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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

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

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





Skeppsbyggaregatan föreslås breddas och byggas om som en förlängning av den nyligen utbyggda Neptunigatan i öster.
Västra Varvsgatan-Mariedalsvägen breddas och ges en snedare vinkel från korsningen
Skeppsbyggaregatan/Västra Varvsgatan, över kanalen. En separat gång- och cykelbro
möjliggörs på Varvsbrons norra sida.
Citadellsvägen breddas och en separat gång- och cykelbro möjliggörs på Västerbrons
norra sida.
Skeppsgatan breddas.

Konsekvenser

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

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

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

Planförslaget tar sin utgångspunkt i strategier från Värdeprogram för Citadellsfogen (Malmö
stad, december 2012) samt från dokumentet Västra Hamnen 2031 - ett hållbart och gott liv för
alla (Malmö stad, juli 2013).
Bebyggelsestruktur

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

Illustrationsplan för området

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




Fasadvegetation är önskvärt mot framför allt de större gatorna samt längs parkeringshusets fasader.
Innergårdar ska utformas som lummiga med en stor andel grönska.
Inslag av större träd ska finnas.

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

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

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

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

Mot kanalstråket är det önskvärt att bebyggelse och förgårdsmark utformas med mindre
tillägg såsom sekundära entréer och trappor till bostäderna i bottenplan, för att bidra till ett
levande stråk. Regelrätta uteplatser på förgårdsmarken ska dock undvikas, för att inte påverka upplevelsen av det angränsande kanalstråket som ett publikt stråk. Uteplatser i detta
läge kan istället utformas som indragna balkonger.
I områdets inre kan egna uteplatser i gynnsamma sollägen bidra till en småskalig, intim
miljö.
Allmän plats
Parken som planeras längs det öst-västliga, gröna rörelsestråket ska, liksom stråket i övrigt,
utformas med inspiration i det gamla järnvägsspåret genom området. Park och stråk ska ges
en sammanhållen utformning.
Stråket längs Turbinkanalen ska utformas för att upplevas som tryggt och så att kanalen
synliggörs, samtidigt som naturvärden bevaras.
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2.2 Bebyggelse
Användning

Inom huvuddelen av det nordvästra kvarteret möjliggör detaljplanen för kontor, centrumverksamhet samt skola (användningsbestämmelserna K, C, S). Skoländamålet inkluderar
även förskoleverksamhet. En förskola som placeras här ska utgöra minst 1100 m2 bruttoarea (BTA) (e3). Detta för att säkerställa etablering av en förskola i kvarteret. Förskolelokalerna bör till stora delar placeras i byggnadens bottenplan för att vara lättillgänglig och få
direkt tillgång till en utemiljö, samt för att förskoleverksamheten synliggörs i stadsrummet.
Inom den västra delen av samma kvarter medges, liksom i det sydvästra kvarteret och det
mittersta kvarteret mot Skeppsbyggaregatan, bostäder med möjlighet till centrumverksamheter i plan ett (B, C1). Syftet med att begränsa centrumverksamheten till plan 1 är att säkerställa tillgången till bostäder inom området, och samtidigt uppmuntra till inslag av verksamheter längs områdets gator.
Inom huvuddelen av det nordöstra kvarteret möjliggör detaljplanen för parkeringshus och i
plan 1 även centrumverksamhet (P1, C1). Inom den östra delen av samma kvarter medges
bostäder, kontor och centrumverksamheter (B, K, C). Syftet med detta är att parkeringshuset ska kunna byggas samman med en byggnad som rymmer flera funktioner i detta synliga
läge. Bostadsgård till eventuella bostäder i denna del ska kunna placeras på parkeringshusets tak (B1).
I hörnet Skeppsbyggaregatan/Skeppsgatan respektive i hörnet Skeppsbyggaregatan/Västra
Varvsgatan tillåts i bottenvåningen endast lokal för publik verksamhet, exempelvis handel
eller andra servicefunktioner. Minsta yta för sådan lokal ska vara 150 m2 (e1) respektive 100
m2 (e2). Syftet med detta, liksom med möjligheten att etablera centrumverksamhet även i
andra delar av bebyggelsen, är att bidra till aktivitet och liv i gaturummet.
Uppskattningsvis bedöms området kunna rymma ca 350 lägenheter, drygt 5100 m2 bruttoarea (BTA) kontor/centrumverksamhet, 1100 m2 BTA förskola, 300 m2 BTA butikslokaler
och ca 11 500 m2 BTA parkeringsyta. Antalet lägenheter kan komma att sänkas till förmån
för mer kontor och centrumverksamheter.
Söder om den öst-västliga gatan regleras en smal markremsan som skola (S). Syftet är att
denna markremsa ska kunna tillföras fastigheten Makrillen 3 som är planlagd för allmänt
ändamål men används för skoländamål.
Höjder, våningsantal

De höjder som medges är anpassade efter skalan i Västra Hamnen och är i huvudsak i enlighet med vad som anges kring höjder i visionsdokumentet Västra Hamnen 2031 – ett hållbart och gott liv åt alla. Höjderna regleras huvudsakligen med nockhöjd i kombination med
högsta våningsantal (f1-3). Syftet med kombinationen nockhöjd och högsta våningsantal är
generellt att möjliggöra viss flexibilitet i takutformningen och att tillåta träkonstruktion som
kräver högre våningshöjder, och samtidigt 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 visuellt
hoppressade våningar. För de lägre delarna i områdets inre är nockhöjden istället kombinerad med byggnadshöjd för att hålla nere takfotshöjden men samtidigt möjliggöra större
flexibilitet vad gäller takutformning, takvinkel, nyttjande av vindsvåningar och mindre tilllägg i form av indragna våningar för gemensamma utrymmen etc.
Utöver högsta tillåtna nockhöjd och byggnadshöjd tillåts trapphus och hisschakt i begränsad omfattning, transparenta fallskydd/terrassavskärmningar, anläggningar för förnybar
energi och mindre tillägg såsom skorstenar.
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Längs Skeppsbyggaregatans stora gaturum tillåts kontorsbyggnaden i väster uppföras i motsvarande fem respektive åtta våningar (23,5 respektive 34,5 meters nockhöjd), bostadshuset
mitt på gatusträckningen i sju våningar (26,5 meters nockhöjd) och parkeringshuset i öster i
huvudsakligen motsvarande sex-sju våningar med parkering och eventuell bostadsgård på
taket (23,5 meters nockhöjd). Den västra delen av parkeringshuset har en högsta tillåten
nockhöjd motsvarande endast fyra våningar (15,0 meter). Syftet med en lägre höjd i detta
läge är att förbättra dagsljusförhållandena för bostadshuset mittemot. Regleringen innebär
att parkeringshusets två översta våningar kommer att behöva dras in sju meter från fasad.
Påbyggnaden på p-huset längs i öster är anpassad i höjd för en bostadsbyggnad i nio våningar (nockhöjd 32,0 meter). Den översta våningen får uppföras på 80 % av underliggande vånings takyta och ska vara indragen minst 1,5 meter från fasadlivet mot Skeppsgatan. Syftet är att minska den upplevda skalan på bebyggelsen mot Skeppsgatan och mot bebyggelsen inom kvarteret Abborren på andra sidan gatan.
Mot Ribersborg är avsikten att bebyggelsen ska utformas med ett taklandskap som knyter
an till de platta takavsluten och de indragna våningarna på bebyggelsen längs framför allt
Limhamnsvägen. Här är bebyggelsens höjd därför generellt begränsad till en högsta nockhöjd av 20,5 meter, motsvarande sex bostadsvåningar. Utöver detta får en indragen våning
uppföras på delar av taket (f4). Den indragna våningen får ha en nockhöjd av 4,0 meter
över underliggande vånings yttertak och ska vara indragen 1,5 meter från fasadlivet mot
förgårdsmark/allmän plats. Placeringen på taket styrs för att skapa tydliga mellanrum mellan de indragna våningarna och skapa en variation i taklandskapet.
Mot Citadellsvägen begränsas bebyggelsens höjd till nockhöjd 20,5 meter, samma höjd som
för bebyggelsen som vänder sig mot Ribersborg. Detta för att de takvåningarna som tillåts
mot Ribersborg ska framträda visuellt även sett från sydväst och sydöst.
I områdets inre ska bebyggelsen vara lägre, huvudsakligen motsvarande fyra bostadsvåningar. Högsta tillåtna byggnadshöjd för de lägre delarna är 14,0 meter och högsta tillåtna
nockhöjden 17,0 respektive 20,5 meter. En byggnadslänga tillåts att gå upp i sex våningar
med en nockhöjd på 23,5 meter.
Bebyggelsens utbredning och placering på mark

Byggrätterna inom området begränsas generellt till 13 meters djup, med undantag för byggrätten för parkeringshuset som är 36 meter djup och de delar som enbart planläggs för kontor, centrumverksamhet och skola, där byggnader med ett djup av 17 meter medges. Byggrättens djup begränsas mot angränsande gator och gång- och cykelvägar av prickmark,
mark som inte får förses med byggnad (förgårdsmark), samt mot innergårdar av korsmark,
mark som endast undantagsvis får bebyggas. Utöver byggrättens djup tillåts balkonger och
burspråk skjuta ut över förgårdsmark och gårdar, se vidare rubrik ”Utformning”. Syftet
med begränsningen av byggrätternas djup är att säkerställa kvalitativa gårdsmiljöer, verka
för goda inre dagsljusförhållanden och undvika breda gavlar mot områdets gator.
På innergårdarna inom respektive kvarter tillåts komplementbyggnader uppföras, till en
största byggnadsarea av 70 m2 per fastighet. Utöver detta får skärmtak, exempelvis över entréer, väderskyddad cykelparkering samt fristående tak på förskolegård uppföras. I det sydvästra kvarteret där ett underjordiskt garage planeras får nedfart till garaget och överbyggnad över nedfarten uppföras utöver byggrätten för komplementbyggnader. Detsamma gäller den nätstation som planeras i det mittersta kvarteret mot norr.
Prick- och korsmarken hindrar inte anläggande av exempelvis uws (underjordiska avfallsbehållare), trappor och liknande.
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Huvudbyggnader ska i huvudsak placeras i förgårdslinje mot allmän plats. Förgårdsmarken
är generellt 1,5 meter bred för att rymma konstruktioner under mark, men också cykelparkering, sittplatser, mindre planteringar m.m. Vid gavlar är förgårdsmarken något smalare –
1,0 meter djup. Vid hörnlägena mot Skeppsbyggaregatan i storkvarterets nordvästra respektive nordöstra hörn har förgårdsmarken utökats något för att möjliggöra för mer cykelparkering till angränsande centrumverksamheten och samtidigt låta de olika byggnadskropparna i dessa delar skilja sig från varandra volymmässigt och visuellt.
Utformning

Förhöjd bottenvåning, entréer, sockel
Som ett led i att verka för levande offentliga stråk och platser ska det i hörnlägen mot
Skeppsbyggaregatan och Citadellsvägen vara möjligt att rymma centrumverksamheter i bottenvåningarna på bebyggelsen. Bebyggelsen ska därför utformas med förhöjd bjälklagshöjd
- minst 3,5 meter mellan de bärande bjälklagen (f6), i dessa lägen. Det undre bärande bjälklaget ska ansluta i nivå med angränsande mark för att säkerställa tillgängligheten till lokal. I
det fall byggnadsdelen initialt inte används för lokal utan inreds med bostad kan denna höjas upp genom exempelvis ett extra bjälklag.
Huvudentréer ska placeras mot allmän plats och ska ansluta i nivå med denna. Entréer till
trapphus i bostadshus samt till förskola ska också utformas som genomgående från sida
mot allmän plats till gård. Syftet med detta är att boende ska kunna röra sig mellan bostad
och gata utan att behöva gå via gården, samt att boende ska kunna nå gården utan att gå via
gatan. Syftet är också att det ska finnas en tydlig kontakt mellan gaturummet och gårdsrummet och att entréerna ska bidra till attraktiva fasader mot gaturummen.
Loftgång tillåts inte inom planområdet, med undantag för inom område markerat med f8.
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. Vid påbyggnaden på p-huset
medges loftgång mot p-huset i väster från våning fem, för att möjliggöra en öppen trapphus/korridorlösning mot p-husets tak (f8).
Bebyggelsens sockelhöjd, dvs avståndet mellan nivån på angränsande gångbana/trottoar
och bottenvåningens övre golvbjälklag, får vid bostäder inte underskrida 0,6 meter eller
överskrida 1,0 meter över marknivån på angränsande allmän plats. Bestämmelsen innebär
att direkt insyn i bostäder begränsas, utan att kontakten mellan bebyggelsens inre och den
som passerar på angränsande gång- och cykelbana helt går förlorad.
Balkonger, burspråk, loftgång
Burspråk får finnas längs högst 1/3 av fasaden per trapphuslängd, dvs den fasadlängd som
ett trapphus och lägenheterna hörande till detta upptar, och får skjuta ut högst 1,0 meter
från fasadlivet. Mot allmänna gator och gång- och cykelvägar ska den fria höjden mellan
burspråk och marknivån vara minst 3,5 meter.
Balkonger får mot innergården skjuta ut högst 2,0 meter från fasadlivet. Över förgårdsmark
mot allmänna gator och gång- och cykelvägar får balkonger skjuta ut högst 1,0 meter från
byggnadernas fasadliv och på en lägsta höjd av 3,5 meter. Från 4,7 meters höjd får balkonger skjuta ut 1,5 meter från fasadlivet.
Syftet med begränsningen av balkonger och burspråks djup och lägsta höjd är att dessa inte
ska upplevas alltför dominerande längs områdets gator och gång- och cykelstråk och på
områdets innergårdar. Begränsningen innebär också att bättre dagsljusförhållanden kan
uppnås för bebyggelsen.
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Mot Skeppsbyggaregatan är balkongernas tillåtna utbredning begränsad till högst 1/3 av fasaden, för att den stramare, stadsmässiga karaktär som eftersträvas längs gatan ska kunna
uppnås.
Inglasning av balkonger får endast ske i fasadliv. Anledningen till detta är att undvika att
bebyggelsens huvudsakliga fasadliv visuellt förskjuts utåt och för att undvika ett stökigt intryck.
Färgskala
Bebyggelsen vänd mot Ribersborg i väster ska färgsättas i ljusa kulörer (f9) för att samspela
med bebyggelsen längs Ribersborg/Limhamnsvägen och Sundspromenaden.
Underbyggnad av gård
Inom områdets sydvästra kvarter tillåts gården underbyggas (b1). I det fall gården underbyggs med exempelvis garage ska delar av bjälklaget utföras som planterbart, för att möjliggöra en grön innergård. Minst 10 % av bjälklaget ska kunna bära ett jorddjup av minst 600
mm och ytterligare minst 40 % ska kunna bära ett jorddjup av minst 200 mm.
Ytterligare fastighetsindelningsbestämmelser kan vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark

I planområdets östra del planeras en mindre park (PARK), som del av det öst-västliga,
gröna rörelsestråket genom området.
Även väster om Mariedalsvägen/Västra Varvsgatan planläggs några ytor för parkändamål
för att säkerställa genomförandet av de grönytor och gång- och cykelvägar som planeras
här. Längs Turbinkanalen regleras området närmast vattenlinjen också som park, för att ge
förutsättningar för bevarande av ett grönt stråk längs kanalen, se vidare rubrik ”Strandskydd” i konsekvenskapitlet.
2.4 Mark och vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Enligt Riktlinjer för Grönytefaktor, godkänd av stadsbyggnadsnämnden 2014-12-11, ska
grönytefaktorn ingå i detaljplaner som upprättas i den täta staden, för bostäder, kontor och
liknande där detaljplanen syftar till att möjliggöra större förtätningar och större ombyggnader.
Enligt planförslaget ska grönytefaktor om minst 0,6 uppnås i det nordvästra kvarteret,
minst 0,5 uppnås i mittenkvarteret mot Skeppsbyggaregatan, minst 0,4 uppnås i det sydvästra kvarteret och minst 0,3 uppnås inom parkeringshuskvarteret. Differentiering inom
området motiveras av de olika förutsättningarna som råder och en bedömning kring vad
som kan vara rimligt att uppnå inom de respektive kvarteren utifrån bland annat kvarterens
storlek, andel bebyggd yta, huruvida de kan bli aktuella att bygga under och tänkt takutformning. Grönytefaktorn beräknas enligt delfaktorer och formler beskrivna i Riktlinjer för
Grönytefaktor. Syftet med bestämmelsen är att skapa grönskande, trivsamma bostadsgårdar
och att bidra till den gröna, småskaliga karaktär som eftersträvas i områdets inre.
Friyta

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

Totalt ytbehov
inne, baserat på
siffran 14*
m2/barn (bruttoarea, BTA)

Fotavtryck
byggnad, två
våningar (byggnadsarea,
BYA)

Ytbehov
friyta, baserat
på 30 m2
friyta/barn

Ytbehov
komplementbyggnader

80

1100 m2*

550 m2

2400 m2

ca 70 m2

Ytbehov prh, parkering för hämtning och
lämning (4 bpl), cykelparkering (14 cpl)
25 m2+40 m2+ca 20 m2,
totalt ca 85 m2

*Siffra som bedömts rimlig med de aktuella förutsättningarna.
Ytan planlagd för kontors-, centrum- och skoländamål, som inte får bebyggas med huvudbyggnad, omfattar ca 2650 m2. Inom denna yta bedöms förutsättningarna goda för att
uppnå riktlinjerna om 30 m2 friyta/barn. Användningsområdet för kontor, centrum och
skola inom kvarteret har avgränsats i förhållande till angränsande bostads- och centrumändmål på ett sådant sätt att en tillräckligt stor förskolegård ska kunna skapas.
2.5 Trafik

Som ett led i att skapa mer stadsmässiga gaturum och förbättra tillgängligheten mellan
Västra Hamnen och övriga delar av Malmö planeras en ombyggnad av gatunätet i området.


Skeppsbyggaregatan i norr planeras breddas och byggas om som en förlängning västerut av den nyligen utbyggda Neptunigatan.



Västra Varvsgatan – Mariedalsvägen i väster ges en rakare sträckning från korsningen
Skeppsbyggaregatan/Västra Varvsgatan, över Turbinkanalen, vilket innebär att Västra
Varvsgatan vinklas om i korsningspunkten och att Varvsbron får en snedare sträckning
över kanalen. Syftet är att säkerställa god framkomlighet och att begränsa bredden på
Varvsbron, genom att breddning i kurvor kan minskas jämfört med dagens sträckning.
Den befintliga Varvsbron kommer att rivas och ersättas.



Skeppsgatan i öster och Citadellsvägen i söder breddas något, för att möjliggöra separata gång-och cykelbanor på båda sidor om gatorna.

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

Gång- och cykeltrafik

Planområdet kommer att försörjas av ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Längs samtliga
gator som omgärdar området planeras separata gång- och cykelvägar på båda sidor. Gångoch cykelvägarna knyts ihop med de gång- och cykelvägar som anlagts eller planeras i omgivande gatunät.
Gång- och cykelvägen på den västra/norra sidan av Varvsbron respektive på den norra sidan av Västerbron avses förläggas på friliggande gång- och cykelbroar. Detta för att begränsa broarnas bredd, säkerställa ljusinsläpp till kanalen och förstärka upplevelsen av vattenrummet. För att möjliggöra viss flexibilitet vid placering av broarna planläggs dessa, med
viss marginal, som vattenområde som får överbyggas med gång- och cykelbro på en lägsta
höjd av + 1,8 meter i höjdsystem RH 2000 (W1). Broarnas exakta läge behöver studeras vidare i den fortsatta projekteringen och är i fallet med Varvsbron bland annat beroende av
påverkan på befintliga ledningar.
Gång- och cykelvägen på den östra sidan om Mariedalsvägen föreslås flyttas öster om
Turbinkanalen (GÅNG, CYKEL), dels på grund av det trånga måttet mellan Turbinkanalen och trädplanteringen (boskén) väster om Mariedalsvägen, dels för att komma närmre
bebyggelsen som planeras inom området.
I öst-västlig riktning genom området, längs det planerade, gröna rörelsestråket i storkvarterets inre, kommer gående och cyklister delvis att röra sig i blandtrafik, delvis på separat
gång- och cykelbana. Längst i öster kommer oskyddade trafikanter röra sig på gångbana i
parkmiljö. I mitten av kvarteret sker rörelse i gata som utformas som gata på fotgängares
villkor (GATA1) och i den västligaste delen sker rörelse längs gång- och cykelväg (GÅNG,
CYKEL). Gång- och cykelvägen sträcker sig över Turbinkanalen i den gamla järnvägsbrons sträckning (GÅNG, CYKEL, (W2)) och kopplas ihop med Ribersborgsstigen. Avsikten är att anslutningen mot gång- och cykelbanan längs Turbinkanalen och järnvägsbron
ska utformas så att det huvudsakligen är de som bor och verkar i området som cyklar längs
det öst-västliga rörelsestråket, men att cyklister från andra delar av staden som passerar området i först hand väljer cykelvägarna längs Skeppsbyggaregatan respektive Citadellsvägen.
I nord-sydlig riktning genom området sker rörelsen i blandtrafik på vanlig lokalgata
(GATA) respektive gata som utformas på fotgängares villkor (GATA1).
Kollektivtrafik
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Skeppsbyggaregatan och Västra Varvsgatan - Mariedalsvägen föreslås byggas om med separata körfält för buss/elbuss i båda riktningarna. Längs Västra Varvsgatan – Mariedalsvägen
kan busskörfälten vara antingen mittförlagda, med körfält för bil på ömse sidor, eller sidoförlagda, bredvid körfält för bilar. Längs Skeppsbyggaregatan föreslås körfälten för kollektivtrafik vara sidoförlagda, eftersom de är utbyggda på detta sätt längre österut på Neptunigatan. Hållplatslägen för linjerna som kommer att trafikera gatorna föreslås placeras söder
om korsningen Mariedalsvägen/Citadellsvägen, respektive på ömse sidor av korsningen
Skeppsbyggaregatan/Skeppsgatan. Eventuellt kan även hållplatslägen längs Citadellsvägen
bli aktuella.
Biltrafik

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

Lägsta höjd på broarna i området regleras till +1,8 meter i höjdsystem (W1, W2). Detta motsvarar dagens höjd på Västerbron och säkerställer att småskalig båttrafik, för såväl drift
som rekreation, kan passera under broarna.
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Skeppsbyggaregatan, förslag på sektion i höjd med mittenkvarteret (kvarter inom Citadellsvägen till höger i bild).

Mariedalsvägen - kanalstråk, förslag på sektion i höjd med boskén.

18 (57)

Intern gata, GATA1, förslag på sektion mellan nordvästra kvarteret och
mittenkvarteret.

Intern gata (GATA), förslag på
sektion mellan mittenkvarteret och phuset.
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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.
Bilplatsbehovet har beräknats till totalt knappt 160 bilplatser för bostäderna, kontoret, förskolan och centrumfunktionerna inom området. Siffran utgår från ett samnyttjande av parkeringsplatser bostäderna och de olika verksamheterna inom området. 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.
Bilparkeringsbehov inom planområdet kan tillgodoses i det parkeringshus som möjliggörs i
planområdets nordöstra hörn. Parkeringshuset uppskattas kunna rymma upp till ca 400
parkeringsplatser.
Avsikten är att parkeringshuset, utöver det behov som genereras inom planområdet, även
ska hantera delar av parkeringsbehovet från kvarteret Abborren öster om planområdet,
samt parkering till nya Universitetholmens gymnasium och Neptuniskolan. När även dessa
verksamheter räknas in uppgår behovet av parkeringsplatser till knappt 195 platser, räknat
på samnyttjande och medelnivå av mobilitetsåtgärder. Utöver detta avses del av parkeringsbehovet som genereras av nya bostäder som planeras norr om Skeppsbyggaregatan, i en
första etapp knappt 80 platser, också lösas i parkeringshuset.
Parkeringsbehovet för fastigheterna i det sydvästra kvarteret kan alternativt tillgodoses i ett
underjordiskt garage under detta kvarter. Om hela detta kvarter byggs under med parkeringsgarage kommer behovet av parkeringsplatser i parkeringshuset att sjunka till knappt
105 platser, räknat med samnyttjande och ett medelpaket.
Markparkering medges inte inom området, med undantag för parkering för rörelsehindrades fordon samt parkering för besökande till förskolan.
Parkering för rörelsehindrade
För verksamheter respektive bostäder ska parkering för rörelsehindrade kunna anordnas
högst 25 meter från tillgänglig och funktionell entré.
I det sydvästra kvarteret kan parkering för rörelsehindrade anordnas i markplan, alternativt
i det underjordiska garaget om ett sådant byggs, och nås från gatan i öster. I det nordvästra
kvarteret kan parkeringen anordnas i markplan och nås från gatan i öster, respektive från
gågatan i söder. I det mittersta kvarteret kan parkering anordnas i markplan och nås från
angränsande gata i söder. För det nordöstra kvarteret kan parkering för rörelsehindrade anordnas i parkeringshuset.
Cykelparkering

Gällande 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.
Cykelparkering kan anordnas på gårdarna i området, samt till viss del på förgårdsmarken
hörande till respektive kvarter. Delar av cykelparkeringsbehovet kan med fördel också lösas
inomhus, i första hand i bottenplan. Detta för att begränsa andelen gårdsyta som tas i anspråk av cykelparkering och därmed inte kan nyttjas för andra funktioner såsom lek och
social samvaro, plantering etc.
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Angöring

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

Vatten -och spillvattenförsörjning av de nya fastigheterna inom området kommer att ske
via nytt ledningsnät i planens inre gatustruktur. Undantaget är anslutning av de bostäder
som planeras öster om parkeringshuset som kommer få serviser från Skeppsgatan. Se vidare avsnittet Tekniska genomförandefrågor.
Dagvatten

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten.
Dagvatten från områdets inre avleds via nya ledningar i det interna gatunätet med nytt utlopp i väster mot Turbinkanalen. Undantaget är anslutning av de bostäder som planeras öster om parkeringshuset som kommer få serviser från Skeppsgatan.
Allt dagvatten från området, inklusive vägvatten, avleds sedan via Turbinkanalen till Lommabukten. Vägvattnet i Skeppsbyggaregatan passerar biofilter; infiltrationsbäddar i form av
planteringsytor längs gatan, innan det når Turbinkanalen. Detta för att åstadkomma viss rening längs den trafikerade gatan, likt redan utbyggt system längre österut längs Neptunigatan.
Skyfallshantering

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

Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Avfallsplan 2016–2020 för Malmö stad och Burlövs
kommun. Inom kvartersmark ska utrymme för avfallshantering inklusive källsortering finnas,
för såväl boende som verksamheter. Avfallsutrymmena bör placeras i markplan med kortast möjliga avstånd för hämtningsfordon. Avfallsutrymmena kan också utformas som underjordiska behållare, så kallad uws, även dessa på kvartersmark. Avsikten är att gatorna
inom området till största del ska utformas utan separata gång- och cykelbanor, vilket underlättar hämtning av avfall från underjordiska behållare.
Tillgängligheten för sophämtning kommer att finnas från det interna gatunätet samt från
lastfickorna som planeras längs Västra Varvsgatan och Skeppsgatan.
Värme/kyla

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

Planområdet kan anslutas till befintligt/ombyggt ledningsnät för gas.
Elförsörjning

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

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

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

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

Strandskyddet kring Turbinkanalen har tidigare varit upphävt. I samband med att äldre detaljplaner för området upphör att gälla återinträder strandskyddet automatiskt. Detta innebär att strandskyddet måste upphävas på nytt. Strandskyddet upphävs inom delar av planområdet, vilket regleras genom bestämmelsen ”Strandskyddet är upphävt, med undantag
för inom område markerat med a1”. Närmast Turbinkanalen bevaras strandskyddet inom
några delar, vilket regleras med a1 – Strandskyddat område. Särskilda skäl för upphävandet
av strandskyddet, samt påverkan på strandskyddets syften anges under rubriken ”Strandskydd” i kapitlet konsekvenser.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

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

Planförslaget innebär att ett område som till stora delar utgjort ett oexploaterat mellanrum
mellan Västra Hamnens bebyggelse i norr och innerstaden och Universitetsholmens gymnasium i söder bebyggs. De tillkommande kvarteren blir en naturlig förlängning av och
sammankoppling med bebyggelsen i Västra Hamnen, liksom med den stadsbebyggelse som
planeras och delvis uppförts mellan planområdet och centralstationen. Mot Ribersborg i
väster blir de nya kvarteren ett tydligt avslut, en fond som tillsammans med bebyggelsen i
Västra Hamnen och längs Limhamnsvägen skapar en tydlig ram åt rekreationsområdet.
Uppförandet av nya gång- och cykelbroar och rivning och ersättning av Varvsbron kommer innebära viss påverkan på landskapsbilden, bland annat eftersom antalet broar blir fler
och eftersom Varvsbron kommer att ligga lite högre än tidigare och därmed bli mer synlig.
Att infrastrukturen i området blir mer synlig ställer krav på en omsorgsfull gestaltning och
anpassning till omgivande områden i detaljprojekteringen.
Mikroklimat

Vind
Den förhärskande vindriktningen i området är västlig-sydvästlig. Området har utformats
med en kant av högre bebyggelse som i viss mån skyddar de inre miljöerna från vinden.
Den mer oregelbundet formade inre strukturen av byggnader och stråk kan också antas
förbättra vindförhållandena i områdets inre. För att dämpa vinden ytterligare längs stråken
och gatorna i området bör dessa utformas med trädplanteringar. Även längs Skeppsbyggaregatan kommer den tänkta trädplanteringar att vara viktig för att dämpa vinden.
Solstudier
Skuggstudier för området visar på relativt goda solförhållanden på områdets gårdar, framförallt i kvarteren närmast Skeppsbyggaregatan. Bostadsgården i sydväst har något sämre
ljusförhållanden, varför gården inte bör delas upp mellan olika fastighetsägare utan utformas så att de solbelysta delarna kan komma alla boende i kvarteret till godo.
Befintlig skolbyggnad hörandes till Universitetsholmens gymnasium, utanför planområdet,
har mycket begränsad påverkan på den nytillkommande bebyggelsen i området. Även den
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kommande, nya skolbyggnaden på skoltomten bedöms få begränsad skuggpåverkan på
planområdet. Nedan redovisas skolbyggnaden med de ungefärliga volymer som sannolikt
kommer att bli aktuella (projektering pågår).
Den föreslagna bebyggelsen inom planområdet har mycket begränsad påverkan på befintlig
och planerad bebyggelse i kringliggande kvarter.

Vårdagjämning kl 09

Vårdagjämning kl 12

Vårdagjämning kl 16

Sommarsolstånd kl 09

Sommarsolstånd kl 12

Sommarsolstånd kl 18

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

Riksintresse för kulturmiljö
Planområdet gränsar i söder till riksintresset för kulturmiljö, Malmö (M114) och förslaget
berör i synnerhet den planerade bebyggelsens förhållande till befintlig bebyggelse inom Ribersborgsområdet och Malmöhusområdets försvarsanläggningar.
Mot Ribersborg har den föreslagna bebyggelsen anpassats i höjd och utformning så att lamellstrukturen inom Ribershus även fortsättningsvis ska framträda tydligt från havet och
Ribersborg, se även rubriken ”Planförslag”. Planerad sträckning på Varvsbron innebär förvisso ett något större intrång på Ribersborgsfältet än nuvarande brosträckningen, men detta
bedöms inte påverka upplevelsen och funktionen av området nämnvärt. Vad gäller påverkan på Malmöhusområdets försvarsanläggningar bedöms den planerade bebyggelsen inte
påverka upplevelsen av dessa. Tillgängliggörandet av Turbinkanalen kan däremot bidra till
att synliggöra stadens kanalsystem, och de förbättrade rörelsemöjligheterna inom området
kan bidra till att förbättra tillgängligheten till slottet och Kungsparken. Sammantaget bedöms förslaget inte påverka riksintresset negativt.
Arkeologi
Den södra delen av planområdet berör Malmö medeltida bebyggelseområde registrerat som
fornlämning nr 20 i Malmö stad. Inom området finns medeltida lämningar i form av bebyggelserester och kulturlager. Främst kan här finnas bevarade lämningar som hänger samman
med hamnverksamheten. Vidare har vid undersökningar i närliggande kvarter även lämningar från äldre stenålder dokumenterats i postglaciala sediment under moderna fyllnadsmassor. Utbredningen av de lager där sådana lämningar förekommer är i nuläget okänt.
Inför exploateringen av området kan arkeologiska insatser komma att krävas om schaktning kommer att utföras i nivå med havsnivå eller djupare.
Kulturmiljö i övrigt
Planförslagets struktur har utformats med inspiration i Limhamnsbanans gamla sträckning
genom området. Det har dock inte bedömts rimligt att fullt ut följa den äldre järnvägssträckningen eftersom detta skulle innebära mycket svårutnyttjade byggrätter alternativt en
annan, ineffektiv struktur.
Naturmiljö

Planförslaget innebär att ruderatmark som bedömts ha ett naturmiljövärde tas i anspråk av
ny bebyggelse och infrastruktur. Ianspråktagandet motiveras av att planområdets centrala
läge med nära tillgång till kollektivtrafik, offentlig och kommersiell service gör det mycket
lämpligt för exploatering med bostäder och verksamheter.
Möjlighet att begränsa påverkan och/eller kompensera bör utredas i den fortsatta projekteringen av området, exempelvis kan utrymme lämnas för grönytor där torrmarksarter kan ha
möjlighet att återetablera sig efter exploatering, och/eller kan torrängsrabatter sås längs exempelvis gång- och cykelbanor till fördel för pollinerande insekter. Möjligheten att bevara
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någon del av vegetation i områdets inre, framför allt på de föreslagna gårdarna, kan med
fördel undersökas, men försvåras av de omfattande mark- och saneringsarbeten som kommer att bli aktuella.
Naturmiljön längs Turbinkanalen kommer också att påverkas i och med anläggandet av de
nya gatorna, broarna och gång- och cykelvägarna. Området närmast kanalen har i delar
dock planlagts som park för att ge förutsättningar för bevarande av/återskapande av naturmiljö med träd- och buskvegetation kring kanalen, vilket också gynnar fågellivet. Det vore
ur naturvärdessynpunkt även önskvärt att inte återställa stenläggningen längs kanalslänterna
eftersom mångfalden gynnas av den blottade marken, men detta önskemål står i konflikt
med ambitionen att renovera kanalkanten, såsom sker i andra delar längs kanalen. Påverkan
på naturmiljön längs kanalen motiveras av behovet av att anlägga gator, broar och gångoch cykelbroar för att säkra god tillgänglighet till Västra Hamnen.
Påverkan på rödlistade fågelarter
Grönfink tycks vara den enda rödlistade fågelart som kan tänkas häcka inom området.
Grönfink häckar gärna i parker och trädgårdar och bedöms inte påverkas av den planerade
exploateringen eftersom träd och buskage kommer att finnas kvar i området och i närområdet.
Övriga rödlistade arter som observerats i området bedöms endast vara födosökande; inga
lämpliga häckningsmiljöer förekommer för dessa arter inom området. Därför bedöms dessa
arter inte påverkas negativ av den planerade bebyggelsen. Dock vore det önskvärt att bibehålla och/eller återskapa busk- och trädmiljöer längs kanalen där framför allt kungsfiskaren
kan sitta och spana efter fisk över vattenytan innan den dyker ner för att fånga sitt byte.
Strandskydd

Strandskyddet föreslås upphävas till stora delar inom området, men bevaras i några delar
längs Turbinkanalen. Nedan sammanfattas motiv för upphävandet och konsekvenser för
strandskyddets syften. En mer omfattande sammanställning återfinns i PM Strandskydd,
Stadsbyggnadskontoret, 2020-12-14.
Strandskyddet knutet till Citadellshamnen
Upphävandet av strandskyddet kring Citadellshamnen bedöms vara motiverat av de särskilda skälen att området i delar redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften, samt att området genom gata och bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Förslaget bedöms inte påverka allmänhetens tillgänglighet till strandområdet och bedöms inte försämra livsvillkoren för djur- och växtlivet
på land och i vatten, eftersom området har begränsade naturvärden.
Strandskyddet knutet till Turbinkanalen
Upphävandet av stora delar av strandskyddet kring Turbinkanalen motiveras huvudsakligen
med de särskilda skälen att området i delar redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften, samt att området behöver tas i anspråk för
att tillgodose angelägna allmänna intressen vilka inte kan tillgodoses utanför området. De
angelägna intressena består dels i behovet av att säkra god tillgänglighet och framkomlighet
till Västra Hamnen för samtliga trafikslag, dels i behovet av att möjliggöra bostäder och service i ett kollektivtrafik-, service- och arbetsplatsnära läge, som ingår i det så kallade Storstadspaketets influensområde. För den del av vattenområdet med angränsande strandområden norr om Varvsbron där strandskyddet föreslås upphävas pågår utredning kring möjlig
dragning av gång- och cykelväg med tillhörande bro, vilken bland annat är beroende av påverkan på de större elledningar som ligger norr om Varvsbron. Eftersom gc-bron och anslutande gc-vägars läge inte är avgjort har upphävandet av strandskyddet i denna del inte
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kunnat begränsas ytterligare. Gång- och cykelvägen med tillhörande bro är en viktig del av
det övergripande vägnätet och upphävandet motiveras även i denna av att området behöver
tas i anspråk för ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Förslaget bedöms inte påverka allmänhetens tillgänglighet till strandområdet, utan snarare
förbättra denna. Förslaget bedöms få viss påverkan på livsvillkoren för djur- och växtliv,
men detta har minimerats genom att stråk på Turbinkanalens östra sida samt på dess västra
sida, söder om järnvägsbron, regleras som park med strandskydd bevarat. Sammantaget bedöms den aktuella påverkan på strandskyddets syfte acceptabel, och de angelägna allmänna
intressena bedöms väga tyngre än den begränsade påverkan på naturmiljön.
Risker och säkerhet

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

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

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

Planområdet ingår i ett förhållandevis litet avrinningsområde för skyfall, eftersom Västra
hamnen som helhet är relativt flackt och planområdet och dess närområde avgränsas från
sin omgivning av ett flertal kanaler. Inget stort in- eller utflöde sker därmed mellan området
och omgivande landområden.
En simulering av ett så kallat 100-årsregn som gjorts för Malmö stad visar att översvämningsrisken vid ett 100-årsregn är relativt begränsad inom samt i anslutning till planområdet
med nuvarande förutsättningar, men att vatten ansamlas i lågpunkter i områdets centrala
delar och där kan stå upp till en halv meters djup. Vattendjupet på omkringliggande gator
kan antas uppnå ca 20 cm som mest med dagens höjdförhållanden. Citadellsvägen, Skeppsbyggaregatan och Mariedalsvägen/Västra Varvsgatan ligger idag på höjder mellan ca +2,3
och +2,9 m i RH2000, med de lägsta höjderna på Mariedalsvägen i höjd med boskén respektive på Skeppsgatan strax norr om korsningen med Citadellsvägen. Skyfallskarteringen
är baserad på ett så kallat CDS-regn med statistisk återkomsttid av 100 år, 6h varaktighet,
klimatfaktor 1,3.
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Kartan visar maximalt djup vid ett 100-årsregn i Malmö, samt flödesvägar mot lågpunkter. Planområdet markerat
med svart linje. Källa: Malmö stad, 2019.

För att säkerställa att exploateringen av området inte innebär risk för översvämning av befintliga och nya, planerade byggnader, samt för att säkerställa räddningstjänstens framkomlighet inom området, har en höjdsättnings- och skyfallsutredning tagits fram med utgångspunkt i samrådsförslaget (Höjd- och skyfallsutredning Citadellsfogen, Norconsult, 2020-06-05).
Eftersom området är relativt flackt bygger höjdsättningen på att lokala lågpunkter skapas på
samtliga gator genom konstfall till närliggande dagvattenbrunnar. När ledningarna står fulla
kan vattnet sedan rinna på ytan längs gatorna mot ett antal lägre liggande utsläppspunkter
och därifrån ut i kanalerna. Parken inom området har höjdsatts på samma sätt som gatorna,
men kan vid detaljprojekteringen med fördel utformas med en större lågpunkt och där ett
större djup kan tillåtas, för att möjliggöra ytterligare fördröjning.

Karta som visar flöden inom/ut från området vid ett skyfall, med föreslagen höjdsättning.
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Skyfallssimuleringen, som baseras på den föreslagna höjdsättningen, ett 100-årsregn med
klimatfaktor 1,3, samt att det finns kapacitet i ledningsnätet för ett 10-årsregn, visar att vattendjupet generellt underskrider 0,2 meters djup i gatorna. I några punkter överskrids 0,2
meter något, men djupet och utbredningen är så begränsade att räddningstjänstens framkomlighet sammantaget inte bedöms hindras inom området.

Karta som visar vattendjup vid ett skyfall, med föreslagen höjdsättning och kapacitet i ledningsnätet för ett 10-årsregn.

Skyfallssimuleringen visar vidare att en mindre mängd vatten kan bli stående på delar av
kvartersmarken inom området. De aktuella delarna är planlagda som prickmark respektive
korsmark, dvs mark där byggnad inte får uppföras, respektive där huvudbyggnader inte får
finnas. Vid höjdsättningen av kvartersmark och bebyggelse måste hänsyn tas till detta,
bland annat behöver eventuell nedfart till parkeringsgarage i det sydvästra kvarteret utformas så att vatten inte rinner ner i garaget. Eftersom Universitetholmens gymnasium planeras att rivas och byggas om kan den vattenansamling som visas inom skoltomten hanteras i
projekteringen av den nya skolan.
Gatorna föreslås till stora delar höjdsättas till 3,0 meter i fastighetsgräns. Skeppsbyggaregatan kommer att hamna något högre än kvartersmarken norr om. Vissa instängningseffekter
uppstår, men inte på ett sådant sätt att befintliga byggnader riskerar att översvämmas. För
det aktuella området har ett planarbete påbörjats, med syfte att möjliggöra en förtätning
med bland annat bostäder. Som del av detta arbete studeras höjdsättning och avrinning
från det aktuella området, där avsikten är att avrinning ska ske i öst-västlige riktning längs
en ny gata som ansluter till Västra Varvsgatan.
Högt vattenstånd

Malmö kommer i framtiden att påverkas av effekter av ett förändrat klimat, inte minst genom högre havsvattenstånd. Översvämningar är kostsamma för såväl samhället som invånare och människor riskerar att komma till skada. Det ligger därför i hög grad i Malmö
stads intresse att säkra staden, såväl dess befintliga som tillkommande bebyggelse, mot extrema vädersituationer som höga havsvattenstånd.
Malmö stad utgår från dagens kunskap och de prognoser som SMHI ger som underlag. I
förstudier som Malmö stad har låtit ta fram, till exempel Strategi mot extrema högvatten i Malmö
(Sweco, 2018-02-28), används det högsta utsläppscenariot av växthusgaser som dimensionerande, vilket anger att havsnivåhöjningen kan bli upp till 1 meter över dagens nivå till år
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2100. Om tillfälliga havsnivåhöjningar på grund av extrema väderförhållanden läggs till, kan
enligt dagens prognoser nivåer upp till 3,4 meter RH2000 förekomma vid Malmös kust år
2100.
Ny bebyggelse som möjliggörs genom denna och andra nya detaljplaner kan antas finnas
kvar betydligt längre fram i tiden än år 2100. Malmö stad bedömer dock att en lägsta nivå
för ny bebyggelse på minst +3,0 meter över havets medelvattenstånd är tillräcklig för lång
tid framåt. Denna nivå anges i föreskrifter i Översiktsplan för Malmö såvida inte andra åtgärder kan vidtas som skydd mot översvämning.
I Översiktsplan för Malmö föreskrivs vidare att ett sammanhängande kustskydd ska anläggas som skyddar bebyggda områden från översvämningar. Ett kustskydd kan enligt översiktsplanen komma att bestå av olika delar som samverkar; utfyllnader, öar, vallar, murar
och rörliga anordningar som stängs om en översvämning hotar. I Översiktsplan för Nyhamnen
(antagen av kommunfullmäktige 2019) redovisas en skyddsport i hamninloppet mellan
Västra Hamnen och Norra Hamnen. Denna skyddsport skulle hantera vattennivåerna i Citadellshamnen sydöst om planområdet. Turbinkanalen föreslås i Strategi mot extrema högvatten
i Malmö kunna stängas av för att skydda det aktuella planområdet och andra delar av staden
som berörs av höga vattennivåer i kanalen.
Utifrån dagens kunskap bedömer Malmö stad att ett sammanhängande yttre kustskydd som
skyddar mot havsvattenstånd som överstiger 3 meter måste vara på plats under andra halvan av 2000-talet, troligen omkring 50 år fram i tiden.
I detaljplanen ställs krav på att färdigt golv för bostäder ska ligga på en lägsta höjd av 3,0
meter i höjdsystem RH2000. Eftersom det i detaljplanen också ställs krav på en lägsta sockelhöjd om 0,6–1,0 meter för bostäder och höjdsättningen inom området till stora delar utgår från en höjd av 3,0 meter i fastighetsgräns, kommer bostäder dock i praktiken att ligga
högre. Utöver bostäderna är det även önskvärt att garagenedfarter utformas så att rampen
inte börjar på en lägre höjd än +3,0 meter. Förutom detta krav bedöms det, mot bakgrund
av ovanstående resonemang kring yttre kustskydd, inte rimligt och effektivt att göra lokala
åtgärder för en enskild byggnad eller ett enskilt kvarter.
Högt vattenstånd och skyfall
En ökad havsvattennivå kan innebära dämning i dagvattenledningsnätet. Detta uppstår oftast under vintermånaderna medan de intensiva skyfallen sker under sommarmånaderna.
Nederbördsmängden för ett 100-årsregn med antagandet att det finns kapacitet motsvarande ett 10-årsregn i dagvattenledningsnätet ger upphov till en större ytavrinning (se simulering ovan) än ett 10-årsregn där det antas att ledningsnätet är dämt och helt saknar kapacitet.
För att ändå undersöka vilka konsekvenser ett skyfall skulle få om ledningsnätet skulle
dämmas på grund av högre havsvattennivå, uppstuvningseffekter eller liknande, har en simulering av detta gjorts. Simuleringen utgår från ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3, och
att det inte finns någon kapacitet i ledningsnätet att ta emot vatten.
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Karta som visar vattendjup vid ett skyfall, utan kapacitet i ledningsnätet.

Simuleringen visar att den föreslagna höjdsättningen fungerar som planerat även med
ovanstående förutsättningar. Det blir en något större utbredning av översvämningen inne
på kvartersmark men vattnet håller sig mellan huskropparna och på gatan. Ute på Skeppsbyggaregatan håller sig vattnet intill kantstenen och djupet blir upp till ca 3 cm djupare på
södra sidan vägen och ca 5 cm djupare på norra sidan jämfört med den simulering som
gjorts med viss kapacitet i ledningsnätet. Djupet för framkomlighet på 20 cm överstigs fortfarande endast lokalt kring lågpunkterna där dagvattenbrunnarna är placerade.
Högt vattenstånd och våguppspolning
Våguppspolning kan inte antas påverka området nämnvärt, eftersom området ligger skydddat från vågexponering från öppet hav.
Markföroreningar

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

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

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

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

Bullersituationen vid
planerad bebyggelse.
Ekvivalenta ljudnivåer.
Mellanblå och ljusblå
färgzoner underskrider
50 dBa.

.
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Bullersituationen vid
planerad bebyggelse.
Maximala ljudnivåer. Gröna och blå
färgzoner underskrider 70 dBA.

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






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

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

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

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

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

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

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

Hamnen 21:138

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

Fastigheten Hamnen 21:147 kommer tillsammans med del av Skolan 1, Makrillen 3 respektive Hamnen 21:138 bilda nya fastigheter för bostads- och centrumändamål, kontors-, skol38 (57)

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

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

Bostadsgårdarna i området är, räknat på den totala ytan, relativt rymliga, både sett utifrån
den totala samlade gårdsrummet och räknat per lägenhet. Detta innebär att gårdarna har
förutsättningar att vara flexibla och 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. Ju större del av gårdarna som bebyggs
med komplementbyggnader eller utformas för andra praktiska funktioner, respektive ju
större del som avsätts för privata uteplatser, desto större är risken att dessa kvaliteter går
förlorade. Om gårdarna delas upp och avgränsas mellan olika fastighetsägare försämras
också förutsättningarna för flexibel användning.
Solförhållanden på gårdarna är relativt goda, men undantag för kvarteret i sydväst där hög
bebyggelse både i söder och väster medför mindre goda solförhållanden på gården. För att
optimera tillgången till solbelyst gård för de boende i kvarteret är det önskvärt att gården
inte delas upp mellan olika fastighetsägare.
Barnperspektiv

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

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

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

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 350 nya bostäder inom området, varav ca
40 smålägenheter. Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som innerstad och
kommer att bestå av en blandning av hyresrätter och bostadsrätter (enligt de markreservationer som tecknats), bedöms bostäderna generera ett behov av 35 - 40 förskoleplatser och
25 - 30 grundskoleplatser på lång sikt. På kort sikt kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i området. Beräkningen är genomförd i en modell för beräkning av behov
av för- och grundskoleplatser som alstras genom ny bebyggelse, framtagen av stadsbyggnadskontoret 2017.
Behovet av förskola löses inom detaljplanen genom att en förskola för ca 80 barn planeras
inom detaljplanens område.
Behovet av grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga grundskolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Kommersiell service

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

Dp 5703 för fastigheten Jungmannen 4 m.fl.
Direkt norr om Skeppsbyggaregatan pågår detaljplaneläggning för ca 170 nya bostäder
inom området med arbetsnamnet ”Hamnporten”. De nya bostadshusen planeras i huvudsakligen fem våningar med en indragen sjätte våning, till sju våningar med en indragen åttonde våning, och formar tillsammans med bebyggelsen inom Citadellsfogen Skeppsbyggaregatans gaturum. Avsikten är att parkeringsbehovet om knappt 80 platser från denna utbyggnad ska lösas i parkeringshuset inom Citadellsfogen.
Kvarteret Abborren
Öster om planområdet har markarbeten genomfört inför byggnation av ny bostads- och
kontorsbebyggelse. Ca 180 lägenheter, 8800 m2 BTA kontor och 400 m2 BTA lokal för
centrumfunktioner planeras, bygglov finns. Delar av kvarterets parkeringsbehov, upp till 20
platser, avses lösas i parkeringshuset som planeras inom Citadellsfogen. Även det behov av
förskoleplatser som kvarteret Abborren ger upphov till, ca 10 - 15 platser, kan tillgodoses
inom Citadellsfogen.
Universitetsholmens gymnasium
Universitetsholmens gymnasium avses under de närmsta åren rivas för att ge plats för en
ny, större gymnasieskola. Skolan planeras för ca 1200 elever inom studieförberedande utbildningar. Planering av den nya skolbebyggelsen pågår, baserat på gällande detaljplan som
medger allmänt ändamål och bebyggelse i upp till 20 meters byggnadshöjd. Skolans parke-
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ringsbehov, ca 25–35 platser, kan på sikt komma att lösas i parkeringshuset inom Citadellsfogen, liksom de parkeringsplatser till Neptuniskolan och Ubåtens förskola, ca 15 platser,
som idag har ordnats på fastigheten Makrillen 3.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

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








Laga kraft detaljplan sommaren 2021
Projektering (gator, bro- och stödkonstruktioner, grönytor samt kvartersmark) 2020 2021
Markterrassering/sanering (kvartersmark) hösten 2021 - hösten 2022
Entreprenad (kringliggande gator och broar, bygg-gator internt) 2022 - 2029
Första byggstart byggaktörer 2024
Färdigställande inre lokalgator, park 2029

4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark och vatten

Inför exploateringen av området kan arkeologiska insatser komma att krävas om schaktning kommer att utföras i nivå med havsnivå eller djupare. Insatserna kommer med all sannolikhet att kunna genomföras i form av en schaktningsövervakning. Ansökan enligt 2 kap
kulturmiljölagen med en redovisning av schaktningsdjup och eventuella variationer på djupen, ska insändas i god tid innan arbetena påbörjas.
Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
I samband med arbetet med att uppföra nya broar i området är avsikten att justera bredden
på Turbinkanalen. Dels planeras en avsmalning av kanalen vid Varvsbron för att möjliggöra
en kortare bro, dels planeras en schakt för att öppna upp kanalrummet i höjd med järnvägsbron så att kanalen får en genomgående, jämnbred sektion.
Teknisk försörjning

Detaljplanenens genomförande innebär omfattande utbyggnad och -ombyggnad av ledningar som i flera fall inte bara behövs för den tekniska försörjningen av det aktuella planområdet, utan är av stor vikt för både Västra Hamnen och Malmö stad som helhet. Ledningsarbetena måste ske i samråd med ledningsägarna och samordnas mellan Malmö stad
och de berörda ledningsägarna.
Ut- och ombyggnaden av det övergripande ledningsnätet omfattar:


Nya ledningar för dag- och spillvatten måste anläggas i Skeppsbyggaregatans norra del.
Ledningarna kommer dock inte att försörja bebyggelsen inom planområdet, eftersom
anslutning inte kan korsa ledningsstråket för fjärrvärme, den sk ”Ormen långe”, som
läggs i den södra delen av gatan. Utbyggnaden av VA-ledningar och Ormen långe behöver samordnas.
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Ny matningsledning för dricksvatten måste anläggas mellan Limhamnsvägen och befintligt nät i korsningen Västra Varvsgatan och Skeppsbyggaregatan, för att kunna garantera framtida vattenförsörjning av Västra Hamnen.
Vid ombyggnad av Varvsbron ska hänsyn tas till skyddsavstånden kring befintlig spillvattenledning som försörjer hela Västra hamnen och är placerad längs Turbinkanelens
östra sida. Bedömningen är att ledningen inte kan flyttas.
Utformningen av Citadellsvägen behöver anpassas efter befintlig tryckavloppsledning
som är en viktig del av stadens VA-försörjning och som inte kan flyttas/byggas om innan avloppstunneln till Sjölunda är klar.
Kapaciteten behöver utökas i befintligt ledningsnät för vatten och spillvatten i Citadellsvägen, för att kunna möta kapacitetsbehovet som utbyggnaden av Varvsstaden genererar. Utbyggnaden behöver ske omgående.
Befintliga gasledning som är förlagda under Turbinkanalen och som försörjer hela
Västra Hamnen kommer att behöva flyttas i samband med ombyggnaden av Varvsbron.
En av två befintliga högspänningskablar (130 kV) som är förlagda under Turbinkanalen kommer att sannolikt att behöva flyttas i samband med ombyggnaden av Varvsbron.
Befintlig fjärrvärmeledning som är förlagd under Turbinkanalen kommer att behöva
flyttas i samband med ombyggnaden av Varvsbron. Föreslås hängas på nya Varvsbron.
Befintlig Skandinavientäckande teleledning på östra sidan om Turbinkanalen kommer
att behöva flyttas.
Utöver detta kommer mindre arbeten med flytt och ombyggnad av delar av ledningsnätet för tele och el att behövas.

För försörjningen av bebyggelsen inom området krävs, utöver ovanstående, bland annat:
 Nya ledningar för vatten och spillvatten behöver anläggas i planens inre gatustruktur.
Spillvattenledningsnätet ansluts till befintlig ledning strax väster om lokalgatan som går
i öst-västlig riktning genom planområdet. Vattenförsörjning sker från befintliga ledningar i Citadellsvägen och Skeppsbyggaregatan. Påbyggnaden öster om p-huset ges
serviser från Skeppsgatan.


Nya dagvattenledningar behöver anläggas i planens inre gatustruktur. Ledningarna ansluts till ett nytt dagvattenutlopp till Turbinkanalen. Nytt utlopp kommer placeras strax
norr om den gamla järnvägsbron.

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

Planområdet är beläget inom normal insatstid, 10 minuter, för räddningstjänsten.
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Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Om byggnaderna dimensioneras för utrymning med hjälp av räddningstjänsten krävs tillgänglighet direkt till fasaden. Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid utrymning
om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller fönstrets underkant inte överstiger 11 meter. Räddningstjänstens höjdfordon kan användas vid utrymning från en maximal höjd om 23 meter under förutsättning att körbar väg/räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns.
Observera att trädplanteringar kan komma att påverka räddningstjänstens möjlighet att genomföra fönsterutrymning. I det fall träd och plantering på allmän plats hindrar räddningstjänstens tillgänglighet och uppställning, eller räddningstjänstens tillgänglighet inte kan säkerställas av annan anledning, krävs att byggnaderna dimensioneras för utrymning utan
räddningstjänstens medverkan. Det innebär att trapphusen ska uppfylla lägst klass Tr2, alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas. Tillgängligheten för
Räddningstjänsten säkerställs slutligt i bygglovskedet.
Buller

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

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

Detaljplanens genomförande innebär en ombyggnad av Varvsbron samt nybyggnad av två
gång- och cykelbroar över Turbinkanalen. Även Västerbron och järnvägsbron kommer
framöver att behöva åtgärdas, med största sannolikhet genom att rivas och ersättas med
nya broar, liksom kanalkanterna. En dialog med länsstyrelsen gällande behovet av att ansöka om tillstånd om vattenverksamhet har förts sedan samrådet, vilket resulterat i att kommunen avser att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor

För ombyggnaden av Skeppsbyggaregatan och Västra Varvsgatan/Varvsbron/Mariedalsvägen med nya gång- och cykelbanor och anpassning för Malmöexpress-bussar kommer
kommunen att få medfinansiering från staten genom Storstadspaketet. Bidraget från staten
uppgår till 50 % av kostnaderna för anpassningarna för busstrafiken och 25 % av kostnaderna för utbyggnaderna av cykelbanorna.
Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som ska bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
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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 förmodas
delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. grönytor, är det önskvärt att gemensamhetsanläggningar bildas. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
För område planlagt enbart för ändamålet teknisk anläggning tryggas denna anläggning
(nätstation) med servitutsavtal eller att ny fastighet bildas för tekniskt ändamål.
Den smala remsa mark mellan den öst-västliga gatan genom området och Universitetsholmens gymnasium som omfattas av skoländamål avses överföras till angränsande skolfastighet, Makrillen 3.
Bostadsgård ovanpå parkeringshusets tak, till gagn för bostäder i påbyggnaden på p-huset,
tryggas genom tredimensionell fastighetsbildning alternativt avtal mellan fastighetsägarna.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

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

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

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

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

Planområdet utgör den sydligaste delen av Västra Hamnen och omfattar Citadellsvägen i
söder, Skeppsbyggaregatan i norr, Skeppsgatans sydligaste sträckning i öster, del av Mariedalsvägen/Västra Varvsgatan i väster samt huvuddelen av det storkvarter som omgärdas av
de nämnda gatuträckningarna. Universitetsholmens gymnasium som också ligger inom
storkvarteret ingår dock inte i planområdet.
Området är ca 5,8 hektar stort och ägs i sin helhet av Malmö kommun. Sju fastigheter berörs delvis eller i sin helhet av planområdet – Makrillen 3, Skolan 1, Hamnen 21:138, Hamnen 21:147, Innerstaden 10:14, Innerstaden 10:94 samt Limhamn 10:3.
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Ribersborgs‐
stranden

Universitetsholmens
gymnasium
F.d. WMU

Öresundsparken

Orienteringskarta.
Platsens historik

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

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

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

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

Planområdet berör två av tre tillfarter
till Västra Hamnen.

Bebyggelse

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

Limhamsbanans gamla järnvägssträckning löper genom planområdet och järnvägsspåren
finns fortfarande kvar.
Arkeologi
Ett mindre parti i söder berör Malmö medeltida bebyggelseområde registrerat som fornlämning nr 20 i Malmö stad. Inom området finns medeltida lämningar i form av bebyggelserester och kulturlager.
Vid undersökningar i närliggande kvarter har även lämningar från äldre stenålder dokumenterats i postglaciala sediment under moderna fyllnadsmassor. Utbredningen för stenåldersbosättningar i hamnområdet är inte känd.
Topografi, landskap, grönstruktur

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

T.v. Turbinkanalen. T.h. Boskén.

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

Planområdet är inte särskilt utpekat i Naturvårdsplan för Malmö.
Planområdet består till stora delar av befintlig gatumark, angränsande gräsbevuxna impedimentytor och ytor där det tidigare funnits bebyggelse men som nu är avrivna, och som inte
bedöms ha ett naturvärde. I områdets inre delar och längs Turbinkanalen finns dock ytor
som bedöms ha visst naturvärde.
Planområdets inre, norra delar består till delar av ruderatmark. Ruderatmarken har betydelse för ruderatmarksarter och torrgräsarter och omfattar en relativt rik flora jämfört med
omgivande landskap. Längs Turbinkanalen i väster finns buskage och trädvegetation som
fungerar som refug åt arter som annars har svårt att hitta någon livsmiljö i stadsmiljö, och
fungerar som häckningsplats för småfåglar. Insekter söker också nektar på blommande
buskar och örter. Längs delar av kanalen där stenläggningen i glaciserna har fallit ner har
den blottlagda marken betydelse för arter knutna till havsstränder. Vegetationen längs
strandkanten skapar i sin tur födosöksmiljöer för vattenlevande fåglar.
Totalt fem naturvårdsarter, dvs arter som är extra skyddsvärda, har observerats under fältinventeringarna som genomförts (Inventering av område i Västra hamnen, Stadsbyggnadskontoret, 2017-08-18, samt Naturvärdesinventering Citadellsfogen, Malmö, Ekoll AB, 2020–06). Fyra
av dessa är rödlistade. De rödlistade fågelarter som observerats inom området har endast
observerats födosöka och bedöms inte ha kanalen som sin häckningslokal, med undantag
för grönfinken.
Biotopskydd
Trädplanteringarna som finns i planområdets nordvästra del och som omgärdar en grusplan uppfördes som läplantering åt tidigare modulbostäder. Planteringen har inte bedömts
omfattas av begreppet allé eftersom de inte kantar en väg, varken befintlig eller före detta,
och inte heller står i ett i övrigt öppet landskap. Inte heller trädplanteringar längs västra sidan av Västra Varvsgatan eller längs Skeppsbyggaregatan bedöms omfattas av allé-begreppet, då de inte uppnår kriterierna gällande ålder och storlek, respektive antal träd.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet berör flera större gator som sinsemellan knyts ihop och ingår i Malmös övergripande vägnät. Gatorna är vältrafikerade av såväl bil- och kollektivtrafik som gång- och
cykeltrafik.
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Karta över de övergripande stråken som berör området. Heldragen linje –Gång – och cykel samt biltrafik. Streckad
linje – Endast/huvudsakligen gång- och cykeltrafik.

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

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

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




4000 fordon på Skeppsbyggaregatan, varav ca 12 % tung trafik
13 000 fordon på Citadellsvägen/Skeppsgatan söder om korsningen med Skeppsbyggaregatan, varav 10 % tung trafik
14 000 fordon på Västra Varvsgatan/Mariedalsvägen över Varvsbron, varav 10 % tung
trafik

Teknisk försörjning

VA
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten-, spill- och dagvatten.
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I gatorna som omgärdar storkvarteret finns idag såväl separata ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten, som kombinerade avloppsledningar (främst längs Citadellsvägen). I Citadellsvägen, Skeppsgatan och längs Turbinakanalens finns huvudledningar som är en viktig del av stadens VA-nät och försörjningen av Västra Hamnen.
Turbinkanalen
Turbinkanalen utgör in- och utlopp för Malmös kanaler och är mottagare av stora mängder
dagvatten och i förekommande fall även bräddvatten. Omsättningen regleras med en pump
inne på Turbinen, söder om planområdet.
El
Två högspänningsledningar (130 kV) som försörjer Västra Hamnen med el finns längs Mariedalsvägens/Västra Varvsgatan västra sida och korsar Turbinakanalen norr om Varvsbron. Ledningarna är tryckta under Turbinkanalen och har ersatt en äldre ledning öster om
Turbinkanalen/Västra Varvsgatan som nu är ur drift och kan tas bort. I övrigt finns ledningar i drift längs Citadellsvägen, delvis längs Skeppsgatan i öster, längs Turbinkanalens
östra kant och inom området.
Precis utanför planområdet, i den nordöstra hörnan av Universitetsholmens gymnasiums
skolområde, finns en nätstation som försörjer kvarteret Abborren och Makrillen.
Gas
En större gasledning löper under kanalen och längs Mariedalsvägen väster om planområdet. Gasledning finns också längs delar av Citadellsvägen.
Fjärrvärme/fjärrkyla
Ett befintligt ledningsstråk för fjärrvärme, det enda som försörjer Västra Hamnen, finns
längs Mariedalsvägen/Västra Varvsgatans västra sida och korsar Turbinkanalen norr om
Varvsbron. Ledningen är tryckt under kanalen.
Arbete pågår med att förlänga fjärrvärmestråket ”Ormen långe” i Neptunigatan vidare
längs Skeppsbyggaregatan mot anslutningspunkt till ovan nämnda ledning i korsningen
Västra Varvsgatan/Skeppsbyggaregatan. Ormen långe ligger längs gatans södra del.
Fjärrvärmeledningar som försörjer befintliga skolbyggnader inom och i anslutning till planområdet når området söderifrån.
Ledningar för fjärrkyla i finns i korsningspunkten Skeppsgatan/Skeppsbyggaregatan.
Tele
Befintliga teleledningar finns i samtliga gator runt kvarteret.
Övrigt
Längs Turbinkanalens östra sida löper en saltvattenledning som tidigare försörjt Aq-va-kul.
Ledningen har inte varit i drift på flera år och kan framöver tas bort.
Kommunal och kommersiell service

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

Detaljplanen berör område av riksintresse för kustzonen. Planförslaget bedöms inte riskera
att påtagligt skada riksintresset.
Planförslaget gränsar i söder till riksintresseområdet för kulturmiljö; Malmö (M114).
Översiktsplan

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

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

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

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

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

55 (57)

Sverigeförhandlingen och Storstadspaketet

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

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

5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

















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

Utredningar till grund för planförslaget








PM Strandskydd, Stadsbyggnadskontoret, 2020-12-14
Naturvärdesinventering Citadellsfogen, Malmö, Ekoll AB, 2020–06
Höjd- och skyfallsutredning Citadellsfogen, Norconsult, 2020-06-05
Trafikutredning Citadellsfogen, Norconsult, 2019-10-31
Dagsljusutredning, Fojab, 2019-10-11
Kompletterande laboratorieanalyser Citadellsfogen, WSP, 2019-07-04
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Miljöteknisk markundersökning, Skolan 1 och delar av Hamnen 21:138, 21:147, Makrillen 3, Innerstaden 10:49 och Limhamn 10:3, Malmö stad, WSP, 2019-01-25, rev
2019-03-01
Luftkvalitetsutredning för detaljplanen för Citadellsfogen, Miljöförvaltningen, 2018-0913
Trafikbullerutredning, Citadellsfogen, Malmö, Tyréns 2018-05-22
Naturvärdesinventering av område i Västra hamnen, Stadsbyggnadskontoret, 2017-0818
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