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SAMMANFATTNING

Föreliggande objektsgodkännande omfattar förverkligandet av allmän platsmark inom detaljplan
5400.
Detaljplan 5400 togs fram 2017 som en del i den förvandling som Västra Hamnen genomgår från
hamn- och industriområde till attraktiv innerstadsmiljö. Detaljplanen är belägen inom Varvsstaden
och innehåller idag endast obebyggd mark. Detaljplanen medger nybyggnation av bostäder, kontor,
skola, förskola samt allmän platsmark. Allmän platsmark inom detaljplanen omfattar den fortsatta
dragningen av Einar Hansens esplanad söder om Stora Varvsgatan ner till Neptunigatan,
lokalgator/gångfartsområde, kajstråk, en mindre torgbildning och den sista etappen av Kockums
park.
Detaljplanen vann laga kraft 2017-07-20.
Detaljprojektering för allmän platsmark inom planområdet är klar.
Entreprenaden kommer att genomföras under åren 2018 till och med 2020 med start under hösten
2018. Utbyggnaden planeras att genomföras i en etapp.
Genomförandet av allmän platsmark inom detaljplan 5400 innebär en total investeringsutgift på
66 200 tkr i prisnivå juni 2018. Den förväntat ökade driftskonsekvens är beräknad till 5 306 tkr
brutto och 2 625 tkr netto årligen.
Den totala intäkten uppgår till 52 400 tkr.
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BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR

Från att ha varit ett industri- och hamnområde genomgår Västra Hamnen en förändring till
blandad stad som medför att området kommer att bli väl sammanlänkat med Malmös centrala
delar. Målet är att Västra Hamnen ska bli ett attraktivt område med hög miljöprofil för
utbildning, kultur, verksamheter, bostäder med mera. Området runt södra delen av esplanaden är
centralt beläget i Västra Hamnen och utgör en del i den omdaningen.
Planområdet är idag i det närmaste obebyggt. I dess nordöstra del tangeras en större
verkstadshall. På tomten har fram till 2015 bedrivits verksamhet av olika slag, senast produktion
av vindkraftstorn.
Området har en kulturhistorisk förankring i den tidigare industriverksamheten och innehåller
förutom den storskaliga industrihallen även andra spår från denna användning. Två traverser som
använts för att förflytta och lasta gods finns kvar inom den del av området som kommer att
utgöra gatumark. Den ena av dessa kommer att bevaras och utgöra en del av gaturummets
gestaltning.
Varvsstaden som helhet har en kulturhistoria som har haft stor betydelse för Malmös utveckling
genom att den är platsen för stora delar av Kockums verksamhet i staden. Utanför planområdet, i
Varvsstadens övriga delar, finns bebyggelse som är bevarandevärd och som kommer att skyddas
och utvecklas inom ramen för andra detaljplaner.
Exploateringsavtal är tecknat med Varvsstaden som reglerar gatukostnader som belastar
exploateringen inom dp 5400. Avtalet tecknades 2017-06-20. Det reglerar att exploatörer ska
bekosta ombyggnad av allmän platsmark inom dp 5400 med 79,2%.
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2.1 Syfte
Projektet syftar till att färdigställa allmän platsmark i enlighet med detaljplan 5400, och därmed
göra det möjligt att bebygga området med blandad stadsbebyggelse, dvs bostäder,
centrumfunktioner, kontor, skola och förskola.
2.2 Avgränsning
Detaljplanområdet är ca 36 500 m2 stort och ligger i
västra delen av Kockums före detta industriområde,
det som numera kallas Varvsstaden. Området ligger
strax öster om nuvarande Skeppsgatan, söder om
Stora Varvsgatan och norr om Neptunigatan.
Marken inom området ägs till den största delen av
Varvsstaden AB och mindre delar av Malmö stad.
Marken som utgör allmän platsmark övergår i
enlighet med exploateringsavtal till Malmö Stad i
samband med att Gatukontoret tar den i anspråk.
Projektet avser utbyggnad av allmän platsmark inom
detaljplan 5400.

2.3 Effektmål
Projektet ska genomföras i enlighet med detaljplanens, dp 5400, intentioner. Med projektet
möts flera av de mål som är uppsatta i Tekniska nämnden. Tekniska nämnden ska erbjuda
attraktiva stadsmiljöer och trafiksystem med låg miljöpåverkan. Utformningen skapar en
trafiksäker miljö.
2.4 Leverans- och projektmål
Utbyggnation av Västra Hamnens infrastruktur i enlighet med Dp 5400 för att möjliggöra
utbyggnation av bostäder, kontor, skola, förskola.
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•

Gata, södra delen av esplanaden inkl gatuplantering 12 200 m2

•

Lokalgata reglerad som gångfartsområde 3000 m2

•

Lokalgata, Jungmansgatan 1200 m2

•

Lokalgata 1600 m2

•

Torg i söder 790 m2

•

Kockums Park 2700 m2

•

Kajstråk 140 m, bredd 5,5 meter

•

Sittplatser, plantering och belysning
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2.5 Målsynkronisering
Med färdigställande av detaljplanens intentioner för allmän platsmark förhåller sig projektet väl
till följande tekniska nämndmål:
•

Mål 3. Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn och
ungdomar att utveckla självständighet

•

Mål 7. TN ska erbjuda Malmöborna ett varierat utbud av mötesplatser för fritid,
rekreation och evenemang.

•

Mål 8 A. TN ska erbjuda attraktiva stadsmiljöer och trafiksystem med låg
miljöpåverkan.

•

Mål 8 B. TN ska främja Malmöbornas tillgång till natur, parker och vattenområden.

•

Mål 6. TN ska bidra till stadsmiljöer och trafiksystem som är trygga, tillgängliga och
säkra.

2.6 Detaljplan
Detaljplan 5400 vann laga kraft 2017-07-20.
Detaljplanen innehåller nybyggnation av bostäder, kontor, skola och förskola samt allmän
platsmark såsom gata/lokalgata/gångfartsområde, mindre torgbilningar, kajstråk med gång- och
cykelbana och park.

Detaljplan 5400
2.7 Andra projekt
I direkt anslutning till detta projekt i norr finns dp 5025 där det återstår att bygga en
cirkulationsplats i korsningen Stora Varvsgatan / Einar Hansens Esplanad / södra delen av
esplanaden. Denna cirkulationsplats kommer byggas samtidigt som den allmänna platsmarken
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inom detta projekt. Cirkulationsplatsens objektsgodkännande ”Nybyggnad av gator, park och
lekplats inom ”Korvetten” i Västra Hamnen” godkändes av Tekniska Nämnden 2012.
I direkt anslutning till detta projekt återfinns även dp 5128 i söder. Denna detaljplan är under
byggnation. Neptunigatan beräknas vara klar 2019-05-15 och därpå kommer Citadellsvägen att
byggas om och omvandlas till en rikt planterad gågata.
I sydväst, återfinns dp 5565 (Detaljplan för del av fastigheten MAKRILLEN 3 m.fl.
(Citadellsfogen) i Hamnen i Malmö) och dp 5566 (Detaljplan för del av fastigheten Hamnen
21:138 m.fl. (Neptunigatan del 3 m.m.) i Hamnen i Malmö) där detaljplanearbete pågår och
förväntas vara klara i början av 2019.
2.8 Förankring med andra berörda / andra nämnder
Projektering och utbyggnad av den allmänna platsmarken inom detta projekt sker i nära
samarbete med exploatören och i samklang med dess utbyggnadstakt av fastigheterna.
Upphandling och genomförande av projektering och entreprenad görs av Gatukontoret.
Information om markentreprenaden sker till berörda och verksamma i och i anslutning till
området.
2.9 Karta

6

GATUKONTORET

2.10 Omfattning
Entreprenaden omfattar anläggande av:
•

Gata, södra delen av esplanaden inkl gatuplantering 12 200 m2

•

Lokalgata reglerad som gångfartsområde 3000 m2

•

Lokalgata, Jungmansgatan 1200 m2

•

Lokalgata 1600 m2

•

Torg i söder 790 m2

•

Kockums Park 2700 m2

•

Kajstråk 140 m, bredd 5,5 meter

•

Sittplatser, plantering och belysning
2.10.1 Utformning

Utformningen av området med bl a grönska, sittplatser, god belysning och rekreativa karaktär
ska inbjuda till att vilja vistas här. Området ska kunna användas av såväl boende, studenter,
verksamma samt besökare. Om fler människor lockas till att använda stråk, torg och den
lummiga parken kan detta verka positivt på den upplevda tryggheten.
Övergripande karaktär:
Planområdet innehåller en esplanad med en fyrradig allé, en rad platsbildningar utmed
esplanaden, en lokalgata och ett kajstråk. Tillsammans bildar de en gräns för Varvsstaden i
väster, och det här är också den första delen i det nya gatunätet som projekteras inom
Varvsstadens område. Det kommer stil- och materialmässigt att fortplanta sig in i området
och vara normgivande för utformning av övriga gator i Varvsstaden.

Esplanaden
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Esplanaden:
Esplanaden är en grön paradgata, som sträcker sig mellan Neptunigatan i söder och
Riggaregatan i norr. En övergripande idé för esplanadens formspråk togs fram 2010 när den
första etappen byggdes. Det här är esplanadens tredje och sista etapp. Eftersom den ligger
inom Varvsstaden finns de kvarvarande strukturerna från verket med som ett viktigt element.
En bevarad stor blå traversbana är blickfång i esplanadens bredaste del. Under traversen
koncentreras sittplatser och planteringar för att lyfta platsen som en vistelseyta. Belysning på
traversen höjer det visuella värdet kvällstid och skapar trygghet.
Markmaterialet på traversplatsen består av stenmjöl med detaljer av återvunnen gatsten och
rostig plåt. Sittbänkarna på ytan består av återvunna stålbalkar från hallarna, och övriga
sittmöbler är lackade i kulörer från Varvsstadens provkarta av färger som funnits i byggnader
inne på området. Den industriella karaktären är tillvaratagen i detaljerna samtidigt som platsen
får en helt ny användning och en mänskligare skala.

Traversplatsen längs esplanaden
Längs esplanaden anläggs två upphöjda korsningar för att hålla fordons hastigheter nere och
på så sätt trafiksäkra för gående och cyklister. Längs esplanaden anläggs även cykelbanor på
båda sidor. I norr byggs en ny cirkulationsplats (ingår i dp 5025) i korsningen med Stora
Varvsgatan och i söder ansluter esplanaden med Neptunigatan i en ny trafikljusreglerad
fyrvägskorning vilken är under byggnation.
Biofilter:
Längs esplanaden byggs biofilter för att ta om hand och rena dagvatten från gatan. De återfinns
både i gatans sträckning men också som större dekorativa cirkulära planteringar på
traversplatsen. I biofilterna renas ytvattnet vid filtrering genom grusmaterial och kan sedan
brädda över och koppla på dagvattennätet. Vid större skyfall är området höjdsatt på ett sådant
sätta att vattnet kan rinna vidare ytligt längs gatorna ut till kanalen om VA SYDs ledningsnät
skulle bli fullt.
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Lokalgator och gångfartsområde:
Inom Varvsstadens område ska enligt utvecklingsplanen gående och cyklister prioriteras
framför bilar. Därför är lokalgators och gångfartsområdenas utformning viktig för att begränsa
framkomlighet och sänka hastigheten. Lokalgatorna är traditionellt utformade med gångbanor
belagda med betongsten och körbana belagda med asfalt, medan gångfartsområden är belagda
med tegel i ett tvärgående mönster som återspeglar den bevarade fasad som finns längs gatan.
Markmaterialet tillsammans med upphöjda planteringar och växelvis planterade träd gör
att gångfartsområdena upplevs tillhöra de gående. Markmaterialet ska ha en bärighet som
passar trafiken på gatan.

Gångfartsområde

Neptuniplatsen:
Längst söderut finns en mindre torgbildning som länkar samman esplanaden med de nya
broarna i Neptunigatan. Markmaterialet är ett rutmönster av betong, stål och tegel och i rutorna
är träd och häckar växelvis planterade. Även här får stålbalkar från Kockums gamla hallar agera
sittplatser.
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Kajstråket:
Det här är den enda kajen i Varvsstaden som släntar ner mot vattnet. Därför bevaras karaktären
av en ruderat slänt även om kajen renoveras. Här anläggs också en trappa ner mot vattnet och
en flytbrygga som möjliggör vattenkontakt. Mot slänten anläggs en låg gabionmur med
sittplatser som gör att kajstråket trots sin relativt smala sektion känns tryggt att promenera längs
med, även för de barn som kan tänkas röra sig där eftersom det angränsar till skoltomten.

Kajstråk
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Kockums park.
Den sista delen av Kockums park anläggs med samma utformning som tidigare etapp.
Däremot får växtmaterialet en lite annan karaktär, med svenska trädgårdsarter, fruktträd och
en koreaplantering med koreanska arter som en anspelning på kockumskranens öde efter att
den nedmonterades och såldes.
Parken får betongmurar med grafiskt tryck av varvsarbetare precis som i den första delen.

Kockums park

Bilaga 1. Illustrationsplan
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3

BUDGET OCH KALKYL
•

Budgeten för projektet är lagd utifrån kostnadskalkyl på detaljplanen, vilken är densamma
som exploateringsavtalet för Västra Dockan bygger på. Driftskonsekvenser är beräknade
utifrån nyckeltal på de ingående delarna i detaljplanen.
3.1 Tidplan

Fas

Start- och sluttid

Idéstudie

Klart

Förstudie

Klart

Genomförande
– projektering

Klart

– byggnation

Beräknad start november 2018 och klar sommaren 2020

Garantitid

3 år / 5 år (för konstruktioner)

3.2 Budgetavstämning
1. Projektet finns med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.
2. Projektets budget stämmer överens med undertecknat exploateringsavtal.
3. Projektet ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för berörda
år
3.3 Osäkerhet och risker
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•

Tid – allmän platsmark, och då främst nätet runt skola och förskola, måste vara klart
innan sommaren 2020 då den nya skolan ska öppna höstterminen 2020. Finns risk att allt
inte hinner bli klart.

•

Sanering – Sanering utförs och betalas av exploatören i enlighet med exploateringsavtal.
Risk finns att saneringen försenar gatukontorets entreprenad.

•

Omläggning av befintliga ledningar – Ledningsomläggning av befintliga ledningar från
bl a Skeppsgatan till den nya delen av esplanaden kan medföra risken att det kan uppstå
komplikationer vid t ex omkoppling, vilket kan medföra trafikproblem.

•

Trafiksituationen – Trafiksituationen i Västra Hamnen är ansträngd och det finns risk att
den kan förvärras vid avstängningar på grund av bland annat byggnationer i området.

•

Entreprenadkostnader – osäkerhet i form av marknadsläge/konjunktur för
entreprenadarbete föreligger.

•

Projektets storlek och omständigheten medför att det kommer att byggas ut under en
relativt lång tidsperiod vilket gör att de ekonomiska antagandena är behäftade med viss
osäkerhet.
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3.4 Kalkyl
Basmånad för kalkylen anges i tabellen. Basmånaden är viktig för att kunna förstå och förklara
eventuella avvikelser när projektet är genomfört.
Alla belopp i tkr

Allmän platsmark

Kalkylerade
inbetalningar
Nettokalkyl
Projektkalkyl
brutto
Entreprenad

Basmånad: juni 2018
Inbetalningar ingår enligt
redovisningsrekommendationerna inte
52 400
i projektet utan ska fördelas för att
möta projektets kapitalkostnader.
Inbetalningar minus utbetalningar i
-13 800 projektet

-66 200
-48 900

Konsulter

-5 000

Egna tjänster

-2 000

Oförutsett
Kreditivränta
Ändrad
driftskostnad, totalt
Ökad drift och
underhåll
Internränta
Avskrivningar
Fördelade
inbetalningar

Alla utgifter i projektet

-10 000
-300
-2 625
-1 820
-1 963
-1 523

Kapitalkostnaderna täckts till stor del av
2 681 inbetalningar från exploatörer

Intäkter
Exploateringsavtal som reglerar gatukostnadsersättning i detaljplan 5400 togs fram 2017. Avtalet
tillsammans med ramavtal reglerar att Varvsstaden AB ska finansiera ombyggnationen av allmän
platsmark med 100%, förutom den ingående delen av esplanaden där Malmö Stad ska betala 39%
och annan exploatör väster om planområdet 4%.
Driftskostnader
Årliga driftskostnader (drift, underhåll, kapital) uppkommer för gatukontoret till följd av
färdigställd allmän plats (gata och park). Driftskonsekvenserna faller ut olika år i takt med att
allmän plats slutbesiktigas och tas i bruk.
Ökade driftskonsekvensen för projektet beräknas uppgår till 5 306 tkr/år. Kapitalkostnaderna;
avskrivningar och internränta, uppgår till 3 486 tkr brutto och 805 tkr netto. För beräkning av
kapitalkostnad har internräntesatsen 3% använts.
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Likviditetsplan
Driftskonsekvenser
Likvidbehov
Till och
med
ÅR 2017
ÅR 2018
ÅR 2019
ÅR 2020
ÅR 2021
ÅR 2022
ÅR 2023
Totalt

4

Intäkter

Kostnader

2 681

-5 306

2 681

-5 306

-1 700
-14 800
-25 900
-21 500
-800
-700
-800
-66 200

FN:S BARNKONVENTION

FN:s barnkonvention antogs av kommunfullmäktige 2004-03-25 §61.
FN:s barnkonvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år i
hela världen. Genom barnkonventionen har Malmö stad ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska lyftas
fram i all verksamhet. Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla medborgare.
4.1 På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga?
Området kommer på sikt att bli blandad stad, med bostäder, verksamheter och skolor.
Varvsstadens skola ligger mitt i planområdet och utformningen av kringliggande gator och
kajstråk är gjord med tanke på att barn och vuxna ska kunna röra sig säkert till fots och med
cykel. Tillgänglighet till vattnet är möjliggjord, men begränsad till enstaka platser. Där man når
vattnet är det tydlig att det sker.
Belysning skapar trygghet i området kvällstid. Grupperingar av sittplatser och ytor för rekreation
främjar en aktiv användning av området och uppmanar till vistelse.
4.2 Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?
Barn och unga har inte varit delaktiga i aktuellt projekt.
5

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Den 30 augusti 2007 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stad ska underteckna CEMR:s1 Den
europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Därmed har
kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.
5.1 Huvudsyfte
Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter
riktade till medborgarna och kvalitetssäkra våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke
diskriminerade.
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5.2 Mål
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig
verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av
resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och
pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
5.3 Inriktningsmål
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för:
•

likvärdig verksamhet, service och bemötande

•

likvärdig myndighetsutövning

•

likvärdig fördelning av resurser

•

jämställd fördelning av makt och inflytande

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

5.4 Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet?
Ingen specifik jämställdhetsanalys har gjorts i aktuellt projekt.
5.5 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?
Västra Hamnen är under omvandling till innerstad med en blandning av bostäder, verksamheter
och publika stadsrum. Syftet är att det ska bli en attraktiv del av Malmö att bo och verka i. Detta
ärende/projekt är en del av den utvecklingen att skapa möjligheter för allmänheten att till fots
eller med cykel röra sig i sammanhängande stråk i och runt aktuellt område. Som med allt
stadsbyggande i Malmö är målsättningen att alla, oavsett kön, bakgrund och tillhörighet ska få
tillgång till ett gott stadsliv och en trygg miljö.
Gestaltningen av allmän platsmark i detta projekt baseras på framtaget gestaltningsprogram för
dp 5400, Utvecklingsplan för Varvsstaden samt vidare bearbetning i samband med
detaljprojekteringen av den allmänna platsmarken. Utformningen av området med bl a grönska,
sittplatser, god belysning och rekreativa ska inbjuda till att vilja vistas här. Området ska kunna
användas av såväl boende, studenter och verksamma i området som besökare. Om fler
människor lockas till att använda stråken, torgen och den lummiga parken kan detta verka
positivt på den upplevda tryggheten.
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