjd möjliggör samtidigt olika takformer.
Nockhöjderna inom området är anpassade så att det ska vara möjligt att
bygga med träkonstruktion som normalt kräver högre våningshöjd än
andra konstruktioner.
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Markens anordnande och vegetation
n1
Minst 450 m2 av gårdsytan ska

vara minst 20 cm lägre än lägsta marknivå
vid gräns mot allmän plats samt invid byggnad inom användningsområdet.
Syftet är att säkerställa att viss del av förskolegården sänks ned i förhållande till marken vid befintlig byggnad och angränsande gator och gångoch cykelvägar, så att viss mängd skyfall kan fördröjas inom området. På så
sätt kan den mängd vatten som behöver omhändertas i parken vid ett extremregn minska.

n2

I den tilltänkta förskolekvarterets norra del tillåts en yta anordnas som
markparkering. Syftet är att möjliggöra lättillgänglig parkering för besökare
till förskolan.

n3

På förskolegården får plank inte uppföras i fastighetsgräns mot gång- och
cykelvägen och parken i öster. Syftet är att främja att gång- och cykelvägen
upplevs som en trygg miljö.

Generellt
inom området

Markparkering får inte finnas inom området, undantaget parkering för rörelsehindrades fordon. Även den planerade markparkeringen till förskolan
är undantagen. Syftet är att gårdar och övriga utemiljöer inom området i
stället ska kunna användas för planteringar, lek och annan vistelse m.m.

Placering
p1

Inom kvarter A, det nordvästligaste kvarteret, ställs krav på att byggnad i
huvudsak ska placeras i egenskapsgräns mot förgårdsmark. Syftet är att säkerställa att bostadshus placeras ut mot gatan och gården därmed blir så
stor som möjligt, även om byggrättens utbredning är flexiblare för att underlätta för kontor.

Rivningsförbud
r1
Maskinhallens

västra, äldre del omfattas av rivningsförbud, vilket innebär
ett förbud mot att riva byggnaderna som helhet eller att riva deras stommar/bärande delar. Bestämmelsen syftar till att skydda byggnadens viktiga
kulturhistoriska värden. Se vidare 2.7 Kulturmiljö samt 5.2 Planområdet/Kulturmiljö.

Skydd av kulturvärden
q1
Maskinhallens

västra, äldre del omfattas av bestämmelse om skydd av kulturvärden. Upplag till fasta traversbanor samt väggmonterade svängkranar
på fasad mot öster ska bevaras. Bestämmelsen syftar till att skydda byggnadens viktiga kulturhistoriska värden. Se vidare 2.7 Kulturmiljö samt 5.2
Planområdet/Kulturmiljö.

Varsamhet
k1

Maskinhallens västra, äldre del omfattas av bestämmelse om varsamhet vid
förändringar. Det rör sig om en kulturhistoriskt värdefull byggnad som ska
bibehållas till sin karaktär som verkstadshall, med avseende på utformning
och material. De karaktärsdrag som angivits i planbeskrivningen under rubriken Värdefulla karaktärsdrag ska tas tillvara vid ändring. Bestämmelsen
syftar till att bevara byggnadens viktiga kulturhistoriska värden och samtidigt möjliggöra förändringar för att underlätta en ny användning av byggnaden. Se vidare 2.7 Kulturmiljö.
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Utformning
f1-6

Bebyggelsen är reglerad med största antal våningar. Utöver det största antalet våningar är ytterligare en takvåning tillåten, med ett indrag av två meter
från fasadliv mot allmän plats. För radhusbebyggelsen mot parken gäller att
takvåningen i stället får uppta 75 % av underliggande takyta. Syftet är att
säkerställa ett rimligt antal bostäder inom området i förhållande till bland
annat gårdsytornas storlek och planerad parkeringslösning, samt att säkerställa att den tillåtna nockhöjden inte utnyttjas på ett sätt som leder till våningar som upplevs trånga våningsplan. Kravet på indrag syftar till att
minska den upplevda skalan på bebyggelsen mot gator, och gång- och cykelstråk. Regleringen av taklandskapet – våningar och nockhöjd, kommer
att studeras vidare inför granskningen av detaljplanen.

6+1

15

5+1
6+1
5+1

5+1

6+1
2+1

4+1

5+1

6+1

5+1

6+1

5+1

6+1

Våningsantal inom området. +1 innebär
att en extra indragen takvåning är tillåten. 6+1 innebär därmed att byggnaden
får uppföras i sex våningar och därutöver
får en indragen takvåning finnas.

4+1

f7

Lokal för centrumverksamhet och/eller bostadskomplement i bottenvåning ska utföras med minst 3,5 meter mellan bärande bjälklag. Entré ska
vändas mot allmän plats och ska ansluta i nivå med denna. Syftet är att säkerställa tillräcklig rumshöjd för de verksamheterna, att säkerställa att lokalerna kan nås från områdets gator samt att bidra till att levandegöra gaturummen.

f8

Delar av bebyggelsen i det norra, mittersta kvarteret, kvarter B, får endast
uppföras som radhus. Syftet är att säkerställa en varierad bebyggelse med
inslag av annat än flerbostadshus i området, och att aktivera kanten mot
parken med fler entréer.

f9

Inom kvarter A där bland annat kontor möjliggörs som ett alternativ till
bostäder har byggrätternas djup getts ett extra djup – totalt 16 meter, vilket
bedöms lämpligt för kontor. För att säkerställa goda dagsljusförhållanden
och slankare byggnader om det i stället blir aktuellt med bostadshus begränsas djupet på bostadshus till högst 13,0 meter. Även i övriga kvarter är
djupet på byggnaderna begränsad till 13,0 meter men byggrätten något djupare (13,5 meter). Detta för att möjliggöra viss flexibilitet gällande placeringen av byggnaden. Utöver byggnadsdjupet tillåts balkonger samt
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burspråk, burspråk dock endast i begränsad omfattning längs fasaden. Syftet med att undanta balkonger och burspråk från bestämmelsen om största
husdjup är att möjliggöra ett varierat fasaduttryck.
f10

För radhusen inom kvarter B gäller att husdjupet får vara högst 11,0 meter.
Bestämmelsen säkerställer att den berörda byggrättens totala djup, 13,0 meter, inte byggs fullt ut, utan kan användas för att variera placeringen av bebyggelsen och djupet på förgårdsmarken mot söder.

f11

Inom kvarter E i sydväst ska grönytefaktorn uppgå till 0,4. Grönytefaktorn
är något lägre än i övriga delar av området p.g.a. kvarterets begränsade
storlek. Se vidare den generella bestämmelsen om grönytefaktor nedan.

f12

Inom kvarter B får sockelhöjden (här i bemärkelsen höjden på överkant
bottenvånings bjälklag) för bostäder mot förgårdsmark/allmän plats vara
högst 1,0 meter. Syftet är att undvika Syftet är undvika ”döda” fasader i
ögonhöjd och att säkerställa viss kontakt mellan ute och inne, för att bidra
till levande och intressanta gaturum för den som rör sig i området. Att
lägsta sockelhöjd inte begränsas i de berörda delarna, till skillnad från i övriga delar av området, beror på höjdskillnaderna på de allmänna platsen invid byggnaderna.

Generellt
inom området

Utskjutande balkonger och burspråk får finnas från plan två och uppåt.
Syftet är att undvika att utanpåhängande balkonger och burspråk hänger
lågt över markytan där människor rör sig, eller hänger så lågt att ytan under
inte kan nyttjas. Omfattningen och placering av balkonger och burspråk
kommer att studeras vidare inför granskningen av detaljplanen.

Generellt
inom området

Utöver högsta tillåtna nockhöjd tillåts trapphus och hisschakt i begränsad
omfattning, transparenta fallskydd/terrassavskärmningar, anläggningar för
förnybar energi samt mindre tillägg såsom skorstenar. Syftet med bestämmelsen är att tillåta denna typ av tillägg och uppstickande delar utöver det
som kommer att upplevas som byggnadens huvudsakliga volym och höjd.

Generellt
inom området

Sockelhöjden (här i bemärkelsen höjden på överkant bottenvånings bjälklag) för bostäder mot förgårdsmark/allmän plats får vara lägst 0,6 och
högst 1,0 meter över anslutande mark. Gäller inte radhus eller byggnader
som berörs av bestämmelse f12. Syftet med att begränsa högsta sockelhöjd
är den samma som för bestämmelse f12. Att lägsta sockelhöjd begränsas syftar till att undvika direkt insyn i bostäderna.

Generellt
inom området

Loftgång medges inte inom området. 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.

Generellt
inom området

Entréer till trapphus i bostadshus ska utformas som genomgående från sida
mot allmän plats till gård. Syftet är att bostäderna ska kunna nås både från
gård och gata och att entréerna ska bidra till att levandegöra gaturummen.

Generellt
inom området

Grönytefaktorn ska uppgå till minst 0,6 per bostadskvarter, undantaget
kvarter E i sydväst. Syftet med grönytefaktorn är att ge goda förutsättningar för grönska inom området, för att skapa trivsamma boende- och
vistelsemiljöer och bidra till visionen om ”Gröna Dockan”. Grönytefaktorn har anpassats efter vad som bedöms rimligt att uppnå med utgångspunkt i områdets struktur, bostadsgårdarnas storlek och förutsättningarna
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för att skapa gårdar som kan fylla olika behov av bland annat lek och vistelse.
Utförande
b1

Bostadsgårdarna inom området får underbyggas, för att möjliggöra underjordisk parkering. Bjälklaget ska dimensioneras så att bjälklaget kan bära ett
jorddjup av minst 800 mm på minst 10% av gården och ett jorddjup på 200
mm på minst 40% av gården. Syftet med kravet på dimensionering av
bjälklagen är att säkerställa möjligheten till plantering av olika typer av vegetation på innergårdarna, som ett led i att uppnå visionen om ”Gröna
Dockan”.

b2

Markytan på förskolegården ska till minst 50 % vara genomsläpplig. Syftet
är att öka möjligheterna till fördröjning av dagvatten inom området samt
att verka för en grön utemiljö på förskolegården.

Generellt
inom området, b3

Lägsta färdiga golvnivå för byggnader ska vara minst +3,2 meter RH2000.
Byggnader, underjordiska garage samt tekniska installationer ska grundläggas med vattentät konstruktion upp till samma nivå. Komplementbyggnader är undantagna. Lokaler för centrumverksamheter och/eller bostadskomplement i bottenvåning samt entré till trapphus i flerbostadshus, som
inte kan uppföras med färdigt golv på +3,2 m, ska utföras med teknisk
konstruktionslösning i lokalentré för skydd mot tillfällig havsnivåhöjning.
Även garagenedfart ska utföras med sådan teknisk konstruktionslösning
om rampkrön ligger lägre än +3,2 m. Den befintliga byggnaden som bevaras ska även den utföras med teknisk konstruktionslösning i entréerna. Syftet är att undvika att bebyggelsen skadas vid framtida höjda havsvattennivåer. Se vidare 3.2 Konsekvenser/Högt vattenstånd.

Utnyttjandegrad
e1
Komplementbyggnader inom

förskolegården får uppföras till en största
byggnadsarea av 100 m2. Utöver detta får fristående skärmtak och väderskyddad cykelparkering finnas. Syftet är att säkerställa att inte stora delar av
gården tas i anspråk för komplementbyggnader, men samtidigt möjliggöra
fristående skärmtak som skyddar från väder och vind men också kan nyttjas som friyta, samt väderskydd av cykelparkeringar som del av mobilitetsåtgärder.

Skydd mot störningar
Generellt
Bebyggelsen inom området utsätts för buller från vägtrafiken på angräninom omsande större gator. Trafikbullerförordningens riktvärden har därför gjorts
rådet

bindande i detaljplanen genom planbestämmelse, se vidare 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/Omgivningsbuller.

Upphävande av strandskydd
Generellt
Planområdet berörs av bestämmelse som innebär att strandskyddet är uppinom omhävt. Se vidare 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/Strandskydd.
rådet
Villkor för startbesked
Generellt
Startbesked får inte ges för byggnation förrän markföroreningar är avinom omhjälpta. Syftet är att säkerställa att de markföroreningar som påträffats
rådet
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inom området saneras eller hanteras på annat sätt så att marken blir lämpligt för sitt föreslagna ändamål.
Ändrad lovplikt
a1
För förskolegården

gäller att marklov även krävs för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. Marklov krävs även för ändring av markens
höjd i de delar som berörs av bestämmelse n2. Syftet är att säkerställa att
kravet på andel genomsläpplig yta och krav på höjdsättning av marken kan
följas upp.

Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.6 Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
2.7 Kulturmiljö
Värdefulla karaktärsdrag

Utformning
Verkstadshallens rationella form med mycket flackt sadeltak, släta tegelmurade fasader och
räta hörn är karaktäristisk för dess ursprungliga funktion som verkstadshall. Taklandskapet
är variationsrikt med olika tillägg som tillkommit utifrån behov. Taket har därutöver varit
öppningsbart. Detta är viktiga egenskaper eftersom det tydligt visar byggnadens nyttokaraktär.
De ursprungliga, mycket stora fasadöppningarna för såväl fönster som portar är ett viktigt
karaktärsdrag eftersom de berättar om byggnadens verkstadskaraktär och storskaliga produktion, med stort behov av ljusinsläpp.
Fasadernas röda tegel och synliga, bärande betongstomme är värdefulla karaktärsdrag eftersom de speglar såväl tidens arkitektoniska ideal som byggnadens robusta karaktär. Det
röda teglet är även ett viktigt gemensamt karaktärsdrag för Kockums samlade byggnadsbestånd i området.
Material
De robusta och tåliga materialen; tegel, betong, plåt och stål är värdefulla karaktärsdrag eftersom de speglar byggnadens nyttokaraktär.
2.8 Gröna och rekreativa miljöer
Allmän plats

Park
Parken som är placerad centralt i området ska fylla många funktioner och rymma såväl
plats för vila som sociala aktiviteter, lek och annan fysisk aktivitet. Parken ska dessutom bidra med grönska till området och utgöra del av skyfallshanteringen inom området. Parkens
begränsade storlek, 5000 m2, ställer krav på en väl genomtänkt och optimerad utformning
för att rymma alla de funktioner som är önskvärda. Parkens innehåll och gestaltningen
kommer att utredas vidare i den fortsatta planeringen och projekteringen av området.
Se även 2.10 Teknisk försörjning/Skyfall, respektive 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/
Skyfall.
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Exempel på parkmiljö med nedsänkta ytor. AJ Landskap, foto Kasper Dudzik.

Kaj och gator
Gatorna inom området ska trädplanteras i möjligaste mån, för att bidra till en grön och trivsam karaktär inom området. Planteringar av träd och annan vegetation bör även finnas på
kajen för att minska vindpåverkan och bidra till ett bättre mikroklimat. Kajens karaktär och
utformning kommer att studeras vidare i det fortsatta arbetet med området.
Kvartersmark

Innergårdar
Gårdarna inom området (förgårdsmarken inte inräknad) kommer att uppgå till ca 1150 m2
inom kvarter A, ca 920 m2 inom kvarter B, ca 1450 m2 inom kvarter C, ca 1700 m2 inom
kvarter D samt ca 300 m2 inom kvarter E. Beräknat per bostad i respektive kvarter motsvarar detta ca 7–8 m2 inom kvarter A och C, ca 11–12 m2 inom kvarter B och D samt ca 5–6
m2 inom kvarter E. Den i delar begränsade storleken på gårdarna ställer höga krav på en
omsorgsfull gestaltning av gårdarna.
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 kvarteren.
Planteringar av träd och vegetation på gårdarna kan med fördel kombineras med fasadvegetation för att åstadkomma detta.
Gränsen mellan kvartersmark och gata ska utformas på ett sådant sätt att gårdsmiljöns vegetation bidrar till att gatan upplevs som lummig. Plank ska undvikas.
Inom bostadskvarteren bör bostadsgårdarna utformas som gemensamma mellan de olika
fastighetsägarna, om kvarteren delas upp i flera fastigheterna. På så sätt kan flera funktioner
rymmas och samnyttjas. Gårdsmiljöerna ska bland annat innehålla lekinslag, riktat mot
framför allt de yngre barnen.
Förgårdsmarken
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.
I områdets inre kan egna uteplatser på förgårdsmarken i gynnsamma sollägen bidra till en
småskalig, intim miljö.
Förskolegården
Friytan på förskolegården uppskattas uppgå till ca 6000 m2, vilket med 240 förskoleplatser
innebär ca 25 m2/barn. Enligt stadsbyggnadskontorets riktlinjer för friytor, reviderade
2021-12-16, är ambitionen att friytan ska uppgå till minst 30 m2/barn. Om förskolan ligger
intill - eller på kort promenadavstånd till - en lättillgänglig allmän grönyta, gäller kravet om
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minst 25 m2/barn. Den nu föreslagna förskolegården ligger i mycket nära anslutning till en
park, endast avskild från denna av en gång- och cykelväg.
2.9 Trafik
Bil-, gång- och cykeltrafik

Rörelser inom området kommer att ske i såväl blandtrafik som på traditionella gator med
separata gångbanor och på helt separata gång- och cykelvägar. Fokus för struktur och utformning av gatunätet är de oskyddade trafikanterna och att dessa ska röra sig på ett tryggt
sätt genom området. Fokus är också att knyta ihop områdets olika delar och knyta området
till sin omgivning.
Den genaste vägen för biltrafikanter genom området kommer att vara längs en gata som
sträcker sig i öst-västlig riktning, norr om Båghallarna. Gatan är 10,5 meter bred och föreslås till stora delar utformas för rörelse i blandtrafik men på fotgängares villkor, med inslag
av planteringar och annan möblering som bidrar till att hålla nere hastigheterna. Delar av
gatan kan komma att utformas med skyddade zoner för gående, som skiljs från ytan där bilar kan framföras genom exempelvis planteringar. Kompletterande gångbana kan också bli
aktuell i parken norr om gatan. Gatans västligaste del vid förstakolan är 11,0 meter bred
och föreslås utformas som en mer traditionell gata med separata gångbanor.

kontor

Kv. C

Kv. B

Kv. A

Kv. D

Båghallarna
Kv. E

Gatustruktur.
Grön linje – gång- och cykelväg.
Gul linje – Blandtrafik.
Orange linje – Gata med separata gångbanor.
Mörkröd linje – Gata med
separata gång- och cykelvägar.

Även gatan norr om förskolan, där infart till förskolans parkering och till ett av parkeringsgaragen planeras, är 11,0 meter bred och föreslås utformas som gata med separata gångbanor. Eventuellt kan de östra delarna i stället utformas för rörelse i blandtrafik i låga hastigheter, med planteringar och liknande.
Gaturummet norr om kvarter A är totalt 10,5 meter bred, men avses i första hand nyttjas
för en smal gata med en bredd av 5,5 meter och med trafik på fotgängares villkor. Resterande bredd norr om gatan föreslås användas för en bredare planteringszon. Gatan kan
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komma att få en annan utbredning och ytanspråk i framtiden beroende på om det i framtiden blir aktuellt med en tunnel- eller broförbindelse till Mellersta hamnen i denna del (se
även 3.5 Samhällskonsekvenser/Relevanta övriga projekt).
Gatan mellan kvarter B och befintlig kontorsbyggnad i norr är totalt 7,0 meter bred. Inom
gatusektionen ska en stödmur rymmas, som ska ta upp höjdskillnaden mot den lägre liggande kontorsbyggnaden. Stödmurens ytanspråk behöver studeras vidare inför granskningen av detaljplanen.
Kajen i nordöst är ca 23 respektive 11 meter bred. Kajytorna ska utformas för att tillåta trafik på fotgängares villkor med möjlighet till angöring till kvarter B, men ska också ge plats
för vistelse och kustskyddsåtgärder.
Gatorna mellan kvarter A och B samt mellan C och D är 11,0 meter breda och gatan mellan kvarter B och C är 9,0 meter bred. Dessa gatusträckningar föreslås utformas som gator
på fotgängares villkor, med låga hastigheter.
Längs parkens västra, norra och östra sida föreslås gång- och cykelbanor med en bredd av
5,0 respektive 3,0 meter.
Dockgatans sträckning norr om Båghallarna är sedan tidigare planlagd men inte utbyggd.
Utbyggnaden kommer att ske i samband med denna detaljplans genomförande. Avsikten är
att gatan ska utformas med separat gång- och cykelväg på gatans västra sida, likt längre söderut. Gatan kan i övrigt med fördel utformas för låga hastigheter och med mer planteringar. Detta för att markera att bilister inte ska välja att köra norrut längs Dockgatan från
korsningen med gatan norr om Båghallarna, om de inte har något särskilt ärende i dessa delar.

Kv C

Förslag gatusektion norr om Båghallarna – söder om kvarter D.
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Kv A

Förslag gatusektion norr om förskolan – söder om kvarter A.

Förslag gatusektion för Dockgatan norr om Båghallarna, utanför planområdet. Fastighetsgränsen mellan allmän
plats och kvartersmark föreslås flyttas ca 1 meter österut för att ge lite mer utrymme inom de nya kvarteren väster om
Dockgatan.
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Kollektivtrafik

Befintlig busshållplats på östra sidan av Östra Varvsgatan föreslås flyttas söderut i samband
med detaljplanens genomförande.
Bilparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Det slutgiltiga bilplatsbehovet fastställs i bygglovet och beror på i vilken omfattning fastighetsägaren väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder, vad som faktiskt byggs samt möjlighet till samutnyttjande.
Kvarter E beräknas generera ett behov av 23 platser, vilket är tänkt att lösas i befintligt phus, Ubåten, i enlighet med den detaljplan som sedan tidigare omfattar kvarteret.
Bilplatsbehovet för kvarter A-D har beräknats till ca 240 bilplatser, med utgångspunkten att
kvarter A bebyggs med bostäder och inte kontor. Kvarteret med förskola och kontor har
ett bilplatsbehov på 27 platser, varav 12 platser för korttidsparkering åt besökare – hämtning/lämning.
Räknat med samnyttjande av parkeringsplatser mellan de olika funktionerna i området, exklusive korttidsparkering till förskolan och parkeringen till kvarter E, blir parkeringsbehovet ca 240 platser. Detta motsvarar det behov som bara bostäderna inom kvarter A-D ger
upphov till.
Parkeringstalet för medelnivå av mobilitetsåtgärder har använts, men beroende på hur
mycket fastighetsägaren väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder kan parkeringstalet bli både
högre och lägre.
Bilparkeringen avses lösas i underjordiska garage under respektive kvarter, med undantag
för korttidsparkeringen till förskolan som kommer att anordnas som markparkering på förskoletomten. De underjordiska garagen avses kopplas samman till två större garage för att
underlätta samnyttjande och minska behovet av nedfarter. De två anläggningarna uppskatttas sammantaget kunna rymma ca 250 bilplatser. Därutöver föreslås anläggningarna även
rymma cykelparkeringsplatser, ellådcykelpool, bilpool samt laddplatser.
Parkering för rörelsehindrades fordon (PRH) kommer att kunna anordnas i parkeringsgaragen under respektive kvarter eller i öppningarna i kvartersstrukturen. Parkeringsplatser för
rörelsehindrade besökare till verksamhetslokalerna i området kan bland annat anordnas i
utkanten av bostadsgårdarna med backning ut mot angränsande gata (förutom mot Östra
Varvsgatan, där detta inte accepteras). PRH till lokaler kan även samordnas med PRH på
annan fastighet, exempelvis på markparkeringen tillhörande förskolan, eller på förgårdsmark till Båghallarna. Detta kräver dock avtal med den aktuella fastighetsägaren.
Cykelparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Cykelplatsbehovet ska
lösas på kvartersmark inom fastigheten. Mobilitet för Malmö anger vilka krav som gäller
för utformning och lokalisering av cykelparkering.
Cykelplatsbehovet för kvarter A-E har beräknats till ca 1700 cykelplatser (med förutsättningen att kvarter A bebyggs med bostadshus och inte kontor). Detta motsvarar ett ytanspråk om totalt ca 2 600 m2. Cykelparkeringen kan lösas i de underjordiska parkeringsgaragen som uppskattas kunna rymma ca 1000 platser, i bottenvåningen av bebyggelsen, på innergårdar samt på förgårdsmark.
Kvarteret med förskola och kontor har ett behov av drygt 140 platser vilket motsvarar en
yta på cirka 220 m2.
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Angöring

Angöring till bebyggelsen kan ske från de lokalgator som planeras inom området.
Leveranser och angöring till förskolan planeras ske i gatan söder om förskoletomten.
Norr om Båghallarna kommer den befintliga förgårdsmarken behållas för att skapa yta för
uppställning av större fordon för leveranser till främst dekorverkstaden och Dunis lager,
som båda finns i Båghallarna. Förgårdsmarken kommer även att nyttjas för cykelparkering
till Kunskapsgymnasiet eftersom befintliga platser väster om Båghallarna kommer att tas
bort för att skapa utrymme för det nord-sydliga gång- och cykelstråket.
2.10 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Området kommer att försörjas genom befintligt ledningsnät i Dockgatan och Östra Varvsgatan.
Dagvatten

Området föreslås kopplas på befintligt ledningsnät i Dockgatan och Östra Varvsgatan.
Förskolegården ska utföras med minst 50 % genomsläppliga ytor för att minska belastningen på ledningsnätet, men också för att bidra till en grön, icke-hårdgjord miljö. De genomsläppliga ytorna kan bestå av exempelvis planteringar, gräs, armerat gräs och vissa
grusytor, däremot inte av exempelvis plattor, asfalt eller gummiasfalt.
På övrig kvartersmark ställs krav på att bjälklagen ska utföras för att kunna bära ett visst
jorddjup, för att möjliggöra olika former av vegetation. I detaljplanen ställs också krav på
att en viss grönytefaktor ska uppnås inom respektive kvarter. Även dessa krav kommer att
bidra till att minska belastningen på ledningsnätet, samt till att rena dagvattnet från området. Se även 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/Vattenkvalitet.
Skyfallshantering

Avsikten är att skyfallshanteringen kommer att ske
•
•
•

genom avrinning mot kajen och havet, via gator och gång- och cykelvägar i området
i parken centralt i området, genom nedsänkningar av delar av markytan.
på förskolegården, genom nedsänkning av en mindre del av markytan

Eventuellt kan även växtbäddar längs områdets gator blir aktuellt för att avlasta parken.

Exempel på gård där delar av gårdsytan (den gräsklädda ytan i bakgrunden) sänkts ned 25 cm i förhållande till
angränsande bebyggelse. Foto Malmö stad.
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Se vidare 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/Skyfall.
Avfallshantering

Avfallshantering ska ske på kvartersmark i exempelvis miljöhus eller miljörum inom respektive kvarter.
Värme

Bebyggelsen inom området kan anslutas till befintligt ledningsnät för fjärrvärme i Östra
Varvsgatan och Dockgatan. Det behöver dock studeras vidare från vilket håll mittenkvarteret i norr kan anslutas.
Elförsörjning

Bebyggelsen inom området avses försörja med el från befintligt elnät, via två nya dubbelnätstationer. Den ena av dessa placeras i anslutning till den planerade förskolans parkering,
den andra öster om mittenkvarteret i norr.
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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.
Detta motiveras av att marken är ianspråktagen sedan tidigare och inte omfattar några särskilda naturvärden. De kulturmiljövärden som finns på platsen tas till vara genom krav på
bevarande av befintlig byggnad. Risker och störningar i form av främst buller och översvämningar som påverkar området omhändertas i planförslaget genom bebyggelsens struktur och utformning, samt genom höjdsättning och utformning av allmän plats. Planförslaget innebär i sig ingen förändring som innebär någon påtaglig skada på miljö och hälsa
inom eller utanför området.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget innebär en påtaglig förändring av stadsbilden, eftersom området i dagsläget
till stora delar består av obebyggda ytor respektive en öppen förskolegård. Förändringen
ligger dock i linje med den utbyggnad som redan har skett i närområdet och är en naturlig
fortsättning på denna.
Upplevelsen av området från havet
Utbyggnaden av området innebär att vyn in mot land från havet kommer att förändras
markant, inte minst vid kajerna i den nordöstra delen av området. Den högre byggnad som
föreslås i denna del kommer att utgöra en av flera högre solitära byggnader längs havskanten, tillsammans med bland annat en ny byggnad vid Dockplatsen och ”Studio” vid Universitetsbron. Det synliga läget, från havet såväl som från land, ställer krav på en väl genomtänkt utformning. Byggnadens utformning kommer att studeras närmre inför granskningen
av detaljplanen.

Planområdets front mot havet, sett från norr. Dockan till vänster i bild.

Vid framtida utbyggnad av de norra, ännu obebyggda delarna av Västra Hamnen kommer
delar av den nu föreslagna bebyggelsen sannolikt inte vara synlig från havet. Hur synlig bebyggelsen kommer att vara beror bland annat på om, och i så fall i vilken omfattning, kustlinjen fylls ut ytterligare.
Påverkan på upplevelsen av Båghallarna
Upplevelsen av de befintliga Båghallarna kommer att förändras markant, eftersom dessa tidigare legat helt öppet men med planförslaget till relativt stora delar kommer att omgärdas
av ny bebyggelse. För att minska den tillkommande bebyggelsens påverkan på upplevelsen
av hallarna och stråket väster om dessa har den nya bebyggelsen utformats med en lägre
höjd närmast hallarna. Torget och parken som ligger väster respektive norr om Båghallarna
kommer också att bidra till att de även fortsättningsvis blir synliga i stadsbilden.
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Sol/vind/mikroklimat

Sol och skugga
Sol- och skuggstudier för området visar att gårdarna inom området till stor del kommer att
skuggas på morgon och kväll under vår och höst, samt kvällstid under sommaren. Kvarter
B, C och D har i övrigt relativt god tillgång till sol på gården. Gården inom kvarter E är
skuggad till stora delar även mitt på dagen under vår/höst samt under sommarmorgnarna,
och har därmed främst tillgång till sol mitt på dagen under sommaren. Gården inom kvarter A skuggas mitt på dagen under vår/höst och har därmed främst tillgång till sol under
morgnar och mitt på dagen sommartid.
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Tillkommande bebyggelse har ingen större påverkan på parken i området, men kommer att
skugga kajytorna i nordöst på olika sätt under olika delar av dagen.
Vind
Den höga volymen i planområdets norra del, vid kajen, kommer att innebära högre vindflöden och sämre mikroklimat på kajen. I det fortsatta arbetet med gestaltning av byggnad och
kaj är det därför av stor vikt att hänsyn tas till vindförhållande och att vinden dämpas exempelvis genom trädplanteringar, variation i fasadlivet m.m. Byggnadens gestaltning kommer att studeras vidare inför granskningsskedet.

Vindkomfort 1,5 meter över marknivå
kring kvarter C. Förhärskande vindriktning från väst/sydväst. Fojab.

Dagsljus

Under arbetet med planen har dagsljusförhållandena inom respektive kvarter studerats
(VSC, Kranen 5, Malmö, Fojab, 2022-03-15). Studierna visar generellt acceptabla dagsljusförhållanden, även om det kommer vara svårt att uppnå dagsljuskraven i vissa innerhörn på
gårdarna. Särskilt utmanande kommer hörnet mittemot den höga byggnaden i kvarter C. I
de delar där dagsljuskraven blir svåra att uppnå eller inte kan uppnås kommer anpassningar
att krävas, exempelvis genom att balkonger inte placeras i dessa delar, att planlösningarna i
lägenheterna anpassas eller att utrymmen som inte omfattas av dagsljuskraven placeras där,
såsom trapphus, förråd eller liknande.
Kulturmiljö

Planförslaget har anpassats så att den kulturhistoriskt värdefulla före detta maskinhall som
finns inom planområdets västra del bevaras. Den hall som finns direkt öster om maskinhallen och ingår i samma byggnad kommer däremot att få rivas. Denna är dock yngre och har
inte bedömts ha ett sådant kulturhoriskt värde att krav på bevarande är motiverat.
Grönstruktur och park

Planförslaget innebär att tillgången till park kommer att öka i Dockan och de östra delarna
av Västra Hamnen, som idag lider brist på gröna miljöer.
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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Utöver detta samt de skyddsåtgärder som krävs kopplat till risk för översvämning, bedöms
inga åtgärder vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
Luftkvalitet

Planområdet ligger i ett område med halter av kvävedioxid som uppgår till 12–13 μg/m3.
Värdena ligger lägre än miljökvalitetsnormerna för luft samt lägre än riktvärdet för det nationella miljömålet Frisk luft.
Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära mer slutna gaturum och ökade trafikmängder i området, men antas inte påverka mängden luftföroreningar på ett sådant sätt att
miljökvalitetsnormerna eller miljömålet riskerar att överskridas.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar i Dockgatan respektive Östra Varvsgatan till recipienterna Malmö hamn respektive Lommabukten. Miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten innebär att Malmö hamnområde uppnår god kemisk status, med vissa undantag, och ska till år 2039 även uppnå tillfredsställande ekologisk status.
Recipienten har bland annat problem med fosfor, antracen, bromerad difenyleter, kvicksilver och tributyltennföreningar. Lommabukten uppnår också god kemisk status, med vissa
undantag, och ska till år 2039 uppnå god ekologisk status. Lommabukten har liknande problem som Malmö hamn.
Genomförandet av detaljplanen innebär ett minskat flöde till dagvattenledningsnätet samt
en minskning av i princip alla studerade föroreningar från planområdet till vattenförekomsterna Malmö hamn respektive Lommabukten (Kv Kranen 5 dagvatten- och skyfallsutredning,
DHI, 2022-04-13). Endast halterna av kadmium och kvicksilver ökar något enligt beräkningarna, och då endast till Malmö hamn. Schablonhalterna för kvicksilver är dock mycket
osäkra och är över gränsvärdena för samtliga vattenförekomster i Sverige. Även ökningen
av kadmium får anses mycket osäker. Ökningen av kadmium beror enligt beräkningarna
främst på den ökade andelen takyta i området, men sannolikheten att idag vanligt förekommande takmaterial avger föroreningar i form av kadmium är låg.
Skyfall

Vid ett skyfall berörs området dels av det regn som faller över själva planområdet, dels av
vatten som rinner in i området utifrån, främst från sydväst. Bort från området sker viss avrinning främst mot hamnen i nordost, mellan kvarteren vid Dockgatan och parkeringsytorna i norr. Enligt den dagvatten- och skyfallsutredning som gjorts för området (Kv Kranen
5 dagvatten- och skyfallsutredning, DHI, 2022-04-13) blir ca 3590 m3 vatten ståendes inom området vid ett 100-årsregn (med klimatfaktor 1,3).
För att inte försämra för områden uppströms och nedströms måste området planeras och
höjdsättas så att inflödet inte begränsas och utflödet inte ökar, såvida utflödet inte kan ske
på ett säkert sätt direkt till havet, via kajen, utan att påverka kringliggande områden och bebyggelse negativt. Höjdsättningen måste också beakta att det i framtiden kan bli aktuellt
med en tunnelnedfart direkt norr om planområdet. Vatten får inte riskera att ledas ned i
tunneln om en sådan blir aktuell. Det måste också säkerställas att den bebyggelse som planeras inom området inte riskerar att översvämmas, liksom att räddningstjänsten kan komma
fram.
Höjdsättningen av området har anpassats för att uppnå ovanstående, men också för att säkerställa god framkomlighet och undvika översvämning vid framtida höga havsvattenstånd
(se denna rubrik nedan). Höjdsättningen har också behövt anpassas till befintliga byggnader
och anslutningar mot befintligt angränsande gatunät.
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Höjdsättningen innebär en lutning på gatorna som gör att vatten från områdets östra delar
avleds direkt ut i havet via kajen, och att vattnet från områdets västra och södra delar huvudsakligen leds mot parken i områdets mitt. Detta eftersom det inte bedömts möjligt att
höjdsätta området på ett sådant sätt att allt vatten avleds ut till kajerna och havet. Ca 960 m3
kommer att behöva hanteras i parken. Denna volym skulle eventuellt kunna minskas något
om fördröjning även kunde ske i områdets gator, exempelvis i öppna magasin. Parken
kommer att behöva utformas nedsänkt i delar för att kunna hantera vattenmängderna som
leds dit. Hur stor area av parken som behöver sänkas ned är beroende av hur djupa nedsänkningar som bedöms lämpliga vid projekteringen.
Utöver ovanstående föreslås de vattenmängder som faller över förskoleområdet hanteras
inom förskolegården, genom en nedsänkning av delar av denna. Ca 90 m3 vatten behöver
magasineras, vilket med ett djup på 20 cm, vilket föreslås i planen, innebär att den nedsänkta ytan behöver vara ca 450 m3 stor. Vid ett vanligt 10-årsregn kommer inget vatten att
bli stående på denna yta eftersom det då kommer att dräneras bort.
I norr, i anslutning till den befintliga kontorsbyggnaden, kommer det bli nödvändigt att
uppföra en stödmur mot söder, väster och öster för att kunna höja marken på ett sätt som
säkerställer en lämplig avrinning. Byggnaden antas på sikt komma att rivas och marken där
byggnaden står idag kan i samband med detta höjas.
Högt vattenstånd

Malmö stad kommer fortsatt ha behov av att utveckla attraktiva platser längs kusten, såväl
för bostadsbyggande, näringsliv och rekreation. Det kustberoende näringslivet ska kunna
utvecklas och kusten nyttjas som en rekreativ resurs. Kusten ska utvecklas på ett hållbart
sätt så att havet och dess resurser som ekosystemtjänster inte äventyras. Malmös fortsatta
stadsutveckling baseras på översiktsplanen, som vägleder stadens fysiska planering. Översiktsplanens planeringsprinciper innebär att staden ska växa genom förtätning och komplettering av befintliga tätorter och strukturer. Ny bebyggelse behöver anpassas gestaltningsmässigt till befintlig bebyggelse och infrastruktur, utifrån platsens förutsättningar, läge
och behov. Denna inriktning ligger också i linje med plan- och bygglagens krav på långsiktigt god hushållning, då de stora investeringar som gjorts under århundranden i Malmös bebyggelse och infrastruktur nyttjas fullt och vidareutvecklas. Malmö stads klimatanpassningsarbete utgår från att klimatförändringarna pågår och är något som kommer att påverka staden och den fysiska planeringen under överskådlig tid. Klimatanpassning till stigande havsnivåer utgår från att Malmö skyddas långsiktigt genom olika kustskyddsåtgärder.
Dessa dimensioneras utifrån konstruktionens livslängd samt aktuell prognos vid etableringen. Staden arbetar utifrån att enskilda detaljplaner ska hantera de skyddsbehov som nyexploateringar inom respektive område har inom tidshorisonten fram till år 2125. I den fysiska planeringen används planeringsnivåer för allmän platsmark och bebyggelse med säkerhetsmarginaler jämtemot de prognostiserade framtida stigande havsnivåerna som staden
utgår ifrån.
I Malmös stads arbete med hantering av framtida höga havsvattenstånd i detaljplaner används ett klimatunderlag som baseras på:
•
•
•

SMHIs regionala klimatscenarier. SMHI har som Sveriges expertmyndighet ansvaret
för att ta fram beslutsunderlag avseende klimatförändringar och havsnivåhöjningar, utifrån FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter.
ett 100-årsperspektiv, dvs i nuläget år 2125. Detta bedöms vara en lämplig tidshorisont
för bedömning av risker i enskilda detaljplaner och fastigheter.
Boverkets rekommendationer om att utgå från IPCC:s värsta klimatscenario, RCP 8.5,
för att prognosticera framtida stillvattennivåer (medelvattennivåer).
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•
•
•

Ett medianvärde av de stillvattennivåer som räknats fram av SMHI, utifrån RCP 8.5
och med ett 100-årsperspektiv.
Ett medianvärde av de tillfälliga havsnivåhöjningar som räknats fram av SMHI, utifrån
en 200-års extremhändelse.
Lokala våg- och vindeffekter, utifrån Malmö stads vågatlas.

Sammantaget innebär detta en dimensionerande framtida tillfällig havsvattennivå på +2,71
meter. Därutöver kan det, beroende av läge i staden, även vara nödvändigt att ta höjd för
våguppspolning och uppstuvningseffekter. Uppstuvningseffekter uppstår när vinden blåser
på vattenytan så att ytan inte längre är vågrät, utan lutar lite och vattennivån därmed blir
högre in mot land där vattenmassorna trycks ihop.
Det aktuella planområdet med kajområdena mot nordost påverkas av vågeffekter, i form av
tillfällig uppstuvning av vattennivån och därutöver vågor på toppen av denna. Detta eftersom det ligger exponerat mot öppet hav. En utredning (Kustskydd för detaljplan Kranen 5,
DHI, 2022-04-12) visar att fribordshöjden, dvs höjden på ett skydd som behövs för att
undvika mer än lindrig överspolning (mer än 1 l/s per m), behöver uppgå till ca +3,70 meter
år 2125. Motsvarande höjd som på befintlig kantbalk på angränsande kaj, +3,3 meter, bedöms tillräcklig som skydd fram till slutet av detta sekel. Om inget skydd uppförs behöver
bebyggelse utföras för att stå emot överspolning närmast marknivån och allmän plats som
berörs av överspolning kan behöva spärras av.
Den aktuella detaljplanen reglerar att bebyggelsen inom området, undantaget komplementbyggnader, ska ha en färdigt golvhöjd på lägst 3,2 meter över nollplanet (RH2000), vilket
ger än säkerhetsmarginal på ca 0,5 meter i förhållande till höjden +2,71 meter. I praktiken
kommer bostäderna i vissa delar att ligga ännu högre, eftersom det i detaljplanen ställs krav
på en lägsta sockelhöjd för bostäder (exklusive radhus) om 60 cm över angränsande gångbana. Lokaler för centrumverksamheter, butiker osv. där det av tillgänglighetsskäl inte går
att ha färdigt golvhöjd på 3,2 meter ska i stället utföras med tekniska anordningar i entrén
för skydd mot tillfällig havsnivåhöjning. Det samma gäller för entréer till trapphus samt för
befintlig äldre byggnad som bevaras. Även garagenedfarter vars rampkrön ligger lägre än
+3,2 m ska utföras med teknisk konstruktionslösning som hindrar att vatten rinner ned i
garaget vid en tillfällig havsnivåhöjning.

Tv. Vattentäta luckor som kan dras för entré som skydd. ©Paul Richard. Th. Skydd vid nedfart, exempelvis till garage. © Aggeres.
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Tv. Översvämningsskydd vid entré © 2021 Legacy Manufacturing. Th Översvämningsskydd vid entré. © Lakeside
flood solutions.

Utöver ovanstående ska byggnader, undantaget komplementbyggnader, samt underjordiska
garage och tekniska anläggningar också utföras med vattentät konstruktion upp till +3,2
meter.
Gatorna inom området är höjdsatta för att i möjligaste mån ligga på minst +2,8 meter, vilket ger säkerhetsmarginal på 0,3 meter för räddningstjänstens framkomlighet, enligt Malmö
stads beredskapsarbete. Längs delar av gatunätet har det dock inte bedömts rimligt och
möjligt att uppnå dessa höjder, med hänsyn till förhållandet till befintliga byggnader som
ska bevaras, anslutningarna till Dockgatan som ligger lågt samt med hänsyn till möjligheten
att lösa skyfallshanteringen på ett rimligt sätt.
För att hindra våguppspolning föreslås utöver ovanstående ett kantskydd längs kajen i
nordost. Kantskyddets höjd ska uppgå till lägst +3,7 meter, vilket är ca 0,8 meter högre än
kajens planerade höjd på ca +2,9 meter. Kantskyddet kan antingen uppföras till höjden
+3,7 meter initialt, alternativt uppföras till en lägre höjd först, för att höjas längre fram när
behovet av ett högre skydd uppstår. Kantskyddet kan utföras på olika sätt, men kan med
fördel utformas på ett sätt så att det får flera funktioner, exempelvis som sittplats. Kantskyddet behöver vidare placeras så att det inte hindrar framkomligheten på kajen, och behöver utformas så att det kan ansluta på ett lämpligt sätt till angränsande kajer och kantskydd. Vidare behöver kajkonstruktionen utformas med en backventil för att vatten exempelvis vid skyfall ska rinna ut, men inte kunna rinna in.

Tv. Skydd mot tillfälligt höga havsvattennivåer som i sin helhet fälls upp/ned. Bild Flood control international. T.h.
Skydd som fälls ned till bänkar. Kings Lynn UK ©Dave Hitchborne.
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Tv. Terrassering längs kajkant som del av skydd mot höga havsnivåer. ©tun-architektur. Th. Skydd av glas som
tillåter genomsiktlighet. Bild Flood control international.
Strandskydd

Enligt Miljöbalkens 7 kap 13§ gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Eftersom detta förslag till detaljplan ersätter en tidigare detaljplan innebär detta (i enlighet
med MB 7 kap 18 g §) att strandskyddet återinträder och måste prövas på nytt.
Strandskyddet föreslås upphävas inom området. Upphävandet av strandskyddet bedöms
vara motiverat av det särskilda skälet att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Förslaget bedöms inte påverka allmänhetens tillgänglighet till strandområdet och bedöms inte försämra livsvillkoren för djuroch växtlivet på land och i vatten, eftersom området har begränsade naturvärden.
Markföroreningar

Under 2019 genomfördes en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom det aktuella
området (Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom planerat detaljplanområde DP 5429-Kranen 5, Malmö. Resultatrapport, Cowi, 2019-12-19). Undersökningen omfattade jordprovtagning i 18 borrpunkter. I samband med undersökningen installerades även 8 grundvattenrör.
Vid den översiktliga markundersökningen påträffades oljekolväten, PAH och tungmetaller i
fyllnadsmassorna inom området. Föroreningarnas utbredning i vertikalled konstaterades variera.
Under 2020 genomfördes en historisk inventering inom området i syfte att komplettera den
tidigare utförda miljötekniska markundersökningen (Historisk inventering område DP 5429,
Cowi, 2020-05-27). Inventeringen visar att utfyllnaden av området påbörjades 1938 och har
fortsatt etappvis fram till 1970-talet. Detaljplaneområdet har varit en del av den gamla oljehamnen som var verksam här fram till 1960-talet. Efter det bedrev Kockums sin varvsverksamhet på platsen fram till mitten av 1980-talet. Inom området har generellt stora mängder
olja hanterats under oljehamnens aktiva år. Under Kockumstiden var det främst betydande
mängder färg som hanterades. Målningsarbeten pågick främst omkring pannverkstaden.
Baserat på de utredningar som genomförts bedöms området kunna göras lämpligt för den
planerade markanvändningen, under förutsättning att markföroreningarna inom området
åtgärdas. Detta säkerställs genom en bestämmelse i plankartan som innebär att startbesked
för byggnation inte får ges innan så har skett. Kompletterande markundersökningar kommer dock också att behövas inför exploateringen av området, för att tydligare identifiera
föroreningarnas utbredning i fyllnadsmaterialet. Kompletterande analyser bör också omfatta restprodukter från färg (blymönja, koppar, tenn, DDT). Den kompletterande miljötekniska markundersökningen kommer vidare att identifiera saneringsbehovet samt utgöra
underlag för en korrekt masshantering.
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Marken i parken kommer att behöva åtgärdas med avseende på föroreningar. Avsikten är i
första hand att förorenade massor ska grävas bort. Om så inte skulle ske behöver de ytor
där skyfall hanteras och som är berörda av föroreningar sannolikt utföras med tät botten.
Detta för att undvika att föroreningar urlakas till grundvattnet.
Kvarter E
Kvarter E omfattades inte av ovanstående markmiljöutredning. Detta kvarter är dock sedan
tidigare planlagda med motsvarande markanvändning och har fått sin lämplighet för markanvändningen prövad genom detaljplan Dp 5297.
Föroreningar i byggnader

För motorhallen, både den västra delen som ska bevaras och den östra delen som kommer
att rivas, genomfördes en miljöinventering under 2019 (Miljöinventering av motorhallen, Dockan,
Cowi, 2019-03-06). Inventeringen genomfördes som en okulär besiktning av framför allt
synliga konstruktionsdelar och material. Vid misstanke om dolda material genomfördes
även håltagning.
Inventeringen visade bland annat på förekomst av asbest i rörböjsisolering, fönsterbänkar
och i fönsterkitt runt stora höga utvändiga fönster. Betongprov påvisade halter av krom 6+
(4,2 mg/kg TS) överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM), men underskridande riktvärdena för mindre känslig markanvändning
(MKM).
Inför byggstart är avsikten dels att göra en fördjupad undersökning/rapport gällande sanering av delar av västra hallen, dels en rivningsrapport för den östra. Det kommer också göras en fördjupad undersökning/rapport inför själva ombyggnaden av västra hallen till ny
verksamhet.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar anges i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35 m2
är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida 50 dBa ekvivalent och 70 dBa maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.
Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller riktvärdet.
Planområdet är utsatt för trafikbuller från omgivande större gator. Därutöver ger trafiken
på de tillkommande gatorna inom området också upphov till visst buller. För att undersöka
bullerpåverkan på området närmre har en bullerutredning genomförts (Bullerutredning Kranen
5, Malmö, Efterklang, 2021-10-19). Utredningen har utgått från prognosår 2040 och har
omfattat två olika scenarion kring trafiksituation i och i anslutning till området. I det ena
scenariot ingår en tunnel precis norr i detaljplaneområdet, som sammanbinder Västra med
Östra hamnen (se vidare 3.5 Samhällskonsekvenser/Relevanta övriga projekt). I detta scenario förutsätts även en tillkommande exploatering norr om cirkulationsplatsen vid Riggaregatan och Östra Varvsgatan. I det andra scenariot ingår inte tunnel och inte heller någon
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exploatering norr om detaljplaneområdet. Med en tunnel blir de prognosticerade flödena
högre i området.
Resultaten visar på att grundriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls vid de flesta av
byggnadernas fasader. Bostäder med fasad där grundriktvärdet innehålls kan planeras fritt.
Vid de västra fasaderna mot Östra Varvsgatan (kv A och kv E) och norra fasaden mot tunnel för kvarter A överskrids grundriktvärdet. Här finns möjligheten att planera genomgående lägenheter med minst hälften av bostadsrummen vända mot tyst sida. Gårdssidan för
kvarter A och östra fasaden i kvarter E uppfyller riktvärdena för tyst sida. Det är också
möjligt att planera små enkelsidiga lägenheter om högst 35 kvadratmeter.
För kontor finns inga riktvärden för buller vid fasad så möjligheten att planera för kontor
finns i vilken byggnad som helst.
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Ur bullersynpunkt skiljer sig de båda utredda scenarion för trafikbuller ganska lite. Vid
kvarter A får den norra fasaden ljudnivåer över grundriktvärdet i scenariot med tunnel och
även den västra fasaden vid kvarter E överskrider i tunnelscenariot grundriktvärdet. I båda
fallen finns möjlighet till genomgående lägenheter eller små lägenheter om högst 35
kvadratmeter.
Trafikbuller vid förskolegården
För bedömning av buller vid förskole- och skolgårdar används Naturvårdsverkets vägledande riktvärden från väg- och spårväg som började gälla i september 2017. På ny förskoleoch skolgård 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 vistelseytor inom skolgården har
högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme.
Bullerutredningen visar att trafiken på de lokala gatorna skiljer sig marginellt mellan de två
scenarierna som studerats. Ljudnivån vid skolgården blir densamma för båda scenarion
med undantag för ytan närmast angöringen i norr där buller från Östra Varvsgatan läcker in
lite längre i scenariot med en tunnel jämfört med scenariot utan tunnel. Skolgården uppfylller dock till så gott som hela ytan Naturvårdsverkets riktvärden för ny skolgård i båda utredda scenarion.

Maximala bullernivåer vid förskolegården, tv. utan tunnel, th. med tunnel.
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Industribuller
I Boverkets allmänna råd (2020:2) om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär framgår nedanstående (siffror angivna
som frifältsvärde utomhus vid fasad):

* Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad: Leq 45 dBA dag kl 06-18, Leq 45 dBA
kväll kl 18-22 och Leq 40 dBA natt kl 22-06.
** För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena enligt
ljuddämpad sida dvs Leq 45 dBA dag kl 06-18, Leq 45 dBA kväll kl 18-22 och Leq 40 dBA natt kl 22-06.

Utöver det ovan angivna så gäller bland annat följande frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:
Maximala ljudnivåer (L >55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka
tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första
hand den ljuddämpade sidan.
Fmax

Planområdet påverkas av buller kopplat till hamnverksamheten i Malmö hamn (CMP –
Copenhagen Malmö Port). En utredning kring bullerpåverkan av planområdet har därför
tagits fram (Kranen 5, Malmö – Buller från CMP, Tyréns, 2022-04-26).
Sedan 2019 har CMP och Malmö Stad avtalat om att delar av hamnens verksamhetsområde
ska återgå till staden för att möjliggöra för nya detaljplaner i delar av hamnområdet. Avtalet
gäller från och med år 2027. Beräkningarna för Kranen 5 har gjorts med nuvarande verksamhet, dvs. tom år 2027. Några betydande skillnader för de planerade bostäderna efter år
2027 har inte kunnat identifieras vid tiden för utredningen.
Beräkningsmodellen innefattar endast bullerkällor som ingår i CMP’s verksamhet; båtar
som ligger vid kaj, containerhantering osv. Övriga aktörer i hamnområdet såsom lotsbåtar,
bogserbåtar och kustbevakningens båtar ingår inte.
Beräkningarna som genomförts visar att samtliga planerade bostadshus inom Kranen 5
uppfyller riktvärden för zon A eller B enligt Boverkets vägledning och bör därmed kunna
byggas med avseende på verksamhetsbuller från CMP. Lägenheter inom zon A (ljusblå)
kan planeras med valfri planlösning. I de fall lägenheter hamnar inom zon B (mörkblå och
grön) ska de planeras så att hälften av rummen planeras mot en sida som uppfyller
Leq_kväll 45 dBA och Lmax_natt 55 dBA.
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Ekvivalent ljudnivå från CMP dag/kväll, vy från nordost.

Ekvivalent ljudnivå från CMP dag/kväll, vy från sydväst.
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Maximal ljudnivå från CMP dag/kväll/natt, vy från nordost.

Maximal ljudnivå från CMP dag/kväll/natt, vy från sydväst.
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Lågfrekvent buller
Planområdet påverkas av lågfrekvent buller från Malmö hamnområde.
För lågfrekvent buller gäller Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller som inte får
överskridas inomhus, se nedan.

I bullerutredningen (Bullerutredning Kranen 5, Malmö, Efterklang, 2021-10-19) har endast lågfrekvent buller från ett kryssningsfartyg som angör hamnen beräknats till fasad för den nya
bebyggelsen, eftersom detta utgör ett ”worse case”. Det är kryssningsfartygen som är de
dominerande bullerkällorna i lågfrekvensområdet inom hamnens verksamhetsområde. Övriga färjor som angör hamnen har lägre ljudeffekt i lågfrekvens jämfört med kryssningsfartyget. Övriga aktiviteter i hamnen genererar inte heller något väsentligt lågfrekvent ljud.
Avståndet från kryssningsfartyget till detaljplaneområdet påverkar hur höga ljudnivåerna
blir vid ny föreslagen bebyggelse. Kryssningsfartygets olika tänkbara lägen har därför utretts
så att redovisade nivåer visar de högsta tänkbara nivåerna oavsett färjelägen och innan eller
efter flytten av hamnen år 2027.
Utredningen visar att det vid fasad, i värsta punkten vid punkthuset i nordöstra hörnet av
planområdet, finns ett behov på 15 dB fasaddämpning i ett av tersbanden. Detta bedöms
fullt rimligt att hantera med en konventionell stomme och standardfönster.

Högst beräknad ljudnivå vid fasad. Efterklang.
Trafikkonsekvenser

Den nya exploateringen kommer att generera ett antal trafikrörelser som fördelar sig mellan
de olika färdmedlen gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Flödet kommer att fördela sig ut i
befintligt gatunät och därmed belasta kringliggande gatunät och de korsningar som ansluter. Planområdet bedöms generera ca 900–1000 bilresor per dygn när det är fullt utbyggt,
vilket motsvarar 170–180 fordon i maxtimmen (Kranen 5, mobilitets- och parkeringsutredning till
detaljplanen, Sweco, 2022-03-16). Detta bedöms inte vara så omfattande trafikmängder att de
föranleder några särskilda åtgärder i det befintliga gatunätet.
Inom området kommer trafikflödena vara låga. Flödena beräknas vara lite större på den
öst-västliga gatan norr om Båghallarna än på övriga gator. Störst kommer flödena vara i anslutning till nedfarterna till parkeringsgaragen, som planeras i nära anslutning till Östra
Varvsgatan respektive Dockgatan.
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Kollektivtrafik
Utbyggnaden av området innebär att busshållplatsen på Östra Varvsgatans östra sida kommer att behöva flyttas.
Parkering
Merparten av området utgörs i dagsläget av stora ytor för parkering. Det är i huvudsak boende, besökare och anställda i övriga delar av Dockan som parkerar här. Anläggningarna
norr om Båghallarna rymmer cirka 680 bilplatser. Väster om Båghallarna finns ytterligare
drygt 100 bilplatser. Det finns ett nytt parkeringshus söder om planområdet, parkeringshuset Ubåten, som är planerat och uppfört i syfte att hantera det bilplatsbehov som i dagsläget parkerar inom planområdet.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal kommer att tecknas mellan Malmö stad och fastighetsägaren. Se vidare 4 Genomförande/Ekonomiska genomförandefrågor.
3.4 Konsekvenser för fastigheter
Fastighet Kranen 5

Fastigheten kommer att avstå mark som regleras in i intilliggande kommunal gatufastighet.
Fastigheten kommer att bilda nya fastigheter för bostads-, kontors-, skol- och centrumändamål.
Del av fastigheten kommer tillsammans med fastigheten Kranen 7 att bilda ny fastighet för
skol-, kontors- och centrumändamål.
Fastighet Kranen 6

Fastigheten kommer att avstå mark som regleras in i intilliggande kommunal gatufastighet.
Fastighet Kranen 7

Fastigheten kommer tillsammans med del av fastigheten Kranen 5 att bilda ny fastighet för
skol-, kontors- och centrumändamål.
Hamnen 21:138

Fastigheten kommer att erhålla mark från Kranen 5.

Del av fastigheten (en cirka 1 meter bred remsa längs Dockgatans västra sida) kommer tillsammans med fastigheten Kranen 5 att bilda ny fastighet för centrum- och bostadsändamål.
Under delar av den mark som erhålls från Kranen 5 kommer sannolikt en 3d-fastighetsbildning bli aktuell för föreslagna passager mellan underjordiska garage.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av Malmö stads bostadspolitiska mål
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. 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.
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Bostadsgårdar

Bostadsgårdarna inom kvarter C och D är relativt rymliga, sett till den totala samlade gårdsrummet. Övriga gårdar, inte minst inom kvarter E, är relativt små. Räknat per bostad är
gårdarna inom kvarter A och D relativt rymliga, men övriga kvarter har relativt liten gårdsyta räknat per bostad. De gårdar som är rymligare har förutsättningar att vara flexibla och
tillåter att flera sociala aktiviteter kan pågå samtidigt. Det finns förutsättningar för växtlighet att etableras och att återhämta sig från slitage. Gårdarna ger barn möjlighet att regelbundet träffa andra barn. I de fall gårdarna är små är förutsättningarna för ovanstående betydligt sämre.
Ju större del av gårdarna som utformas för praktiska funktioner, respektive ju större del
som avsätts för privata uteplatser, desto större är risken att de kvaliteter som nämns ovan
går förlorade. Om gårdarna delas upp och avgränsas mellan olika fastighetsägare försämras
också förutsättningarna för flexibel användning.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. En bostadsnära park
och förskola, i delar relativt stora och luftiga gårdar samt separata gång- och cykelvägar
längs angränsande större gator är fördelaktigt ur ett barnperspektiv. Den relativt omfattande trafiken längs framför allt Östra Varvsgatan innebär dock en nackdel för barns rörelsefrihet och ställer höga krav bland annat på tydliga och trafiksäkra korsningspunkter.
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. Planområdet 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 knappt 570 nya bostäder inom området.
Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som innerstad och främst består av bostadsrätter med en för staden genomsnittlig fördelning av lägenhetstyper, bedöms bostäderna generera ett behov av ca 40 förskoleplatser och 35–40 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.
Behovet av förskola löses inom detaljplanen genom att en förskola för ca 240 barn planeras
inom detaljplanens område. Förskolan har dimensionerats för att hantera inte bara behovet
från planområdet, utan behovet inom ett större område i östra delen av Västra Hamnen.
Detta eftersom där det sedan tidigare inte finns någon förskola permanent etablerad i området.
Behovet av grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga grundskolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
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Kommersiell service

Planförslaget innebär ett tillskott av boende och verksamma inom området, vilket kan
gynna kommersiella verksamheter både inom och i områdets närhet. Förslaget innebär
samtidigt att några mindre lokaler för verksamheter kommer att tillkomma, som kan leda
till utökad kommersiell service i området.
Relevanta övriga projekt

Förbindelse Västra Hamnen – Mellersta hamnen
I översiktsplanen finns redovisat en förbindelse mellan Västra Hamnen och Mellersta hamnen precis norr om området. Förbindelsen är tänkt att få en både regional och lokal funktion genom att förbättra tillgängligheten till Västra Hamnen. Det finns i dagsläget inga beslut om genomförandet av förbindelsen utöver angivelsen i översiktsplanen, och inte heller
någon fastställd inriktning gällande formen för förbindelsen. En utredning kring ett tunnelalternativ respektive ett bro-alternativ har genomförts (Framtidens kuststad 2019 - Studie av
tunnelförbindelse mellan Västra Hamnen och Mellersta Hamnen, Malmö Stad, Sweco, 2019-12-19,
respektive Broförbindelse mellan Västra och Mellersta hamnen, Norconsult, 2022-03-18).
Tunnel
Planområdet har avgränsats för att inte omöjliggöra en eventuell tunnelförbindelse med
den sträckning som föreslås i ovan nämnda utredning. Bebyggelsestrukturen har dock getts
en något annorlunda utbredning jämfört med vad som fanns med som skiss i utredningen
och ligger i delar närmre tunneln. Tunnellösningen bedöms bli dimensionerande för avgränsningen jämfört med en brolösning.
Skiss på tunneluppfart
med kringliggande kvarter
och ”snurra” för cykeluppfart från tunnelutredningen.
Röd linje – utsnitt planområdesgräns nu aktuell
detaljplan.
Turkos linje – utsnitt
kvartersgränser nu aktuell
detaljplan.

I planförslaget angörs kvarter A via en smal gata norr om kvarteret. Gatan är placerad söder om tänkt tunnelmynning och de planteringsytor som föreslås kanta denna och kan därmed trafikförsörja kvarteret både före och efter en eventuell tunnelutbyggnad.
Föreslagen gata som kvarter A angörs
från och dess förhållande till föreslagen
sträckning av tunneln och dess mynning.
Kraftigare svarta linjer markerar plankartans gränser.
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Det är i nuläget oklart huruvida gång- och cykelbanan som föreslagits genom tunneln ska få
sin uppfart samlad med biltrafiken eller om uppfarten ska ske genom en ”snurra” norr om
planområdet, vilket föreslogs i utredningen. En gång- och cykelväg i tunneln skulle innebära att tunneln tar mer mark i anspråk. För att inte påverka planområdet liksom den zon
med plantering m.m. som föreslagits söder om det eventuella schaktet kan det bli nödvändigt att skjuta körbanan i tunneluppfarten norrut och på så sätt ge denna en något nordligare anslutning till cirkulationsplatsen vid Östra Varvsgatan.

Kv A

Gatusektion norr om och i höjd med kvarter A, om tunnel byggs ut. Om gång- och cykelväg blir aktuellt i tunneln
kommer körbanan att behöva skjutas längre från kvarter A.

I planområdets nordöstra del tangerar fastighetsgränsen för det nya den tänkta tunnelutbredningen, vilket dock inte bedöms utgöra ett hinder för tunnelns genomförande.
Bro
I utredningen kring ett broalternativ har flera olika typer av brokonstruktioner studerats,
liksom olika lägen för var bron skulle kunna landa i Västra Hamnen. Ett av de föreslagna
lägena är direkt norr om planområdet, med ungefär samma sträckning som tunnelalternativet. I det fall det skulle bli aktuellt med en bro som förbindelse direkt norr om planområdet
kommer den tänkta tunneluppfarten norr om planområdet, illustrerad i sektionen ovan, att
ersättas av en gata. Gatans utformning i förhållande till bebyggelsen inom planområdet behöver studeras vidare inför en utbyggnad av gatan och kvarter norr om denna.
Metro till Köpenhamn
Malmö stad har sedan 2012 tillsammans med Köpenhamns kommun arbetat med planeringen av en metrolinje, Öresundsmetron, mellan städerna. Det har genomförts ett flertal
utredningar, senast budgetuppdraget som resulterade i rapporten Sammanfattande rapport om
hur ett nytt metrosystem kan förverkligas när Öresundsmetron etableras (KF 2021-10-28). I arbetet
med metron har två potentiella sträckningar genom Västra Hamnens pekats ut, varav den
ena passerar strax väster om planområdet. Ett stationsläge för metron pekas ut i norra delen av Västra Hamnen, nordväst om planområdet.
41 (53)

Studerade sträckningar för metron, samt
möjliga stationslägen. Planområdets ungefärliga läge markerat med röd cirkel.

Dp 5297
Delar av planområdet överlappar respektive gränsar till den sedan tidigare lagakraftvunna
detaljplanen 5297. Ytan söder om planområdet är reglerad som allmän plats – torg och ytan
mellan Båghallarna och kvarter E, som ingick i Dp 5297, är reglerad som gågata. Avsikten
är att denna allmänna plats ska byggas ut i samband med genomförandet av den nu aktuella
detaljplanen.

Utsnitt ur plankartan för Dp 5297, med
del av planområdesgränsen för den nu aktuella detaljplanen markerad som röd linje.

42 (53)

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).
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Teknisk försörjning

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
Inom området planeras två dubbelnätstationer.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och placering
av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen för strålning och brandrisk.
Genom det nordöstra kvarteret går befintliga
ledningar för värme och kyla. Dessa behöver
flyttas i samband med detaljplanens genomförande och placeras inom allmän plats, mot kajen. Placering av ledningar behöver också studeras tillsammans konstruktion av kajen.

Pumpstation

Fjärrkylaledning

Fjärrvärme
ledning

E.Ons fjärrvärme- och fjärrkyleledningar i planPumpstationen för havsvatten till E.Ons fjärrområdets nordöstra del. OBS att delar av ledningskyleanläggning kommer även fortsättningsvis
nätet fallit bort i grundkartan och kommer att
behöva vara åtkomlig från öster med en mindre kompletteras till granskningen.
hjullastare. Detta för att de kemikaliebehållare
som finns inom stationen ska kunna bytas vid behov. Ledningarna som försörjer stationen
behöver också tas hänsyn till vid ombyggnad av kajen, exempelvis vid plantering av träd.
Brand

Planområdet är beläget inom normal insatstid, under 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.
Om utrymning från byggnader inte kan ske med hjälp av räddningstjänsten kan utrymningen lösas genom ex. Tr2-trapphus eller att lägenheterna har tillgång till två oberoende
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trapphus. Detta kan exempelvis bli nödvändigt där trädplantering i gatan hindrar tillgängligheten till fasader. För radhusbebyggelsen norr om parken kan utrymning ske med hjälp av
bärbar stege. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Buller

Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband med
bygglovsansökan.
Dagsljus

Mer detaljerade utredningar gällande dagsljustillgång i byggnader kan behöva redovisas av
exploatören i samband med bygglovsansökan.
Underjordisk förbindelse mellan parkeringsgarages

Förbindelser under lokalgator, mellan de olika underjordiska parkeringsgaragen, måste utformas och utföras i samråd med fastighets- och gatukontoret. Konstruktionen av tak och
gata behöver fungera på sådant sätt att taket inte spricker, vatten läcker in m.m. Förbindelserna yttersta konstruktion (isoleringen) måste ligga minst 0,5 meter under markytan.
Kaj

I samband med detaljplanens genomförande kommer kajerna som berörs av planområdet
behöva byggas om. Avsikten är att den nord-sydliga kajen ska utföras med erosionsskydd i
form av stenskoning utanför kajkanten, likt angränsande kaj, och att den nordsydliga kajen
byggs som spontad kaj. I samband med ombyggnaden av den öst-västliga kajen är det viktigt att säkerställa att befintliga dragstag som idag sträcker sig in över kvartersmark ersätts
med kortare, moderna som placeras inom allmän plats. Inför genomförandet av detaljplanen måste det studeras vidare hur den tänkta kajkonstruktionen ska fungera ihop med det
kantskydd mot våguppsköljning som planeras.
Pålning av byggnad

Vid uppförande av den högre byggnaden i planområdets nordöstra hörn kommer grundläggning med pålning sannolikt att vara nödvändigt för att inte äventyra kajkonstruktionens
hållfasthet.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och fastighetsägaren Dockan exploatering AB. Exploateringsavtalet upprättas i
enlighet med 6 kap 40 § plan- och bygglagen och ska vara undertecknat innan dess att detaljplanen antas eller godkänns i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer preliminärt att reglera bland annat frågor som har att göra
med överlåtelse av mark, ersättning för gatukostnader, hantering av underjordiska förbindelser mellan parkeringsgarage (under allmän gata), och bildande av servitut. Exploateringsavtalet ska även hantera fördelningen av kostnaderna för det kantskydd mot vågöversköljning som planeras längs kajerna.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, fjärrkyla-, gas-, va-, tele- eller elledningar bekostas av exploatören.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som ska bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
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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 kommer
sannolikt att delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. underjordiska parkeringsgarage, kan
gemensamhetsanläggningar bildas. För passager mellan underjordiska garage, under allmänna gator genomförs lämpligen en 3d-fastighetsbildning. Fastighetsägare ansöker om
fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
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. Ledningar inom allmän plats läggs istället med avtal
mellan ledningsägaren och Malmö stad/fastighets- och gatukontoret.
Pumpstationen till E.Ons fjärrkyleanläggning samt nätstationer bör säkras upp med servitut
eller annat avtal mellan Malmö stad och E.On.
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 motiveras bland annat av behovet och önskan om
•
•
•
•

en större park i den östra delen av Västra Hamnen, där det finns brist på grönytor.
ytterligare förskolor i Västra Hamnen, där behovet av förskoleplatser växer i takt
med att bostäder och befolkning i området ökar.
fler bostäder i området såväl som generellt i Malmö, inte minst i kollektivtrafiknära
lägen.
fler arbetsplatser i kollektivtrafiknära lägen.

Planförfarande

Detaljplanen 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.
Tidigare planprocess

De södra delarna av planområdet, det kvarter som benämns E, ingår i detaljplanen 5297 som
vann laga kraft 2015. Den gällande detaljplanen har i de aktuella delarna inte byggts ut. Kvarteret har införlivats i den nu aktuella detaljplanen för att möjliggöra en mer rationell byggrätt
och underlätta utbyggnad och färdigställande av bebyggelse i området. En mindre del av det
som tidigare varit planlagt som kvartersmark samt den gång- och cykelväg som planerades
norr om kvarteret har också tagits med för att i stället möjliggöra den gatuanslutning som nu
planeras.
Medverkande

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

Planområdet består av del av fastigheten Kranen 5 som ägs av Dockan Exploatering AB,
fastigheterna Kranen 7 (den f.d. maskinverkstaden) och del av Kranen 6 som ägs av Utvecklingsaktiebolaget Kranen, samt del av fastigheten Hamnen 21:138 som ägs av Malmö
kommun.
Området har en areal knappt 41 000 m2.
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kontorsbyggnad

tillfällig
förskola
f.d. verkstad
Båghallarna

Orienteringskarta med planområdet markerat med röd linje.
Platsens historik

Planområdet ingick tidigare i området där Kockums bedrev sin verksamhet.
I områdets västra del står en byggnad bestående av två parallella verkstadshallar. Den västra
uppfördes 1956 och benämns i originalregister artillerihall och sedan kanonverkstad. Kockums konstruerade och tillverkade ett antal jagare, kryssare med mera som bestyckades med
Boforskanoner. Tidigt benämns hallen även montageverkstad. Den östra hallen byggdes till
något år efter uppförandet av den västra hallen och har benämnts pannverkstad. Hallarna
har i princip stått tomma sedan Kockums nedläggning.
Båghallarna som gränsar till planområdet i söder användes också för Kockums verksamhet
men kom senare att husera Malmö musikteater och numera bland annat Skånes dansteater.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planförslaget kantas i öster och väster av två större gator; Östra Varvsgatan respektive
Dockgatan. I norr utgör kajkanten ett tydligt avslut för delar av området, medan Båghallarnas längsfasad i söder utgör en tydlig avgränsning i denna del.
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Längs Båghallarnas västra sida finns sedan tidigare planerat ett stråk med fokus på oskyddade trafikanter, som komplement till de större gatorna. Stråket har benämnts Kulturstråket och har planerats knyta samman områdets olika delar, men också knyta samman området med omgivande kvarter och målpunkter. Mellan stråket och Östra Varvsgatan finns det
sedan tidigare planlagt ett torg; Najadtorget, som ännu inte byggts ut.
Bebyggelse

Inom området finns idag endast två byggnader, en tillfällig paviljongförskola och en äldre
verkstadsbyggnad. Se vidare avsnittet ”Platsens historik” ovan samt ”Kulturmiljö” nedan.
Kulturmiljö

På fastigheten Kranen 7 som ingår i planområdet finns en byggnad i form av två sammanbyggda hallar från Kockumstiden. Hallarnas kulturhistoriska värde har utretts som underlag
till detaljplanen (PM – Kulturmiljöunderlag Kranen 7, Västra hallen, Tyréns, 2021-06-28). Fokus
har legat på den västra hallen som bedömts mest intressant att bevara.
Byggnaden består av två stora öppna verkstadshallar med traverser och väggmonterade
svängkranar. I norr finns våningsplan med mindre utrymmen; ursprungligen kontor, förråd
och personalutrymmen såsom omklädningsrum och matsal.
Den östra hallen har stora lanterniner, medan den västra hallen har haft öppningsbart tak
för att kunna lyfta in och ur stora objekt. Även portöppningar är utförda i motsvarande
stora skala, med skjutbara portar av korrugerat stål.
Byggnaden har en stomme i platsgjuten betong som är synlig i fasaden, med mönster från
gjutformens brädor. Fasaderna är i övrigt murade i rött tegel, i munkförband (omväxlande
två löpare och en bindare). Fogarna är ljusa och strukna i liv med tegelstenarna, så att fasaderna har ett tydligt grafiskt mönster med skarpa kanter.
Hallarna har höga, spröjsade järnfönster med trådarmerat glas, som idag är täckta på utsidan med korrugerad plast. I den norra delen, med personal- och kontorsutrymmen, finns
vita enlufts- och tvåluftsfönster av trä i nära kvadratisk form. På den östra hallens östra fasad finns en svängkran monterad.
Invändigt är hallarna präglade av den stora rumsvolymen med den för Kockums verkstadshallar så karaktäristiska färgsättningen, med traverser, väggar med mera målat i skarpt
grönt, gult och brandgult. I det fall den östra hallen rivs, blir de båda hallarnas nuvarande
mellanvägg i stället yttervägg och den västra hallens fasad mot öster, vilket den också ursprungligen var. Den östra hallen är något senare tillkommen.
Kulturhistoriskt värde
Byggnaden är välbevarad på så vis att det ännu är läsbart att den använts i storskalig verkstadsproduktion; byggnadens fria placering, stora volym, höga fönster och portar, rationella
utformning och kvarvarande fasta utrustning berättar om dess ursprungliga användning. I
kontext med kringliggande verkstadshallar som bevarats, med ny användning, ger den en
tydlig bild av områdets historia och dess identitet.
Som enskild byggnad har den ett tydligt industri- och teknikhistoriskt värde genom den tekniska utrustning som finns bevarad. Detta är sammanflätat med socialhistoriskt värde då
utrustningens karaktäristiska färgsättning har sin bakgrund i 1970-talets starka fokus på förbättring av arbetsmiljön på varvsområdet.
Som del av Kockums byggnadsbestånd har byggnaden även ett högt samhällshistoriskt
värde då den representerar en för Malmö mycket viktig historisk epok.
I en ny kontext som del av en blandad stadsmiljö och ny funktion har byggnaden ett miljöskapande värde som en märkesbyggnad och identitetsskapare tillsammans med övriga
hallbyggnader.
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Gavel mot söder. Den västra hallen till vänster i bild. De båda hallarna har flacka sadeltak och stora fasadöppningar för ljusinsläpp och portar.

Den västra hallens fasad mot väster. Byggnaden har en rationell form med släta fasader och räta hörn. Synlig
betongstomme och röda tegelfasader speglar såväl tidens arkitektoniska ideal som byggnadens robusta karaktär.

Gavel mot norr. Taklandskapet är varierat med olika uppbyggnader. Denna fasad har inte de stora öppningarna
som övriga fasader har.
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Den östra hallens fasad mot öster.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet består idag till stora delar av asfalterade parkeringsytor. Undantagen utgörs
huvudsakligen av de befintliga byggnaderna och förskolegården hörande till den tillfälliga
förskolan.
Inom planområdet finns en del befintlig vegetation,
främst inom den tillfälliga förskoletomten samt längs
Båghallarnas norra och västra sida, där i form av
trädplanteringar. Träden som finns längs Båghallarnas västra sida och som kommer att ligga inom allmän plats har inventerats med avseende på trädens
art och vitalitet (Inventering och vitalitetskontroll av träd
vid Båghallarna, Skånes Dansteater, Sweco, 2021-1015).
Träden är någon sorts avenbok och visar tecken på
olika god vitalitet, beroende av förutsättningarna för
god tillväxt på platsen. Träd nr 1–3 samt nr 7–10 (se
illustration till höger) uppvisar sämre tillväxt och varierande grad av uttorkningssymptom i kronorna,
förmodligen p.g.a. markpackning. Träd nr 15 är i princip dött. Träd nr 14 har en rejäl stamskada, men har lyckats repa sig och har god vitalitet. Övriga träd, dvs nr 11–13 (14) och
16–24, mår utmärkt och har fin tillväxt.
Kollektivtrafik

Östra Varvsgatan trafikeras av MalmöExpresslinje nr 5 mellan Stenkällan och Västra Hamnen, via Malmö C, samt av stadsbusslinje 2 mellan Västra Hamnen och Kastanjegården,
också via Malmö centralstation. Bussarna går med hög turtäthet och stannar vid en hållplats
i direkt anslutning till planområdet.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet nås i första hand från Dockgatan i öster och Östra Varvsgatan i väster. Längs
Östra Varvsgatan finns gång- och cykelväg utbyggd på gatans östra samt västra sida. Längs
Dockgatan finns separat gång- och cykelväg utbyggd på gatans västra sida fram till hörnet
vid kajen som avslutar Dockan.
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Båghallarna och den gamla maskinverkstaden nås idag via ett internt gatunät med gator på
södra respektive norra sidan om Båghallarna, men anslutning dels mot Dockgatan, dels
mot Östra Varvsgatan söder om maskinverkstaden.
Teknisk försörjning

Teknisk infrastruktur finns utbyggd i Dockgatan och Östra Varvsgatan.
Kommunal och kommersiell service

Inom planområdet finns en kommunal förskola i tillfälliga paviljongbyggnader, Gröna
Dockans förskola. Drygt 100 meter väster om planområdet finns den annars närmast liggande förskolan; Fregattens förskola.
Närmast liggande grundskolor finns ca 400 respektive ca 450 meter från planområdet; Stapelsbäddsskolan för årskurs F-3 respektive Västra Hamnens skola för årskurs 4–6.
Kommersiell service liksom ett bibliotek finns koncentrerat kring Masttorget ca 450 meter
sydväst om planområdet. Här finns också bland annat ett bibliotek.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kustzonen och gränsar till riksintresse för
Malmö hamn. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintressena.
Översiktsplan

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse för området. Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
Norr om planområdet finns enligt översiktsplanen en framtida möjlig förbindelse mellan
Västra Hamnen och Mellersta Hamnen.
Överensstämmelse med Arkitekturstaden

Under planarbetet har framför allt följande teser från Arkitekturstaden varit utgångspunkten:
•
•
•
•
•
•

Arkitekturen ska tillföra värden till alla människor i Malmö
Arkitekturen ska främja livet i stadens rum
Arkitektur ska stärka Malmös särart
Arkitekturen ska gestaltas i relation till sin omgivning
Arkitekturen ska bidra till Malmös miljömässiga hållbarhet
Arkitekturen ska utvecklas över tid.

Värdeprogram

Värdeprogram för Västra Dockan (antaget av styrgruppen för Västra Hamnen
2012- 06-26 och presenterat på stadsbyggnadsnämnden 2012-09-20) utgör underlag till
planarbetet. Enligt värdeprogrammet föreslås förskolor, en större park och bostäder med
stora inslag av grönska för planområdet.
Planprogram

Planprogram för Kranenområdet godkändes i stadsbyggnadsnämnden i maj 2000.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Dp 4007, Dp 4859, Dp 5297
och Dp 4704.
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Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Friytor vid förskolor och skolor, reviderade 2021-12-16
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2018–2022
Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015–2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012–2019
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Renhållningsordning 2021–2030 för Burlövs kommun och Malmö stad
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kranen 5, Malmö – Buller från CMP, Tyréns, 2022-04-26
Kv Kranen 5 dagvatten- och skyfallsutredning, DHI, 2022-04-13
Kustskydd för detaljplan Kranen 5, DHI, 2022-04-12
Kranen 5, mobilitets- och parkeringsutredning till detaljplanen, Sweco, 2022-03-16
Kv Kranen, Malmö Vindanalys, Fojab, 2022-03-14
VSC, Kranen 5, Malmö, Fojab, 2022-03-15
Bullerutredning Kranen 5, Malmö, Efterklang, 2021-10-19
Inventering och vitalitetskontroll av träd vid Båghallarna, Skånes Dansteater,
Sweco, 2021-10-15
PM – Kulturmiljöunderlag Kranen 7, Västra hallen, Tyréns, 2021-06-28
Utvärdering av lämplighet för exploatering Dp 5429, Cowi, 2021-05-18
Historisk inventering område Dp 5429, Cowi, 2020-05-27
Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom planerat detaljplaneområde Dp
5429 – Kranen 5, Malmö stad. Resultatrapport, Cowi, 2019-12-19
Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom planerat detaljplaneområde Dp
5429 – Kranen 5, Malmö stad. Bedömningsrapport, Cowi, 2019-12-19
Miljöinventering av motorhallen, Dockan, Cowi, 2019-03-06

Övrigt underlag

•
•

Framtidens kuststad 2019 - Studie av tunnelförbindelse mellan Västra Hamnen och
Mellersta Hamnen, Malmö Stad, Sweco, 2019-12-19
Broförbindelse mellan Västra och Mellersta hamnen, Norconsult, 2022-03-18
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