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Arbetsmarknads- och socialnämnden
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig positiv till ambitionerna i Översiktsplan för
Nyhamnen. Nämnden anser att omvandlingen av området är unikt för Malmö och därmed
angeläget att tillvarata möjligheten och maximera nyttan av utvecklingen. Nämnden
understryker vikten av att under hela stadsutvecklingsprocessen arbeta aktivt för att skapa
bostäder och en stadsmiljö för alla målgrupper i Malmö. Nyhamnen bör präglas av en
blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer av hög kvalitet som tillåter ett flexibelt
användande som kan anpassas efter framtida behov.
Yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden välkomnar Översiktsplan för Nyhamnens övergripande
ansats och ambition. Omvandlingen av Nyhamnen är unikt för Malmö och det är därmed
viktigt att tillvarata denna möjlighet och maximera nyttan av utvecklingen. Nämnden anser
att det finns en stor potential i det havsnära läget och möjligheter att genom utbyggnaden
utöka stadskärnan.
Föreliggande utställningsförslag lyfter fram vikten av att kontinuerligt analysera hur
planeringen påverkar olika grupper i samhället och att planera området efter målgruppers
behov, perspektiv och intressen. Arbetsmarknads- och socialnämnden finner det positivt
att det tidigt i planeringsprocessen vägs in barn-, integration-, genus-, jämställdhets- och
äldreperspektiv. Detta är en given omständighet, anser nämnden, för att lyckas uppnå en
hållbar stad för samtliga malmöbor och besökare.
Genom att blanda bostäder, handel, samhällsservice och arbetsplatser ges goda
förutsättningar för en trygg och attraktiv stadsmiljö. Arbetsmarknads- och socialnämnden
anser att översiktsplan för Nyhamnen beskriver den blandade staden på ett gott sätt men
framhåller även vikten av att skapa en blandad bebyggelse som tillåter ett flexibelt
användande som kan anpassas efter framtida behov.
I målen för Nyhamnen står att det ska bli en mötesplats vid havet för människor från
stadens alla delar och att sociala och fysiska länkar mellan Nyhamnen och övriga delar i
Malmö ska stärkas. Arbetsmarknads- och socialnämnden saknar i förslaget tydliga
beskrivningar av kopplingar till olika delar av staden och hur Nyhamnen ska bidra till att
sammanlänka Malmö. Kopplingar till andra utvecklingsområde i staden såsom
Kirseberg/Östervärn skulle med fördel kunna skildras.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ser positivt på att det i området planeras att genereras
12 000 – 16 000 nya arbetstillfällen. Nämnden anser även att det är föredömligt att sociala
klausuler beskrivs i detta skede i planeringen. Eftersom Nyhamnen är ett stort
utvecklingsområde som kommer att etableras under många år framöver finns det möjlighet
att anställa i en större skala. Det är viktigt att dessa sociala klausuler blir verklighet och
andra innovationer som kan tillkomma i utvecklingen av området som kan medföra fler
arbetstillfällen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden vill understryka att den bostadssituation och det
ökade antalet strukturellt hemlösa i Malmö har lett till att särskilt utsatta personer med
komplexa behov trängs undan och får allt svårare att möjliggöra sig en egen bostad. Vid
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hemlöshetsräkningen i oktober 2017 var 1752 vuxna och 1070 barn hemlösa, totalt 2822
individer.
Tillgång till bostad är centralt för människans hälsa, självständighet och därmed den sociala
hållbarheten i en stad. Det är oftast grupperna barnfamiljer, arbetslösa, nyanlända och unga
som drabbas av konsekvenserna av en otillräcklig bostadsmarknad. Det är därför viktigt att
dessa gruppers bostadsmöjligheter säkerställs.
Trots att det i dagsläget inte finns några incitament att bygga bostäder med låga
boendekostnader i Sverige anser arbetsmarknads- och socialnämnden att det i utvecklingen
av Nyhamnen bör göras kreativa försök för att komma åt rimligare boendekostnader även i
nyproducerade bostäder. Kommunen kan, genom att använda den kommunala marken
strategiskt och kreativt, påverka vad som byggs. I planeringen av det nya området bör det
prioriteras att byggas bostäder med olika upplåtelseformer av hög kvalitet som kan
tillgodose behoven för särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden i Malmö. För att
skapa en blandad stad krävs att det även i Nyhamnen finns bostäder tillgängliga för hushåll
med låga inkomster.
Nyhamnens utveckling bör präglas av ett varierat utbud av bostäder som motsvarar
befintliga malmöbors och framtida malmöbors behov och efterfrågan. Genom att bygga
klimatsmart sätts även miljöns långsiktiga välmående i centrum, vilket främjar den
ekologiska hållbarheten i Malmö.
RESERVATION
John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M), Ingrid Gunnarson (M), Sonja Jernström
(M) och Ulla Herbert (L), med instämmande av Mats Brogren (M), Anna Adell (M)
Farishta Sulaiman (M), Ahmad Marof Jaro (M) och Eva Lindholm (L) reserverar sig mot
beslutet.
Moderaterna och Liberalerna yrkar avslag på ärendet och återremiss utifrån ett
arbetsmarknadsperspektiv. Vi ser inte att dagens förslag kan skapa en tillräcklig
attraktionskraft för byggföretagen att fylla lägenheterna med boende samt möjlighet för
byggföretagen att attrahera företagande.
Hindret är föreslagna kommunikationslösningar där gående, cykel och kollektivtrafik
gynnas och individuella trafikslag missgynnas enligt översiktsplan för Nyhamnen som tar
stöd av Trafik och mobilitetsplan Malmö.
Nyhamnen planeras för 8000 bostäder och 12000 - 16000 arbetsplatser. Trafik och
mobilitetsplan Malmö som ligger till grund för kommunikation är ett politiskt dokument
med felaktiga tolkningar om trafikflöden som i sin grund ger att privatbilar oavsett bränsle
ska kraftigt begränsas i en nära framtid i Malmö. Mobilitetsplan utgör grund för
Parkeringspolicy och parkeringsnorm som är tänkt att beslutas under 2018. Dessa
dokument ger tillsammans att översiktsplanen påtalar att endast 20% av Nyhamnens
boende och arbetsplatser ska kunna nås för bilburna resenärer och besökare. Vi uppfattar
att översiktsplanen skapar en stor osäkerhet för företagsetablering, samt att den inte har
tagit hänsyn till framtidens miljövänliga trafikslag.
Moderaterna och Liberalerna ser med stor oro att vi utifrån översiktsplanen låser in oss i
beslut som grundas på gårdagens teknik som negativt kommer att påverka framtidens
arbetsmarknad. Som referens ser vi idag att Trafik och mobilitetsplan Malmö har fått
genomslag i Västra hamnen, vilket har resulterat i långa köer och skapar onödiga utsläpp
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från biltrafiken. Dessa skapade köer hämmar företagens vilja att anställa samt begränsar
både anställda och företagens kunder. Vi hör även klagomål från boende, vilket inte gynnar
framtida nyetableringar av bostäder.
Vi ser med stor oro från arbetsmarknad-och socialnämnden att Malmö missar målet att
Västra Hamnen ska kunna ge 20000 framtida arbetsplatser och Nyhamnen, 12000 - 16000
arbetsplatser. Vi ser att planen i sin nuvarande form är helt utan förståelse för hur företag
verkar och fungerar. Vi läser i underlaget att inpendlingen med bil till Västra hamnen är
idag 47% och ska enligt Trafik och mobilitetsplan ner till 30%. Trots dagens
högkonjunktur ser vi vakanta kontorslokaler i Västra hamnen och i intilliggande city.
Vi har mycket svårt att se att investeringsviljan för företag och byggbolag kommer öka i
Nyhamnen utan framtida individuella kommunikationsmöjligheter.
Vi ser utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv att:
•
•
•

Trafik och mobilitetsplan Malmö inte ska ligga till grund för kommunikation för ett
attraktivt område som Nyhamnen.
Vi vill se ett företagsremissvaren har möjligheter att påverka kommunikationen till och
från arbetsplatserna i Nyhamnen.
Vi vill se att Trafik och mobilitetsplan Malmö förnyas samt att parkeringsnormen för
Malmö undantas i attraktiva område beroende på målgruppen behov.

Utifrån ovanstående resonemang yrkar vi avslag.
RESERVATION
Magnus Olsson (SD, Nima Gholam Ali Pour (SD) med instämmande av Håkan Ask (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Vi Sverigedemokrater tycker att tjänsteskrivelsen helt missar miljöaspekterna. Det är
uppenbart fel när bostäder planeras intill industriområden och man redan i förväg vet att de
boende kommer att utsättas för buller och dålig lukt, men det är tyvärr ett resultat av de
rödgrönas förtätning av staden där resursutnyttjande är viktigare än miljön.
I översiktsplanen är det också olyckligt att så stor vikt läggs på spårbunden trafik, som är så
opålitlig. Nedrivna kontaktledningar, spårspring och elfel gör att folk alltmer tröttnar på
kollektivtrafiken och hellre vill ha individuella lösningar som är mer pålitliga. Det borde
planen ta hänsyn till.
Miljökonsekvensbeskrivning
Ett påtagligt miljöproblem som oftast förbises i de rödgrönas iver att bygga ut staden är det
underdimensionerade avloppssystemet och reningsverken. De senaste åren har
befolkningen i Malmö ökat med 5 000 personer per år. Det innebär att avloppsnätet och
reningsverken belastas med mer och mer urin, avföring, diskvatten, tvättvatten,
rengöringsmedel mm.
Då avloppsnätet och reningsverken inte klarar av att svälja undan avloppsvatten med
spillvatten släpps det ut i Öresund helt orenat. Detta kallas bräddning av avloppsvatten.
Bräddningar bidrar till övergödning och innebär att föroreningar skapar dåligt badvatten
längs vår kust och en sämre livsmiljö för de vattenlevande djuren och växterna.
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Miljöförvaltningen ställer krav på enskilda husägare och deras avlopp, men då det gäller
Malmö kommun och VA-syd vill man inte ställa samma hårda krav.
Yrkande 1
Med tanke på ovanstående, yrkade vi att följande text ska införas i förvaltningens yttrande:
För att inte ytterligare brädda avloppsvatten och förorena Öresund måste avloppsnätet och
reningsverken skyndsamt dimensioneras och byggas till för ändamålet.
Översiktsplan för Nyhamnen
Med de rödgrönas inriktning i ”Översiktsplan för Nyhamnen” bygger man medvetet för att
skapa trafikkaos. Vi Sverigedemokrater värnar om alla trafikslag, och inser att många
medborgare vill ha och har ett behov av en bil. Att då bygga utan att tänka på
medborgarnas önskan att transportera sig med bil är syniskt och rena ”storebrorsfasoner”.
För oss är det självklart att bygga en infrastruktur även för biltrafik och framtidens
elfordon.
Yrkande 2
Med tanke på ovanstående, yrkade vi att följande text ska införas i förvaltningens yttrande:
För att inte skapa trafikkaos måste förslaget arbetas om så att infrastrukturen byggs ut för
en smidig biltrafik och framtidens elfordon.
Då vi inte fick gehör för våra yrkanden reserverar vi oss mot beslutet.
RESERVATION
Mats Högelius (V) med instämmande av Linda Svensson (V) och Jonna Böhler (F!)
reserverar sig mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå vårt yrkande på att en bisats skulle läggas
till i yttrandet över Nyhamnen. Den inskjutna bisatsen föreslås läggas till i näst sista stycket
på sidan 3 i ASNU:s förslag. Då skulle meningen lyda: ” I planeringen av det nya området
bör det prioriteras att byggas bostäder med olika upplåtelseformer av hög kvalitet, men att
merparten skall vara billiga hyresrätter, som kan tillgodose behoven för särskilt utsatta
grupper på bostadsmarknaden i Malmö.” Detta förslag på tilläggsyrkande röstades dock
ner.
I remissyttrandet från ASN till Näringsdepartementet när det gäller
bostadsförsörjningsansvar (se ärende 44 ASN 2018-08-29) så stöder nämnden påståendet
att ”marknaden ensam inte kan tillgodose behovet av bostäder” (se sid 1). När
”marknaden” får råda så byggs det mest bara dyra bostadsrätter som vi sett i Västra
hamnen, som förvisso är ett fint men exklusivt bostadsområde. Nu när Malmö stad står i
begrepp att bygga ut ytterligare ett attraktivt havsnära område är det Vänsterpartiets
mening att inte detta också skall reserveras bara för de med stor plånbok. Vi yrkar därför
att Malmö stad skall ta ett politiskt beslut att se till att människor med något lägre och
medelstora inkomster ska kunna få ta del av Malmös fantastiska havsnära läge. Därför bör
minst hälften av bostäderna i Nyhamnen byggas som billiga hyresrätter i en klimatsmart
miljö. Detta skulle visa att det inte bara är ord utan också att det finns handling bakom
orden om att vilja bygga bort hemlösheten, att vilja bryta segregationen, att integrera olika
samhällsklasser, minska klyftorna, m.m. Nu har vi redan ett stort bostadsprojekt i Västra
Hamnen, byggt och baserat på marknadskrafterna, nu är det dags att vi bygger ett nytt stort
bostadsprojekt i Nyhamnen, baserat på politisk vilja och handling. Ett föredöme för andra
kommuner och ett bevis på att de fina orden också kan leda till resultat.
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Fritidsnämnden
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till översiktsplan för Nyhamnen, området
norr om centralstationen och bangården. Nyhamnen ska med 6000 - 9000 nya hushåll och
12 000 - 16 000 sysselsatta i området utvidga Malmös stadskärna med en tät, grön och
funktionsblandad stadsdel. När det gäller de planerade idrottsytorna på området anser
fritidsnämnden att det finns aspekter som man bör ta hänsyn till.
Yttrande

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till översiktsplan för Nyhamnen, området
norr om centralstationen och bangården. Nyhamnen ska med 6000 - 9000 nya hushåll och
12 000 - 16 000 sysselsatta i området utvidga Malmös stadskärna med en tät, grön och
funktionsblandad stadsdel. Med en välutvecklad kollektivtrafik, parker samt gröna stråk ska
man kunna göra hållbara val. Nyhamnen ska bli en lättillgänglig plats för möten mellan
människor från stadens alla delar och därmed bidrar till den sociala sammanhållningen.
Malmös mål om att vara en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad ska
manifesteras här. Områdets havsnära placering ska förstärka Malmös identitet som
kuststad.
Enligt utställningsförslaget ska det anläggas en fotbollsplan med möjlighet att även utöva
andra idrotter och aktiviteter på ytan. Fotbollsplanen ska placeras centralt i området så att
den blir enkel att nå från områdets tre skolor. Detta är något som fritidsnämnden ser
positivt på. Man bör dock ta hänsyn till att det i denna del av staden (västra hamnen) är
dåligt med större idrottsytor och med ett utökat antal hushåll kommer även behovet av
idrottsytor att öka. Fritidsnämnden ser att det kommer att behövas förråd, personal- och
omklädningsrum oavsett om det anläggs en eller flera fotbollsplaner. Det är därför mer
kostnadseffektivt, samtidigt som man tillgodoser behoven av idrottsytor bättre, om det
anläggs två planer i det planerade området.
Stadsbyggnadskontoret planerar för att det ska byggas en idrottshall som kan användas
både för skolverksamhet och föreningsliv. Denna ska placeras i anslutning till en
grundskola. Hallen ska enligt förslaget omfatta 1600–2000 m2 och kunna rymma cirka 700
åskådare. Det är viktigt att publikkapaciteten anpassas efter både behov och krav från
förbund och andra aktörer för spel på högre nivåer. Troligtvis kommer antalet
verksamheter med behov av sporthallar med publikkapacitet att öka med ett ökat antal
medborgare. Det kan röra till exempel elitidrott, större tävlingar och musikarrangemang,
700 åskådarplatser är en storlek avseende publikkapacitet som egentligen inte efterfrågas i
dessa sammanhang. Mer lämpliga publiknivåer är antigen cirka 400 platser för idrotter i
lägre nivåer eller cirka 1800 - 2000 publikplatser för elitidrotter som till exempel handboll
och innebandy. Att det anläggs en sporthall med publikkapacitet ser fritidsnämnden som
något positivt då denna kan användas för både idrotts- och kulturliv.
Viktigt att ta hänsyn till när man planerar för en sporthall med publikkapacitet är att räkna
in ytor som foajéer, vip-rum, serveringar, kök, garderober och liknande. En sporthall med
större publikkapacitet bör också ha ytor anpassade för att kunna ha tv-sändningar från
evenemang, matcher och så vidare. Särskilda utrymmen för tv-sändningar och
radiokommentering bör därför planeras. Det gäller också att planera för inlastning och
transport till och från anläggningen i ett tidigt skede.
De två övriga grundskolorna ska förses med gymnastiksalar. I övrigt planeras för att så
yteffektivt som möjligt skapa plats för löpslinga, utegym, bollspel, dans och klätterväggar,
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här understryker man från stadsbyggnadskontorets sida att jämställdhetsaspekter ska
beaktas vid utformningen. Detta anser fritidsnämnden är positivt eftersom det då bidrar till
en ökad folkhälsa för både kvinnor och män, flickor och pojkar.
Målet är att i Nyhamnen skapa en jämställd och jämlik stadsmiljö med mötesplatser som
involverar alla människor. Att det finns en mångfald av mötesplatser, anser fritidsnämnden,
bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen i stadsdelen och i staden. Det är därför
centralt att det finns lokaler och ytor för föreningslivets aktiviteter men även för det
spontana mötet. Det är också viktigt att det finns lokaler för fritidsgårdsverksamhet i
området för att möta behovet av mötesplatser för barn och unga.
SÄRSKILT YTTRANDE
Tony Rahm (M), Elisabet Landrup (M) och Olle Schmidt (L), med instämmande av Danica
Srnic (M), Joakim Larsson (M) och Magnus Olsson (M), lämnade ett särskilt yttrande.
Överlag är yttrandet från fritidsnämnden bra men på ett område saknar man helt
perspektiv. Det gäller att man fortsätter politiken med att stänga ute bilismen ur staden för
att försvåra för människor. Barn och unga blir direkt drabbade när de inte kan ta sig till
våra fritidsanläggningar utan bil. Det är helt avgörande för att logistiken ska fungera hos en
vanlig barnfamilj att tillgängligheten är god. Vi menar att alla transportsätt ska samsas och
att det finns plats för alla.
SÄRSKILT YTTRANDE
Jörgen Grubb (SD), med instämmande av Hynek Olsak (SD), lämnade ett särskilt yttrande.
Vi är glada för att arbetet med Nyhamnen går vidare och att fritidsförvaltningen visar en
god framförhållning vad gäller idrottsytor i området. Sverigedemokraterna ser att behovet
av idrottsytor på flera nivåer är nödvändiga, då området kraftigt kommer att öka
befolkningsmässigt. Här är vi alltså helt överens.
Vi är däremot oerhört tveksamma till att nåbarheten till idrottsytor och annat kommer att
bli tillräckliga. Förslaget visar på minimala gator som har ett extremt fokus på cyklar och
kollektivtrafik. Malmöborna måste även få möjlighet att använda sina bilar för att röra sig
till och från området, vilket enligt förslaget nästintill är omöjligt. Vår förhoppning är att
detta justeras i vidare handläggning.

Funktionsstödsnämnden
Yttrande

Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till utställningsförslaget gällande översiktsplan
för Nyhamnen men vill framföra vissa synpunkter.
Området som översiktsplanen omfattar är centralt beläget och när området är utbyggt beräknas det kunna rymma cirka 8 000 nya bostäder. Gällande bostadsbyggandet vill
funktionsstödsnämnden lyfta att det finns ett stort behov av LSS-bostäder i Malmö stad
och att det är bra att översiktsplanen planerar för cirka 100 LSS-bostäder. Det är
nödvändigt med en omfattande utbyggnad av LSS-boenden för att möta det behov och den
kö som finns i nuläget. Behovet av LSS bostäder kommer att öka eftersom befolkningen i
Malmö fortsätter att öka.
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Nyhamnen är centralt beläget, erbjuder attraktiva miljöer och är kollektivtrafiknära. Enligt
planen kommer området bidra till att utvidga Malmös centrum och området förväntas
locka både Malmöbor och besökare. I planen framgår att planeringen av området ska bidra
till att minska fysiska och mentala barriärer och främja tillgängligheten. I detta sammanhang
vill nämnden lyfta vikten av den fysiska tillgängligheten och framkomligheten vilket är
centralt i en tät stad. Förslaget bör därför i ett större avseende beskriva hur området kan
utvecklas så att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att röra sig på egen hand
och med kollektiva färdmedel samt hur den offentliga servicen ska anpassas så att den blir
tillgänglig för alla som är i behov av den. Nämnden anser även att det är positivt att planen
lyfter behovet av lugna och tysta miljöer i den täta staden.
RESERVATION
Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar (L),
med instämmande av Hans Banke (M), Albin Schyllert (M), Josefin Anselmsson (M) och
Karin Granér (L), reserverade sig mot beslutet.
Planförslaget visar att mellan 7000 - 9000 bostäder skall byggas och ca 12000 - 16000
arbetsplatser skall skapas i området. Det innebär att det kommer att bo 30000 personer
samt att det kommer att bli ett stort näringsliv. Samtidigt ämnar man göra det svårare att ta
sig fram med bil. Här skapar man redan i planeringen ett kommande kaos i trafiken med
långa köer och ett stort missnöje hos befolkningen. Det kan komma att få konsekvenser
som blir svåra att hantera.
Funktionsstödsnämnden vill att man planerar för ca 100 LSS-bostäder. Vi yrkar på att
transporter till och från dessa boenden måste säkras så att det går att ta sig dit med bil.
Eftersom det inte framgår av nämndens svar att området måste få en tillfredsställande
trafiksituation så kan vi inte ställa oss bakom yttrandet.
RESERVATION
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD), med instämmande av Anna
Isaksson (SD), reserverade sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna ser positivt på planerna att bygga cirka 100 LSS-bostäder i
Nyhamnen. De som har behov av en LSS-bostad ska ha möjligheten att välja bostad från
varierande miljöer i alla delar av Malmö kommun.
Det är positivt att man i remissyttrandet lyfter vikten av den fysiska tillgängligheten och
framkomligheten för att personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig fritt på
egen hand och att man även tar upp tillgängligheten för den offentliga servicen. Dock ser vi
Sverigedemokrater att övriga boende kan få svårt att ta sig fram med bil i denna del av
staden. Åter igen, alla kan inte få ihop sitt liv med enbart cykel och kollektivtrafik. Det är
inte enbart tillgängligheten till kollektivtrafiken som behöver beaktas i planeringen utan
även tillgängligheten för biltrafik till bostäder och samtliga boenden. Vi ställer oss heller
inte bakom en parkeringsnorm som riskerar att människor hamnar i ensamhet.
Då tilläggsyrkande till ärendet inte fick bifall i omröstningen reserverar vi oss.
Vi hänvisar även till Sverigedemokraternas tidigare reservation i ärendet
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Förskolenämnden
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett utställningsförslag till Översiktsplan för
Nyhamnen. Utställningsförslaget är en fördjupning av den kommuntäckande
översiktsplanen för Malmö och avser bland annat att utvidga Malmös centrum, förstärka
Malmös identitet som kuststad och överbrygga bangårdens barriärverkan. Inom området
föreslås ny bebyggelse för 7000 - 9000 bostäder, 12000 - 16000 arbetstillfällen samt 1000
förskoleplatser fördelat på 7 - 8 förskolor.
Förskolenämnden ställer sig generellt positiv till utställningsförslaget och uppskattar att
vikten av samhällsservice i Nyhamnen betonas. Vidare uppskattas att förskolenämndens
synpunkter på samrådsförslaget till Översiktsplan för Nyhamnen har tagits i beaktning, och
att behovet av förskolor har uppdaterats utifrån nya nyckeltal i utställningsförslaget.
Förskolenämnden vill dock samtidigt understryka vikten av större enheter för att säkra en
kvalitativ förskoleverksamhet.
Yttrande

Förskolenämnden ställer sig generellt positiv till Översiktsplan för Nyhamnen.
Planförslaget är väl genomarbetat och välstrukturerat, och lyfter viktiga riktlinjer för en
hållbar stadsutveckling i Nyhamnen.
I förslaget lyfts att människan ska sättas i fokus i planeringen av Nyhamnen, och att stadsrum som är välkomnande och öppna för alla är centralt. Förskolenämnden uppskattar att
förslaget tar utgångspunkt i dessa perspektiv och uppskattar särskilt den hänsyn som tas till
barn och barns behov. Förskolenämnden vill understryka vikten av att vid ett tidigt skede i
planeringsprocessen tillämpa ett barn-, tillgänglighets- och jämlikhetsperspektiv. I
Nyhamnen finns möjlighet att genom planeringsprocessens samtliga skeden ta hänsyn till
barnens bästa genom att aktivt tillämpa barnperspektivet genom barnkonsekvensanalyser,
samt barnens egna perspektiv genom dialog och samverkan med barn. Som även nämns i
förslaget fungerar miljöer som tillgodoser barns behov väl för alla människor i alla livets
skeden.
Samhällsservice
Förskolenämnden välkomnar att vikten av ett lättillgängligt utbud av samhällsservice lyfts i
utställningsförslaget. Lättillgänglig samhällsservice är en viktig förutsättning för en jämlik
och socialt hållbar stad, och är centralt för Nyhamnens attraktionskraft på både lång och
kort sikt.
Vidare uppskattar förskolenämnden att nämndens synpunkter på samrådsförslaget till
Översiktsplan för Nyhamnen har tagits i beaktning, och att behovet av förskolor har
uppdaterats utifrån nya nyckeltal i utställningsförslaget. I samrådsförslaget angavs ett behov
på 650 förskoleplatser, baserat på ett nyckeltal om 0,1 barn per bostad. Behovet har i
utställningsförsla-get uppdaterats till cirka 1000 förskoleplatser, baserat på ett nyckeltal om
0,13 barn per bostad. Förskolenämnden ser positivt på den uppdaterade
behovsbedömningen, men vill understryka vikten av att, framförallt i de inledande
utbyggnadsetapperna, utgå från ett högre nyckeltal än 0,13. Detta då det är viktigt att
säkerställa att det inte uppstår en bristsituation avseende förskoleplatser i Nyhamnen.
Förskolenämnden ser positivt på att samhällsservicen planeras att komma till stånd i ett
tidigt skede, innan området i sig självt genererar underlag för behovet. Med en viss
överkapacitet i Nyhamnen kan intilliggande områden med en brist på förskoleplatser
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avlastas. I Nyhamnen finns möjligheten att bygga för det stora behov av förskoleplatser
som finns i centrala Malmö, en möjlighet som inte finns i stora delar av den täta
innerstaden. Situationen med brist på förskoleplatser i centrum och innerstaden försvåras
av att flera befintliga förskolelokaler har brister i både inomhus- och utomhusmiljö, och
kommer att behöva ersättas inom den närmaste tioårsperioden. Förskolenämnden menar
därför att en inriktning som bör eftersträvas är att byggnation av förskoleplatser i
utbyggnadsområden bör ligga i överkant.
I utställningsförslaget anges att det i Nyhamnen behövs 7 - 8 förskolor med cirka 120
förskoleplatser vardera. Storleken på förskolorna har uppdaterats sedan samrådsförslaget
där förskolorna föreslogs rymma 100 förskoleplatser vardera. Förskolenämnden ser positivt
på att den planerade storleken på förskolorna har uppdaterats, men står fast vid att de bör
vara än större. Förskolenämnden eftersträvar förskolor om 150 - 200 förskoleplatser då
större enheter ökar förutsättningarna för att bedriva en kvalitativ förskoleverksamhet.
Med större enheter finns en möjlighet till en större personalstyrka som för verksamheten
innebär förutsättningar för en bred och fördjupad kompetens inom personalgruppen, men
också en minskad sårbarhet vid olika typer av frånvaro. Med större enheter ökar även
möjligheten att erbjuda en variation i både inomhus- och utomhusmiljöer, att erbjuda
längre öppettider, samt att erbjuda en större kvalitet och variation inom
måltidshanteringen. Både den totala ytåtgången och den totala kostnaden är lägre per barn
vid byggande av större enheter i jämförelse med byggande av fler mindre enheter. På så sätt
har enhetsstorlek direkta ekonomiska och ytmässiga konsekvenser för kommunen på både
kort och lång sikt.
Förskolenämnden ser gärna lokalisering av förskolor nära parker och grönska, på detta sätt
ökar möjligheter för samnyttjande av mark. Det är även viktigt att förskolor placeras i lägen
med goda och säkra trafiklösningar, framförallt för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Nämnden ser positivt på att detta lyfts i förslaget, och önskar att ett barnperspektiv
appliceras på all trafikplanering i Nyhamnen.
I förslaget lyfts att då olika sorters samhällsservice samlokaliseras ska det ske med ett
särskilt fokus på gestaltning. Förskolenämnden ser att förskolornas gestaltning har stor
betydelse, men vill samtidigt lyfta att gestaltningskrav ofta innebär merkostnader.
Finansiering av gestaltningskrav bör inte ensidigt belasta förskoleverksamheten. Vidare
nämns att förskolor ska kunna placeras i bottenvåningar i kontorsbyggnader.
Förskolenämnden ser positivt på denna typ av yteffektiv planering, men ser också att det
kan innebära fördyrningar som kräver en tydlig dialog och ansvarsfördelning i ett tidigt
skede. Bebyggelse på förskolors tak kräver en bärkraftighet i takkonstruktionen som inte
ligger i förskolans egenintresse, och det är därför viktigt att förskoleverksamheten inte blir
ansvarig för finansiering av denna.
Förskolenämnden ser positivt på att det inför varje utbyggnadsetapp ska genomföras
förnyade utredningar av luftkvalitet samt bullersituationen. Det är viktigt att
bullerproblematiken utreds i ett tidigt skede. Barn är en särskilt utsatt grupp vad gäller
buller, och det ställs därmed högre krav på bullernivåer vid förskoleverksamhet.
Avslutningsvis vill förskolenämnden lyfta vikten av att involvera malmöbor i den fortsatta
planeringsprocessens alla skeden. Genomgående i förslaget är ambitionen att skapa en
socialt hållbar stadsdel som är öppen för alla. Detta uppnås genom medborgardelaktighet
och olika samverkansformer. En vidareutveckling kring detta vore intressant i förslagets
avsnitt kring genomförande. I förslaget lyfts att ett barnperspektiv ska appliceras på
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planeringen av området. Viktigt är att också ge utrymme för barnens perspektiv genom att
involvera barn i den fortsatta utvecklingen av Nyhamnen.

Grundskolenämnden
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till
Översiktsplan för Nyhamnen. Från den 15 maj till 1 september 2018 pågår utställning av
planförslaget. Stadsbyggnadskontoret har översänt utställningsförslaget för yttrande till
grundskolenämnden.
Utställningsförslaget innebär inga stora förändringar jämfört med samrådsförslaget för
grundskoleverksamhetens vidkommande utan bedömningen är att utställningsförslaget
beskriver grundskoleverksamhetens behov på ett tillfredställande sätt. Grundskolenämnden
ställer sig sammantaget positiv till förslaget som innebär att Nyhamnen berikas med tre
grundskolor, förutsättningar skapas för en mångfald av funktioner och attraktioner samt att
Nyhamnen får bättre kopplingar till övriga staden.
Yttrande

Grundskolenämnden noterar att inga större förändringar har skett i utställningsförslaget
jämfört med samrådsförslaget som nämnden lämnade yttrande till i april 2016.
Grundskolenämnden ställer sig fortsatt positiv till de ambitiösa planer som presenteras
avseende omvandlingen av Nyhamnen. Planerna möjliggör en utvidgning av Malmö
centrum vilket är av betydelse för såväl staden i helhet som grundskoleverksamheten i
synnerhet. I gamla staden finns det begränsade möjligheter att bygga ut varför det är
väsentligt att omvandlingen av Nyhamnen kan tillgodose det platsbehov som uppstår i
närliggande områden.
Förändringar i utställningsförslaget jämfört med samrådsförslaget
De största fysiska förändringarna är samförläggning av en kollektivtrafikstomlinje i Hans
Michelsensgatan fr.o.m. Stormgatan, fler utfyllnader och en justering av Tellusgatan. Dessa
förändringar påverkar inte grundskoleverksamheten nämnvärt och de tidigare angivna
synpunkterna i samrådsskedet är således fortsatt gällande.
Samhällsservice
I yttrande till samrådsförslaget angav grundskolenämnden ett behov av tre grundskolor i
Nyhamnen utifrån den planerade utbyggnaden av bostäder och gällande prognosverktyg.
Där betonades även vikten av att tillräcklig friyta kunde tillgodoses. I utställningsförslaget
är det inte möjligt att läsa ut huruvida grundskoleverksamheten kommer tilldelas tillräckligt
med yta på ett sådant sätt att riktlinjer om friytan kan tillgodoses. Detta är viktigt att
säkerställa då utställningsförslaget anger följande: ”För att undvika bristsituationer ska mark
för samhällsservice reserveras i ett tidigt skede”. Det är grundskolenämndens bedömning
att allokering av tomtmark måste ske proportionellt till platsbehovet samt kraven på
tillräcklig vistelseyta för eleverna.
Grundskolenämnden noterar att utställningsförslaget har medtagit det förtydligande som
nämnden föreslog beträffande vikten av att anlägga tillhörande ytor för idrott och hälsa
intill grundskolan. Detta är positivt och grundskolenämnden vill därför påminna om att
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denna förutsättning gäller även för den tredje skolan, som ska ligga intill frihamsparken i
områdets östra del.
Grundskolenämnden delar uppfattningen att området är lämplig för en skola med
profilering sett till dess centrala läge och närhet till Malmö Central. Det är därför av största
vikt att eventuella fysiska barriärer mellan såväl Malmö central och Nyhamnen samt
Nyhamnen och gamla staden undanröjs genom nya kopplingar områdena emellan.
Sammantaget ställer sig grundskolenämnden sig positiv till utställningsförslaget och är
särskilt positiva till att samtliga tre grundskolor placeras intill gröna miljöer med möjlighet
till samnyttjande av parkmiljöerna. Bedömningen är således att utställningsförslaget
beskriver grundskoleverksamhetens behov på ett tillfredställande sätt.
RESERVATION
Noria Manouchi (M), Robert Lenir (M), Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M) och Jacob
Branting (L) lämnade en gemensam muntlig reservation till förmån för Moderaternas och
Liberalernas reservation i kommunstyrelsen.
RESERVATION
Jörgen Grubb (SD) och Ulf Blomström (SD) lämnade en muntlig reservation till förmån
för Sverigedemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är i stort positiv till utställningsförslaget till
Översiktsplan för Nyhamnen. Flera delar av planeringsriktlinjerna bedöms positiva för
hälsa-, vård- och omsorgsnämndens målgrupp, såsom blandat bostadsutbud, grönområden,
spridning av kommersiell service och vårdcentral. Nämnden anser att fokus på
samhällsservice för äldre bör tydliggöras med anledning av den demografiska utvecklingen.
Yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anser att utställningsförslag till Översiktsplan för
Nyhamnen är genomarbetat och att tidigare inkomna synpunkter från
stadsområdesnämnderna som upphörde 1 maj i huvudsak har beaktats. Det är positivt att
översiktsplanen pekar ut tillgänglighets-, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven som
viktiga aspekter i arbetet eftersom målgruppen ”äldre” är heterogen och innefattar
människor i olika åldrar, med olika bakgrund och med olika behov. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden vill särskilt betona att den fysiska tillgängligheten tas till vara i
Nyhamnen för att alla Malmöbor, också äldre och funktionsnedsatta, ska kunna bo och
röra sig i Nyhamnen utan hinder i stadsmiljön, exempelvis i form av trappor till och från
vattnet eller andra nivåskillnader.
För målgruppen äldre ser nämnden positivt på flera av översiktsplanens mål och
planeringsriktlinjer. I den undersökning som genomfördes av stadskontoret under 2017
(STK-2016-439) kring bland annat önskemål om äldres boende framkom ett antal aspekter
av boendet som mer viktiga än andra för de svarande 70- och 80-åringarna. Precis som
översiktsplanen identifierar är det viktigt med ett bostadsutbud som har variation i hus- och
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lägenhetstyper, upplåtelseformer, storlekar och kostnadsnivåer. Allt för att möjliggöra att
”breda grupper av Malmöbor ska ha möjlighet att bosätta sig i Nyhamnen” (s. 25). I den
nämnda undersökningen angav 90 % av de svarande att låg boendekostnad var viktigt eller
mycket viktigt och 70 % att upplåtelseform var viktigt eller mycket viktigt.
Över 80 % svarade också att det är viktigt eller mycket viktigt att bostaden ligger nära
service som mataffär, vårdcentral och kollektivtrafik, något som översiktsplanen tar i
beaktande med planerat kollektivtrafikstråk strategiskt placerat i mitten av Nyhamnen,
byggandet av en vårdcentral och spridning av handeln inom området. Även närhet till park
eller naturområde ansågs vara en viktig aspekt, något som den övergripande grönstrukturen
för Nyhamnen förhoppningsvis kan tillgodose. Nämnden är positiv till att översiktsplanen
också nämner de gröna miljöernas flera funktioner, bland annat att vegetation kan verka
skuggande och temperatursänkande, något som är av vikt för äldre, både i boendemiljön
och på allmänna platser. Nämnden är också positiv till att översiktsplanen identifierar att
angöringsplatser för bil är viktigt för att uppnå en lättillgänglig samhällsservice, för
nämndens målgrupp kan det till exempel handla om färdtjänst, hemsjukvård eller leverans
av mat.
Den helt nya stadsdelen med nybyggnation möjliggör både tillgängliga bostäder för äldre på
den reguljära bostadsmarknaden och särskilda boenden i ändamålsenliga lokaler men ändå i
centralt läge. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är positiva till att det finns en
planeringsriktlinje som anger att särskilda bostäder för äldre ska vara integrerade i övrig
bebyggelse för att undvika att boendena utformas med institutionskaraktär, men ser behov
av att den kompletteras så att det tydligt framgår att en attraktiv och tillgänglig utemiljö ska
finnas i anslutning till särskilda boenden. Förutom de särskilda boendena för äldre med
stort vård- och omsorgsbehov finns andra typer av bostäder för äldre som nämnden också
vill lyfta, exempelvis seniorboenden och trygghetsboenden, som också bör nämnas i
planeringsriktlinjerna. De behov som pekas ut i Strategi för äldres boende (STK-2017-1246)
och i Handlingsplan för bostadsförsörjning (STK-2018-105) bör i högre grad beaktas även i
Översiktsplanen för Nyhamnen.
Stadsområdesnämnd Öster framförde i samrådet att lite fokus lades på målgruppen äldre i
samrådsförslaget för översiktsplanen. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anser att även
utställningsförslaget fortsättningsvis berör målgruppen äldre i liten utsträckning. Särskilt
gäller detta planeringsriktlinjerna kring samhällsservice, framför allt med tanke på den
demografiska utvecklingen som pekar på en kraftig ökning bland de äldsta efter den
närmsta 10-årsperioden vilket är inom tidsperspektivet för genomförandet av
översiktsplanen. Det är främst bland de äldsta som ett mer omfattande vård- och
omsorgsbehov, och därmed ofta behov av särskilda boendeplatser, finns. I översiktsplanen
nämns att behovet av särskilda boendeplatser för äldre bedöms öka på sikt. Till skillnad
från för skolor, förskolor och LSS-bostäder finns däremot inga förväntade volymer för
särskilda boendeplatser angivna i planen. Med ett så långt tidsperspektiv som
översiktsplanen har kan det vara svårt att ange volymer av många anledningar, men det bör
poängteras ytterligare att behovet av särskilda boendeplatser kommer att öka. Det skulle
exempelvis kunna göras genom att det tydliggörs i en planeringsriktlinje att Nyhamnen ska
bidra till att tillgodose behovet av särskilda boendeplatser i Malmö. Nämnden anser att det i
ett tidigt skede i kommande detaljplane- och byggprocess ska reserveras mark för bostäder
för äldre, bland annat för särskilda boenden.
Särskilda boendeplatser tillgodoser inte bara behovet hos de äldre som bor inom stadsdelen
utan behöver bidra till att tillgodose det totala behovet av särskilda boendeplatser i staden.
De centrala delarna av Malmö har förhållandevis få särskilda boendeplatser och nya
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boenden är svåra att projektera i befintlig byggnation med tanke på de krav som ställs på
bland annat tillgänglighet. Särskilda boendeplatser i Nyhamnen skulle komplettera
beståndet av särskilda boendeplatser väl och bidra till en blandad stad. Den målsättning
som nämns i översiktsplanen om att erbjuda LSS-bostäder och bostäder för sociala
ändamål i alla delar av staden bör gälla även särskilda boenden för äldre.
I konsekvensbeskrivningen som avslutar översiktsplanen finns under rubriken
Samhällsservice följande formulering ”Nyhamnens behov av samhällsservice tillgodoses enligt
planförslaget av 7-8 nya förskolor och 3 nya grundskolor.” (s. 62). Under rubriken nämns
inte service för äldre alls trots ett förmodat stort behov av samhällsservice för målgruppen.
Nämnden anser att konsekvensbeskrivningen bör kompletteras.
I planeringsriktlinjerna anges att ett brett utbud av mötesplatser ska skapas för att göra
stadsdelen attraktiv för Malmöbor och att utformning ska planeras i en process med
intresserade aktörer. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är positiva till detta och vill
poängtera att dialogen förs med idéburen sektor och intresseorganisationer såväl som
offentliga aktörer. För äldre Malmöbor kan väl planerade mötesplatser utgöra en viktig del i
att minska den ofrivilliga ensamheten. De tillfälliga verksamheter under byggtiden som
nämns skulle bland annat kunna utgöras av föreningslokaler för äldre.
Slutligen vill nämnden kommentera de bildval som gjorts i utställningsförslaget av
Översiktsplan för Nyhamnen. Bilderna förmedlar en bild av en ung och ny stadsdel, men
kan också med det begränsade urvalet av bilder uppfattas som exkluderande för de som
inte stämmer in i bilden av den unga, fysiskt aktiva Malmöbon, exempelvis äldre personer
eller personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att förmedla en bild av att alla är
välkomna att flytta in i den nya stadsdelen, bland annat genom att välja bilder som
avspeglar befolkningen.
SÄRSKILT YTTRANDE
Lilian Gerleman (M), Elisabeth Elgh (M), Peter Ollén (M) och Narcis Spahovic (L), med
instämmande av Stefan Olofsson (M), Ragnhild Ståleker (M), Lars Mårtensson (M) och
Marianne Friedman (L), lämnade ett gemensamt särskilt yttrande.
Moderaterna och Liberalerna delar de synpunkter som framförs i nämndens yttrande med
följande tillägg.
Vi anser det minst sagt bekymmersamt och oroväckande att handlingsplanen i så ringa
omfattning berör målgruppen äldre som i framtiden kommer att bli alltfler. Förutom de
kritiska synpunkter som framförs i nämndens yttrande vill vi framhålla att det varit på sin
plats att även inhämta synpunkter från fria välfärdsutövare. När det gäller framtida
mötesplatser, som är ett viktigt led för att kunna minska äldres ofrivilliga ensamhet, finns
behov att även föra dialog med privata aktörer.
Vi instämmer också i de kritiska synpunkter gällande handlingsplanen generellt som
framförts i Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen
2018-05-02.
SÄRSKILT YTTRANDE
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD), med instämmande av Eva Hallén
(SD), lämnade ett särskilt yttrande.
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Till stora delar delar vi Sverigedemokrater de synpunkter som förvaltningen anför kring de
äldres möjligheter att tillgodogöra sig vård och omsorg. Staden trafikplanering som
lemlästats av ett bilfientligt miljöparti tar inte hänsyn till de olika trafikslagen som borde
kunna samverka istället för att motverka varandra. Många äldre har behov av bilen som sitt
huvudsakliga transportmedel. Det är orimligt att begära av en pensionär att veckohandla
med hjälp av en lådcykel även om denne är vid full vigör.

Kulturnämnden
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett utställningsförslag till Översiktsplan för
Nyhamnen.
Förslaget godkändes för utställning av kommunstyrelsen den 2 maj 2018.
Utställningsförslaget är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen för
Malmö. Planförslaget bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens inriktning,
att skapa förutsättningar för en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Planförslaget
avser bland annat att utvidga Malmös centrum, förstärka Malmös identitet som kuststad
och överbrygga bangårdens barriärverkan. Yttrandet innehåller följande:
•

Förslaget inkluderar mötesplatser för kultur vilket är positivt, men inriktningen på
vilken typ av kulturverksamhet som ska placeras i området ska hanteras i särskild
ordning.

•

Små föreningar och kulturverksamheter beskrivs som grogrund för ett växande
kultur- och föreningsliv i Nyhamnen, men långsiktiga lösningar för hur
kulturverksamheter med mindre resurser ska kunna permanentas saknas.

•

Kulturnämnden informerade vid förra samrådet att Centralmagasinets verksamhet i
Magasin M2 är särskilt säkerhetsklassad samt behöver hantera både större
transporter och vara inhägnad. Detta har inte tagits hänsyn till i det uppdaterade
planförslaget.

•

Inriktning på ett innovativt, småskaligt och nischat restaurang- och handelsutbud är
positivt, då det också ger plats för icke-kommersiella kulturverksamheter.

•

Alla markerade hus på bebyggelsekartan bör markeras som ”Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse”, med en och samma färgkodning.

•

De utfyllnader av vattenrummen som redovisas i utställningshandlingarna är för
stora och riskerar att påverka läsbarheten av områdets historia på ett negativt sätt.

Yttrande

Utställningsplanen har liksom översiktsplanen föreslog, en tydlig inriktning på både social,
ekologisk och kulturell hållbarhet, vilket kulturnämnden ställer sig bakom. Den innehåller
förslag till mötesplatser och kultur som kan integrera med samhällsfunktioner och förslag
till infrastruktur som gynnar områdets attraktiviteter och trivselfaktor.
Kultur- och fritidsaktivitet
Kulturhus
Kulturnämnden har vid tidigare tillfällen framfört vikten av mötesplatser men även platser
för olika typer av kulturella arrangemang, både inomhus och utomhus - liksom att konst i
olika uttrycksformer ska ges utrymme i utomhusmiljön. Även möjligheterna till lokalisering
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av framtida bibliotek/kulturhus, konstmuseum och demokrati- och migrationsmuseum
framfördes. Detta är tillgodosett i utställningsplanen. Däremot vänder vi oss emot att i
detta sammanhang också peka ut inriktningsförslag på framtida kulturverksamheter, liksom
att specifikt uttala att området ska ge plats för en kulturell profilbyggnad. (Sid. 38 Nyhamnen ska kunna ge plats för en kulturell profilbyggnad. Utifrån områdets historia kan
ett museum eller aktivitetshus kopplat till sjöfart, migration, marinbiologi eller mat vara
lämpligt.”) Denna fråga bör hanteras i särskilt ordning.
Diversifierat och attraktivt område bl.a. genom aktivt kulturliv
I förslaget beskrivs hur små föreningar och kulturverksamheter idag har aktivitet i området
samt hur dessa kan komma att utgöra grogrund för ett växande kultur- och föreningsliv i
Nyhamnen. Bland annat förslås att, där så är möjligt, nyttja befintliga lokaler och ytor
temporärt för kulturaktiviteter under områdets utveckling för att hålla området attraktivt
och levande. Kulturnämnden håller med om beskrivningen av hur områdets nyttjas idag,
men vill påpeka att den kulturverksamhet som finns i idag kommer att krävas också i
framtiden om Nyhamnen ska kunna utvecklas till ett diversifierat, levande och attraktivt
området. För detta behövs långsiktiga lösningar för kulturverksamheter med mindre
resurser. Att uppnå en rimlig hyreskostnad för dessa verksamheter, i permanenta lokaler i
ombyggda eller nybyggda fastigheter som ska uppfylla krav på tillgänglighet, säkerhet och
god arbetsmiljö är svårt. För långsiktiga lösningar kommer således att krävas ett nära
samspel mellan ansvariga nämnder i syfte att hitta lösningar på hur fastigheter kan
förändras och nyttjas på ett alternativt sätt. Att Malmö stad förvärvar eller hyr lokaler för
kulturändamål kan vara ett sätt att åstadkomma mera långsiktiga och kostnadseffektiva
lösningar, som samtidigt kan ge upphov till positiva synergieffekter genom att samla flera
kulturverksamheter under ett tak. Att lokalhyrorna för fria kulturaktörer och småskaliga
kulturentreprenörer håller en överkomlig nivå är en nyckelfaktor.
Magasin M2
I förslaget sägs att ”Magasinen M1 och M2 ska tas tillvara och kan användas för olika typer
av allmänna och utåtriktade verksamheter, exempelvis inom kulturområdet” samt att
”Magasin M2 används för närvarande av kulturförvaltningen och byggnaden kommer att
integreras i Nyhamnens stora park. Den kan då kompletteras med en mer utåtriktad
verksamhet. Även Magasin M1 har potential att utvecklas till en kulturell mötesplats.”
Kulturnämnden vill återigen trycka på att Magasin M2 inhyser Kulturförvaltningens
centralmagasin, en verksamhet som kommer att bedrivas där under lång framtid.
Kulturnämnden informerade vid förra samrådet att verksamheten är särskilt
säkerhetsklassad samt behöver hantera både större transporter och vara inhägnad. Detta
har inte tagits hänsyn till i det uppdaterade planförslaget.
Kommersiell service och besöksnäring
Nyhamnen planeras ha ”ett innovativt, småskaligt och nischat restaurang- och
handelsutbud i en mångfunktionell och vattennära stadsmiljö” vilket ska locka lokala och
regionala besökare. Det ska finnas flexibilitet genom att planera så lägenheter och
kontorslokaler i bottenplan vid behov ska kunna omvandlas till handelslokaler.
Kulturnämnden ser detta som positivt och som en möjlighet även för icke-kommersiella
verksamheter, som t.ex. gallerier och andra konstnärsdrivna initiativ.
Kulturmiljö - Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kulturnämnden föreslog under samrådsskedet att graderingen av den kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsen skulle tas bort. I utställningshandlingen har graderingen ändrats från
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en tredelad skala till en tvådelad. Kulturnämnden föreslår att alla markerade hus på kartan
får en och samma färg, och att de därmed markeras som ”Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse”. Det är väsentligt att inte föregripa de utredningar som måste göras för varje
enskilt objekt, i syfte att ta reda på vilken nivå av kulturhistoriskt värde som är tillämpbart.
Kulturmiljö - Vattenrummen
Vattenrummen och deras storlek har stor betydelse för karaktären i området och för
uppfattningen av Nyhamnen som hamn. Ett av de viktigaste karaktärsdragen i Nyhamnen
är ”flikigheten”, som dels berättar om hamnens utveckling men också bidrar till att förstå
hur hamnen har fungerat över tid. Som exempel bör byggnaderna längs Hullkajen kunna
upplevas intill vatten för att kunna förmedla samspelet mellan byggnaderna och havet samt
de fysiska strukturer som funnits i området. Likaså bör de öar som föreslås intill Krankajen
och Hamnparken minskas i storlek för att inte riskera förminska kontaktytorna och viktiga
siktlinjer från staden ut mot havet. Kulturnämnden anser således att de utfyllnader av
vattenrummen som redovisas i utställningshandlingarna är för stora och riskerar att påverka
läsbarheten av områdets historia på ett negativt sätt.

Miljönämnden
Sammanfattning

Miljönämnden välkomnar ett väl genomarbetat förslag för utvecklingen av Nyhamnen.
Planen har en tydlig struktur och miljönämnden välkomnar bredden av de olika aspekter
som täcks genom de olika planeringsriktlinjerna. Samtidigt medför dokumentets struktur
att synergier mellan olika riktlinjer går förlorade. Vidare skulle Nyhamnens potential, att bli
ett spjutspetsområde för nya lösningar för resurseffektiv och ekologiskt hållbart byggande,
kunna framgå tydligare. Nämnden ser utmaningar i att stadens utveckling närmar sig den
tunga industrin i Norra Hamnen vad gäller intressekonflikter mellan industriell verksamhet
och skydd för människors hälsa som följd.
Yttrande

Övergripande synpunkter
• Den fördjupande översiktsplanen har en tydlig struktur och miljönämnden
välkomnar bredden av de olika aspekter som täcks i planen genom de olika
planeringsriktlinjerna. Samtidigt medför dokumentets struktur att synergier mellan
olika riktlinjer går förlorade. Kopplingarna mellan t.ex. grön stad, klimatanpassning
och rening av dagvatten blir inte synliga.
•

Miljönämnden uppskattar att FÖPen har fått tydligare karaktär genom att det
vattennära läget har tydligare inslag i beskrivningen. Däremot skulle vattnets roll på
land, dvs genom öppen dagvattenhantering eller översvämningsbara ytor, kunna
stärkas. (s. 5)

•

Målet Hållbar stadsutveckling som utmanar behöver kompletteras med att de blå och
gröna aspekter stärks, byggande med hög miljöprestanda samt förstärkning av
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. (s. 6)

•

Miljönämnden anser att det bör nämnas under rubriken Mål för Nyhamnen –
Utmaningar att ett hållbarhetsprogram för stadsutvecklingsprocessen kommer att tas
fram. (s. 7)
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•

Sista punkten på informationsbladet om FÖP Nyhamn – God livskvalitet i en
miljömässigt hållbar stadsdel: miljönämnden föreslår att ordet ’miljömässigt’ stryks
då stadsdelen ska vara hållbar i alla dimensioner, inte bara den miljömässiga.
(Infoblad)

•

Visionsbilderna som används i FÖPen visar potentialen planområdet har. Det är
dock av stor vikt att den fortsatta planeringen tar hänsyn till attraktivitet även på
andra årstider än sommarmånaderna.

•

Planen borde ta upp möjligheter för att tillhandahålla tjänster som underlättar
vardagslivet genom digitalisering av Nyhamnen.

Detaljerade synpunkter
Kring hamnbassängerna
• Miljönämnden ställer sig tveksamt till placeringen av öarna eftersom dessa kan
tänkas bidra till ett ökat problem kopplat till översvämningar vid höga vattennivåer
då den tratteffekt som hamnens utformning har ger upphov till höga vattenstånd.
(s. 12)
•

Att ytterligare utfyllnader i hamnområdet kan leda till ökad genomströmning, ökad
cirkulation eller en bättre utspädning av förorenat dagvatten anser miljönämnden
vara osannolikt. FÖPen behöver redogöra för de resultat som den beställda
utredningen har kommit fram till. (s. 12)

•

Nämnden utgår ifrån att fyllnadsmassorna som används för att bygga nya öar är
anpassade för ändamålet.

•

Vid höjningen av hamnbassängens botten behöver prioritet läggas på att detta
genomförs på så sätt att den marina miljön återskapas och på så sätt återfå en
biologiskt hållbar havsmiljö inne i centrala Malmö. (s. 12)

•

FÖPen föreslår olika vattenanknutna funktioner och aktiviteter. För att en del av
dessa ska kunna implementeras behöver en utredning av vattenkvalitén
genomföras. I denna utredning är det viktigt att inte enbart ha fokus på den
bakteriologiska vattenkvalitén utan att hänsyn även tas till den kemiska
vattenkvalitén. Olika aktiviteter i hamnbassängerna behöver undersökas för att se i
vilken mån de olika aktiviteterna kan samsas. En marina nära badplatser kommer
leda till intressekonflikter då utsläpp från båtar påverkar vattenkvalitén. (s. 12)

•

Ett minimikrav på hamnområdet för fritidsbåtar är att det ska vara så kallade
miljövänliga hamnar.

•

Lokaliseringen av Lantmännens silo på Hullkajen behöver utredas vidare. (s. 12)

Nyhamnens mitt
• Särskilt i Nyhamnens mitt behöver strukturen ses över för att minimera risken för
utsatthet för vind. De raka gatorna som kantas av förhållandevis höga byggnader
kan lätt ursaka ogynnsamma vindförhållanden som motverka ett attraktivt stadsliv.
Miljönämnden föreslår därför att en vindstudie (lokalklimat) genomförs. (s. 16)
Nyhamnen öster
• Miljönämnden vill återigen påpeka att en framtida omlokalisering av godsbangården
till Glostorp är inget scenario man förespråkar. Bebyggelsestrukturen behöver
därför anpassas till den existerande verksamheten.
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Samhällsservice
• Det är avgörande för miljönämnden att förskole- och skolbarn vistas i lokaler och
på gårdar som är lämpliga. Detta innebär att marken såväl som byggnader, i de fall
där befintliga kommer att användas, är fria från föroreningar. I de fall nya
byggnader uppförs uppmanar nämnden att dessa byggs giftfria.
•

Miljönämnden anser att 30 kvm uteyta per barn på förskolor och 15 kvm uteyta per
barn på grundskolor är fullt rimligt för ett område som Nyhamnen där staden
planeras och byggs nytt. I viss utsträckning kan dessa uteytor samutnyttjas och
leverera även andra funktioner som park, idrottsanläggningar, mm.

Näringsliv
• Miljönämnden välkomnar ambitionen i FÖPen att bebyggelsen på södra
Frihamnskajen ska skydda bostäder från eventuella störningar från fartyg och
hamnverksamhet. Samtidigt vill nämnden påpeka utmaningen med samlokalisering
av kryssningsverksamhet och andra typer av stadsbebyggelse. Lågfrekvent buller är
en utmaning där det inte finns mycket erfarenhet, varken i Malmö eller andra
svenska städer, hur den typen av buller sprids och vilka tekniska lösningar som
eventuellt skulle kunna fungera för att minska dess påverkan. Erfarenheter från
utvecklingen i Nordhavn i Köpenhamn visar även på utmaningar med luftkvalité,
särskild sot, i området. Ett sätt att minska utsläpp från båtarna under sin tid i
Malmö är att tillhandahålla land-el för strömförsörjningen. En utredning av föroch nackdelar med försörjning med land-el behöver därför genomföras. (s. 12)
Vidare vill miljönämnden påpeka att en eventuell kryssningsverksamhet även leder
till ökat transportbehov och därmed trafikbuller. (s. 12)
Stadsrum och arkitektur
• Miljönämnden instämmer med stadsbyggnadskontoret om att allmänna passager
genom nya bostadskvarter ska finnas. Inte bara för att skapa genomsläpplighet men
även för att öka luftflödet på gatunivå och därmed motverka höga halter av
luftföroreningar. (s. 31)
•

I den vidare planeringen borde studier av mikroklimatiska/lokalklimatiska
förhållanden genomföras för att gynna ett vardagsliv i det offentliga rummet året
runt.

Kulturmiljö
• När befintliga byggnader bevaras och fylls med nya funktioner behöver dessa
byggnader undersökas på eventuella föroreningar. De nya användningsområdena
behöver eventuellt anpassas till föroreningsgraden. (s. 32)
Grön stad och naturmiljö
• Eftersom planeringsriktlinje Klimatanpassning enbart handlar om risk för
översvämningar borde Grön stad och naturmiljö kompletteras med en riktlinje om att
vegetation ska kunna användas även för skuggning och i viss mån
temperatursänkning vid värmeböljor.
•

Växligheten behöver anpassas till det utsatta läget, dvs klara av vind och saltstänk.

•

I den vidare planering behöver möjliga platser för stadsodling undersökas för sin
lämplighet med tanke på potentiella markföroreningar. Möjlig lokalisering av
stadsodlingar borde även göras med tanke på att spillvärme skulle kunna användas
för produktion av mat.
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Folkhälsa och trygghet
• Planeringsriktlinjen om att Vind-, buller- och ljusförhållanden ska för varje del av
Nyhamnen beaktas i planeringen… behöver kompletteras med att även inkludera lukt.
Miljöförvaltningen får regelbundet klagomål på lukt från Norra Hamnen. I de flesta
fall har lukten lyckats spåras till färjetrafiken och enskilda verksamheter nordöst om
Nyhamnsområdet. Åtgärder har genomförts för att förbättra situationen, men en
del av luktolägenheterna går inte att åtgärda tekniskt. Luktklagomål har även
inkommit på Sysavs förbränningsanläggning. Skyddsavstånd till luktande
verksamheter ger mer möjlighet för utspädning av luften så att olägenheten inte blir
fullt så allvarlig som den skulle kunna bli och behöver därför utredas i den vidare
planeringen.
•

Då hälsoriskerna i dagsläget är många och kommer från många olika geografiska
punkter i och omkring området instämmer miljönämnden i tekniska nämndens
bedömning om att det kommer bli svårt att bygga in tysta sidor och platser med
god luftkvalitet. Lokaliseringsprincipen i 2 kap 5 § plan- och bygglagen och 2 kap
6 § miljöbalken måste fortfarande beaktas om det inte kan visas att hälsoriskerna
blir acceptabla för delar av området. Skyddsavstånd och tydliga barriärer mellan
verksamheter och bostäder kan bli nödvändiga trots ambitionen att blanda
bebyggelsen.

Trafiksystem och resande
• Notera nämndens synpunkter angående kryssningsverksamhet under rubriken
Näringsliv ovan.
•

Notera nämndens synpunkter angående lokalisering av styckegodshantering på
bangården under rubriken Nyhamnen öster ovan.

•

Godsspåret i östra planområdet kan betyda att vissa riskavstånd behöver beaktas
vid planläggning av områden i närheten av spåret.

•

Planen saknar uppgifter om möjligheten till samlastning och effektiva och hållbara
godstransporter. En planeringsriktlinje borde läggas till som beskriver potentialen
och möjliga lokaliseringar för samlastningscentraler för minimerad transportbehov.
En samlastningscentral som uppförs i samband med exploateringen
(byggsamlastning) men som går över naturligt till att bli en samlastningsplats för
Nyhamnen?

Dagvattenhantering
• Planbeskrivningen behöver kompletteras med information som finns i
miljökonsekvensbeskrivningen: Förorenat dagvatten renas och särskilda lösningar kan
krävas i samband där avrinningen sker på ytor med särskilt förorenade belastning.
•

En bild eller hänvisning till Malmös Skyfallsplan bör finnas med som länk eller
referens.

Resurseffektivt byggande och energihushållning
• I den beskrivande texten borde tilläggas att faciliteter för lagring av energi behöver
avsättas.
•

Vid framtagande av energistrategin för Nyhamnen behöver en systemgräns för
Nyhamnen sättas. Det val av systemgräns som görs för ett energisystem påverkar
väsentligt vilka möjligheter det finns att utnyttja lokal energiproduktion och därmed
graden av självförsörjning på energi. Vida systemgränser möjliggör större och fler
möjligheter till förnybar energiproduktion än den snävare systemgränsen.
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•

Nyhamnens potential att bli ett spjutspetsområde för nya lösningar för
resurseffektiv och ekologiskt hållbart byggande borde framgå tydligare. Förutom
hänvisning till miljöbyggstrategin borde planen även hänvisa till att
hållbarhetsprogram, baserad på Agenda 2030 målen, tas fram för den etappvisa
utbyggnaden av området.
En återbruks- och återvinningscentral för byggmaterial, som används under
områdets olika exploateringsfaser borde testas.

•

Notera nämndens synpunkt angående giftfritt byggande under rubriken
Samhällsservice ovan.

Buller och luftföroreningar
• I den vidare planeringen behöver lokalt specifika bullerutredningar tas fram. Dessa
utredningar ska baseras på CMPs maximala produktion enligt miljötillståndet, inte
baserat på dagens produktion.
•

Första meningen i tredje stycket om Malmös tillämpningsskrift för trafikbuller bör utgå
då den inte tillför någon information på lång sikt. Tillämpningsskriften är även
under revidering och ny kommer till största sannolikhet vara klar i höst (2018).

•

Planen bör med fördel ta upp relevanta texter från miljökonsekvensbeskrivningen,
eftersom det i denna text finns en betydligt mer detaljerad beskrivning, avvägning
samt rekommendationer för vidare planering.

•

I samrådsredogörelsen hänvisar Stadsbyggnadskontoret till SWECO:s PM om
luftföroreningar (daterat 2015-12-18, reviderat 2017-10-19) som underlag för
bedömning av luftkvalitet och miljökvalitetsnormer. Utredningen har genomförts
med monogrammetoden vilket ger en väldigt förenklad bild över luftkvaliteten i
området som inte bör utgöra underlag för bedömning av hur väl
miljökvalitetsnormerna uppfylls. Malmö stad genomför egna beräkningar av
luftföroreningssituationen, dessa bör Stadsbyggnadskontoret ta del av som
referensmaterial. Den förenklade beräkningsmodellen innefattar att
kvävedioxidutsläpp från industriell verksamhet och båttrafik inkluderas i
bakgrundshalterna istället för att illustrera de lokala spridningsvägar de kan få.
Upplägget kan ge en förmildrad bild för flera lokala delar av området. Då lokal
påverkan kan uppstå på flera platser i området påverkar det möjligheterna till
antalet ostörda ytor med ren luft i Nyhamnen. Lantmännens anläggning som ligger
mitt i planområdet har utsläpp av stoft och hade 2017 förbränning av naturgas
motsvarande 2323 MWh. Vidare innefattar inte utredningarna hur området
påverkas av flyktiga kolväten, partiklar, lukt, och stoft.

Farliga verksamheter och markföroreningar
• Rubriken bör ändras från Farliga verksamheter till Industriell verksamhet.
•

Första meningen under rubriken behöver ändras. I östra delen av planområdet
finns en verksamhetsutövare som är registrerad under miljöfarlig verksamhet.
Vidare finns inom planområdet många fastigheter där PCB har upptäckts, även om
detta inte i sig utgör en ”farlig verksamhet”.

•

Även fortsättningen av första stycket är vilseledande. Även om det inte finns gator
inom eller i anslutning till Nyhamnen som rekommenderas för transport av farligt
gods, så går godsspåret mot mellersta hamnen (och i framtiden även till norra
hamnen) längs planområdet. Detta godsspår används för transport av farligt gods
(se text under rubriken Trafiksystem och resande i planen).
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•

Det är centralt att förstå att det finns en skillnad på den form av direkt livshotande
risker vid olycksscenarier som utretts i samverkan med Räddningstjänsten och inom
ramen för Tyréns PM Risk och säkerhet (daterat 20151222), jämfört med de mer
allmänna hälsorisker som uppkommer vid en daglig försämrad luftkvalitet och
förhöjda bullernivåer. Den ökade förekomsten av olika risker kan generera en
cocktaileffekt där de tillsammans leder till en avsevärt förhöjd hälsorisk, det som
Länsstyrelsen tar upp som kumulativa effekter i sitt yttrande. Riskerna behöver inte
vara konstanta över året, utan kan bli kraftigt förhöjda i perioder till följd av
exempelvis vindriktningar, driftstörningar, utomhustemperatur, inversion,
oregelbundna produktionsprocesser och direkta olyckor. I alla enskilda fall finns
inte alltid tekniska eller alternativa lösningar som är möjliga eller ekonomiskt rimliga
när hälsorisker ska försöka åtgärdas i efterhand. Om inte riskerna förebyggs med en
noggrann, försiktig och genomarbetad planering riskerar ohälsosamma
bostadsmiljöer att byggas in permanent. Miljönämnden anser därför att riskanalyser
och utredningar behöver göras även i den fortsatta planeringen.

•

Genom en planeringsriktlinje för placering av verksamheter med olika krav på
”renhet” i marken skulle samhällsekonomiska vinster erhållas genom minskat
behov av marksaneringar.

•

Miljönämnden anser att texten i näst sista planeringsriktlinjen om att möjligheten att
fylla upp med rena massor istället för att gräva bort befintliga ska beaktas behöver utgå.

Miljökonsekvensbeskrivningen
• Miljönämnden anser att miljökonsekvensbeskrivningen är väl genomarbetad och
detaljerad. Vissa aspekter som rör dagvatten, buller, luftföroreningar eller
riskhantering ligger på en mer detaljerad nivå än själva plandokumentet. Därför
rekommenderar nämnden att planen lyfter in dessa aspekter alternativt hänvisar
tydligt till miljökonsekvensbeskrivningen så att dessa aspekter inte förbises i den
fortsatta planeringen.
•

Miljökonsekvensbeskrivningen behöver dock kompletteras med information om
konsekvenserna av planförslaget och möjligheten att uppnå god ekologisk och
kemisk potential för vattenområdet Malmö Hamn.

Barnkonventionen
Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt.
Planeringen för den nya stadsdelen kommer att ha stor påverkan på hur barn och unga kan
använda staden och stadsrummet. Barn- och ungdomsperspektivet har beaktats vid
skrivningen av yttrandet.
RESERVATION
Ramtin Masoumi (M) och Lars Myllenberg (M), med instämmande av Inge Garstedt (M)
och Rosemary Ricci-Nystrand (M), reserverade sig muntligt till förmån för Ramtin
Masoumis (M) bifallsyrkande till Håkan Asks (SD) tilläggsyrkande om ett tillägg under
rubriken Dagvattenhantering på sidan 2 i tjänsteskrivelsen med följande ordalydelse:
Spillvatten/avloppsvatten
•

För att inte ytterligare brädda avloppsvatten och förorena Öresund måste
avloppsnätet och reningsverket dimensioneras och byggas till för ändamålet.

Vidare att det läggs till en punkt under rubriken Trafiksystem och resande på sidan två i
tjänsteskrivelsen med följande lydelse:
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•

För att inte skapa trafikkaos måste förslaget arbetas om så att infrastrukturen byggs
ut för en smidig biltrafik och framtidens elfordon.

RESERVATION
Håkan Ask (SD), med instämmande av Håkan Andersson (SD), lämnade en skriftlig
reservation.
Vi Sverigedemokrater tycker att tjänsteskrivelsen generellt tar upp miljöaspekterna på ett
bra sätt, särskilt när det gäller buller och luftkvalité. Det är uppenbart fel när bostäder
planeras intill industriområden och man redan i förväg vet att de boende kommer att
utsättas för buller och dålig lukt, men det är tyvärr ett resultat av de rödgrönas förtätning av
staden där resursutnyttjande är viktigare än miljön.
I översiktsplanen är det också olyckligt att så stor vikt läggs på spårbunden trafik, som är så
opålitlig. Nedrivna kontaktledningar, spårspring och elfel gör att folk alltmer tröttnar på
kollektivtrafiken och hellre vill ha individuella lösningar som är mer pålitliga. Det borde
planen ta hänsyn till.
Miljökonsekvensbeskrivning

Ett påtagligt miljöproblem som oftast förbises i de rödgrönas iver att bygga ut staden är det
underdimensionerade avloppssystemet och reningsverken. De senaste åren har
befolkningen i Malmö ökat med 5 000 personer per år. Det innebär att avloppsnätet och
reningsverken belastas med mer och mer urin, avföring, diskvatten, tvättvatten,
rengöringsmedel mm.
Då avloppsnätet och reningsverken inte klarar av att svälja undan avloppsvatten med
spillvatten släpps det ut i Öresund helt orenat. Detta kallas bräddning av avloppsvatten.
Bräddningar bidrar till övergödning och innebär att föroreningar skapar dåligt badvatten
längs vår kust och en sämre livsmiljö för de vattenlevande djuren och växterna.
Miljöförvaltningen ställer krav på enskilda husägare och deras avlopp, men då det gäller
Malmö kommun och VA-syd vill man inte ställa samma hårda krav.
Yrkande 1
Med tanke på ovanstående, yrkade vi att följande text ska införas i förvaltningens yttrande
efter rubriken ”Dagvatten” under ny rubrik: Spillvatten/avloppsvatten. För att inte
ytterligare brädda avloppsvatten och förorena Öresund måste avloppsnätet och
reningsverken skyndsamt dimensioneras och byggas till för ändamålet.
Översiktsplan för Nyhamnen

Med de rödgrönas inriktning i ”Översiktsplan för Nyhamnen” bygger man medvetet för att
skapa trafikkaos. Vi Sverigedemokrater värnar om alla trafikslag, och inser att många
medborgare vill ha och har ett behov av en bil. Att då bygga utan att tänka på
medborgarnas önskan att transportera sig med bil är syniskt och rena ”storebrorsfasoner”.
För oss är det självklart att bygga en infrastruktur även för biltrafik och framtidens
elfordon.
Yrkande 2
Med tanke på ovanstående, yrkade vi att följande text ska införas i förvaltningens yttrande
under rubriken ”Trafiksystem”: För att inte skapa trafikkaos måste förslaget arbetas om så
att infrastrukturen byggs ut för en smidig biltrafik och framtidens elfordon.
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Då vi inte fick gehör för våra yrkanden reserverar vi oss mot beslutet.
SÄRSKILT YTTRANDE
Malin Sennevall (L) lämnade ett särskilt yttrande.
Utställningsförslagets syfte är att Nyhamnen ska bidra till att stärka Malmös attraktivitet
både som etableringsort för näringsliv och för boende. I flera fall är detta ett Västra
Hamnen 2.0. Nyhamnen är ett viktigt utbyggnadsprojekt som kommer stärka Malmö i
framtiden
Om det är någonstans vi ska bygga på höjden så är det i Nyhamnen. Vi har nu en fantastisk
möjlighet att utveckla området till ett spännande område som attraherar nya Malmöbor och
besökare. Låt visionen vara att fler Turning Torsos ska byggas i Nyhamnen.
Vi anser att det är viktigt att man lär sig av tidigare misstag som gjorts, bland annat efter
man byggde Västra Hamnen. Främst tänker vi på hur trafikflöden fungerar. Då detta
vidhåller just en grundsyn att Malmöbor inte själva får välja fortskaffningsmedel, oavsett
om det är cykel, bil, kollektivtrafik eller till fot. Istället anser den styrande minoriteten att
sådana beslut ska vara upp till politiker och tjänstemän. Vi anser att Malmöbor kan själva
bestämma. Vårt ansvar ska fokusera på att säkerställa Malmöbors livspussel ska fungera,
oavsett val av transportmedel.
För övrigt vill vi påminna om att med en nybyggnation av denna storlek är det viktigt att
säkerställa att kommunal service finns på plats, i form av skolor, förskolor och
äldreboenden som täcker det förväntade behovet.
I området kring Glostorp finns Malmös kanske mest unika naturområde. Området har
också ett starkt kulturellt och historiskt värde och länsstyrelsen har betecknat området som
en särskilt värdefull kulturmiljö. Det är viktigt att bevara detta genom att anlägga en
ekopark. som skulle rädda detta unika kultur- och naturområde. Det ska inte vara en
framtida godsbangård som den styrande minoriteten förespråkar.

Räddningstjänsten Syd
Syftet med översiktsplanen för Nyhamnen är att kunna fortsätta utveckla Malmö som en
nära, tät, grön och funktions blandad stad. Den centrala marken föreslås få en effektivare
markanvändning med 7000 - 9000 nya bostäder och 12000 - 16000 nya arbetstillfällen. Tre
skolor och sju förskolor föreslås i området.
Under våren 2016 avstyrkte Räddningstjänsten Syd samrådsförslaget då det saknades en
riskutredning som beaktade riskerna i området ur ett helhetsperspektiv. Därefter har
Tyréns tagit fram ett PM Risk och säkerhet (2017-11-23) som underlag till
miljökonsekvensbeskrivningen. I PM:et beaktas främst tillståndspliktig hantering av
brandfarlig vara på närliggande fastigheter, CMP, farligt gods-transporter samt
rangerbangården, vilken är klassad av länsstyrelsen som farlig verksamhet enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor. Övriga industrier som ej omfattas av ovan beaktas ej.
När det gäller riskpåverkan från rangerbangården har uppgifter hämtats från Trafikverkets
riskanalys från 2013. Denna analys togs fram eftersom alla anläggningar som är klassade
som farlig verksamhet har lagkrav på sig att ta fram en riskanalys som ska användas som
underlag för bedömningen av vilken beredskap för effektiva räddningsinsatser som
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behöver upprätthållas vid anläggningen för att komplettera den kommunala insats
beredskapen. Det handlar vanligtvis om personal med särskild kompetens och kännedom
om verksamheten samt om specialutrustning av olika slag, beroende på verksamhetens art.
Syftet är således inte att beakta anläggningen ur ett samhällsbyggnads perspektiv även om
data, om den tolkas rätt, kan vara till hjälp i det syftet också. Riskanalysen ska enligt lagkrav
uppdateras vart femte år. Det innebär att det är en ny riskanalys på gång och denna utförs
av Bricon AB. Den nya analysen är fortfarande ett arbetsmaterial men Räddningstjänsten
Syd har haft löpande inblick i framtagandet och har tillgång till materialet. Resultatet i den
nya riskanalysen skiljer sig väsentligt från den gamla och visar på längre riskavstånd. Som
Räddningstjänsten Syd påtalade i ett möte med Stads byggnads kontoret i början av
sommaren, behöver Tyrens kontakta Trafikverket och ta del av den senaste informationen
och revidera det framtagna PM:et. Inte förrän det är gjort anser Räddningstjänsten Syd att
riskerna kan vara tillräckligt utredda.
Synpunkter på avsnittet om Risk och säkerhet

I planbeskrivningen anges följande:

"Eftersom hastigheterna på bangården är mycket låga är sannolikheten för en stor olycka
med farligt gods nära noll. För säkerhets skull anges ändå i utredningen ett
uppmärksamhetsavstånd på individrisknivå på 270 meter för personer utomhus och 200
meter för personer inomhus. Malmö stad har därefter låtit genomföra en mer detaljerad
riskutredning avseende effekterna på planförslagets föreslagna bebyggelse (2017). Den visar
på kortare uppmärksamhetsavstånd och att ny stadsbebyggelse kan uppföras i enlighet med
planförslaget.”
Formuleringen uppmärksamhetsavstånd är felaktig och bör ändras till skyddsavstånd. I
Trafikverkets riskanalys från 2013 anges att det är först vid dessa avstånd som individrisken
bedöms vara acceptabel till känslig bebyggelse så som flerbostadshus, skolor, förskolor
mm. I Tyréns PM har ingen fördjupad analys avseende individrisken utförts. Istället har
sannolikheten för ett stort gasutsläpp satts till 0 och eftersom gasutsläpp har stora
spridningsavstånd har individrisken bedömts vara acceptabel vid 60 m (inomhus) resp. 150
meter (utomhus). I Bricons pågående riskanalys för rangerbangården antas att
sannolikheten för ett litet, mellan och stort gasutsläpp är lika stor och sannolikheten antas
vara 2,4 x 10-5 för resp. storlek på utsläppet. Antagandet att sannolikheten för ett stort
gasutsläpp är 0 bedöms vara dåligt underbyggt och leder till missvisande skyddsavstånd.
Avseende antagandet att sannolikheten för en stor olycka med farligt gods är nära noll pga.
låga hastigheter så har Bricon sammanställt olycksfrekvensen på Malmö rangerbangård
under en tioårsperiod från 2008-01-01 till 2018-01-31. Under denna period har det skett
451 olyckor, vilket motsvarar ca 45 olyckor per år. Av dessa bedömer Bricon att i snitt 9
olyckor per år är relevanta ur riskanalyssynpunkt. Dessa utgörs av urspårningar, kollisioner,
utsläpp och brand som är relaterade till den farliga verksamheten och hanteringen av farligt
gods.
Samhällsrisk

Vid förtätning av Malmö stad är samhällsrisken av stor betydelse och det är ofta den som
avgör om risken kan betraktas som acceptabel eller inte. Samhällsrisken tar hänsyn till
persontätheten och visar hur många personer som riskerar att skadas allvarligt eller
omkomma vid en olycka. I såväl den nya som den äldre riskanalysen för rangerbangården
tas ingen hänsyn till den framtida stadsutvecklingen utan riskanalyserna utgår från dagens
situation, dvs. att Nyhamnen i huvudsak utgörs av industri med låg persontäthet. Enligt
Bricons riskanalys är samhällsrisken redan vid nuvarande befolkningssituation hög och
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ligger delvis på oacceptabla nivåer. Viktigt att framhålla är att acceptanskriterierna är en
tiopotens högre i denna analys än "normalt" då resonemanget förs är att en högre risk får
tolereras eftersom det handlar om en befintlig verksamhet i befintlig stadsmiljö. Vid
förtätning kommer riskbilden således att försämras ytterligare. Dock har inte effekten av de
riskreducerande åtgärder som föreslås i PM Risk och säkerhet värderats.
Det är viktigt att samhällsrisken utreds noggrant. I PM:et görs ingen beräkning av
samhällsrisken utan istället förs ett kvalitativt resonemang. Det anges också att
samhällsrisken kan behöva studeras närmre vid framtagandet av detetljplanema. Riskbilden
omfattar dock större områden än enskilda detaljplaneområden. Att studera samhällsrisken
är lämpligare i ÖP och FÖP, både gällande riskanalysmetodik såväl som
kostnadseffektivitet. Eftersom ingen detaljerad analys av samhällsrisken görs är det svårt att
redan i detta skede dra slutsatsen att bebyggelse av planområdet kan ske utan restriktioner,
vilket anges i planbeskrivningen idag: "Befinner sig bebyggelsen bortom
uppmärksamhetsavståndet behöver inga riskreducerande åtgärder genomföras.”
Räddningstjänsten Syd saknar ett resonemang kring riskhanteringsprincipen om att risken
för katastrofer bör undvikas. Konsekvenserna vid de olika olycksscenarierna bör förtydligas
så att de tydligt framgår i text, dvs. hur många riskerar att omkomma vid en händelse? Hög
samhällsrisk innebär att många personer kommer att påverkas vid en olycka. Även om
sannolikheten kan vara liten så är det inte uteslutet att det händer.
Framtida arbete

Räddningstjänsten Syd har förståelse för att intresset att utveckla Nyhamnen är stort och är
positiv till stadsutveckling. Det är dock viktigt att riskbilden redovisas sakligt utan att
"förskönas" i planbeskrivningen. Även om andra intressen väger tyngre och det inte går att
visa riskhänsyn fullt ut, är det viktigt att beslutsfattarna har en förståelse för frågan och vet
på vilka premisser förtätningen genomförs.
Stadsbyggnadskontoret bör sträva efter en så robust hantering av riskerna som möjligt.
Närmst rangerbangården och transportlederna för farligt gods, bör därför främst mindre
känslig markanvändning eftersträvas, dvs. verksamhet med låg persontäthet och vakna
personer framför personintensiv verksamhet och sådan som kan omfatta sovande personer
och känsliga personer såsom barn eller sjuka. Vid arbetsplatser och dylikt är också
förutsättningarna att kunna hantera manuellt avstängningsbar ventilation större än i t.ex.
flerbostadshus.
Räddningstjänsten Syds samlade bedömning är att riskerna med förslaget inte är tillräcklig
utredda, och vidhåller därför tidigare ställningstagande att planförslaget inte kan tillstyrkas
innan en samlad och mer gedigen riskanalys finns framtagen. Den nya riskanalysen för
rangerbangården behöver beaktas och komplettering bör ske enligt ovan nämnda
synpunkter.

Servicenämnden
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig bakom förslaget Översiktsplan för Nyhamnen, Fördjupning av
Översiktsplan för Malmö. Många av servicenämndens tidigare framförda synpunkter är
tillgodosedda i förslaget. Dock kvarstår nämndens tankar beträffande samnyttjande av ytor,
flexibla byggnader, inplacering av konstgräsplaner samt begreppet grön fjärrvärme.
28

Yttrande

Servicenämnden välkomnar förslaget till en översiktsplan för Nyhamnen, vars syfte är att
möjliggöra en utbyggnad i ett attraktivt och havsnära läge med ledord som nära, tät, grön
och funktionsblandad som på ett bra sätt länkas till staden i söder. Servicenämnden
uppfattar planen som väl underbyggd och genomarbetad och Nyhamnens utveckling är
inte bara en angelägenhet för Malmö utan för hela regionen genom sitt strategiska läge nära
Centralstationen.
Samhällsservice
Behovet av skolor och förskolor är tydligt redovisat i planen. Servicenämnden välkomnar
förslaget med att samnyttjande av uteytor, exempelvis angränsande parkmark, poängteras.
Dock vill nämnden påtala att nyttja förskoletomter utanför verksamhetstid för annan
aktivitet har erfarenhetsmässigt inte fungerat särskilt väl och dess lämplighet bör därför
utredas ytterligare i kommande detaljplanearbete.
Nämnden ser positivt på intentionerna med flexibla byggnader, som innebär att en förskola
ska med enkla medel kunna fungera som skola och tvärtom. Det finns dock en utmaning
med denna typ av intention då verksamheterna på flera punkter ställer olika krav och har
olika behov. Ett fördjupat utredningsarbete tillsammans med berörda förvaltningar måste
därför till.
Kultur- och fritidsaktiviteter
Servicenämnden vill poängtera att det är viktigt att man vid detaljplaneringen av
anläggandet av en fullskalig konstgräsplan beaktar den störande ljus- och ljudbild en
anläggning av denna typ tenderar att uppfattas av boenden i närheten. Placeringen av
intilliggande bostäder måste därför anpassas för att inte riskera begränsningar i hur
attraktiva fritidsytor kan användas.
Trafiksystem och resande
Servicenämnden anser att det är föredömligt att ta med barnperspektivet i planen avseende
trafikmiljön men detta borde synliggöras mer i övriga delar av planen också, kanske även i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Resurseffektivt byggande och energihushållning
Att sträva efter sunda material i våra byggnader är lämpligt och lagstiftningen skärps allt
mer kring kemiska ämnen i både produkter och varor. Hur sunda material bidrar till att det
totala energibehovet blir så liten som möjligt är dock diffust och behöver förtydligas i
planen.
Om Malmö stads eget fastighetsbestånd ska stå som föredöme innebär detta att
servicenämnden får ett ansvar att bidra till målbilden om ett resurseffektivt och
energieffektivt byggande i Nyhamnen. Ett gott resultat kommer att innebära höga
kostnader samt kräva ett nära samarbete över förvaltningsgränserna där
serviceförvaltningen kommer spela en viktig roll.
Det är svårt att energieffektivisera gamla byggnader utan att det blir på bekostnad av
byggnadernas kulturhistoriska värden alternativet byggnadernas funktion.
Grön fjärrvärme är ett begrepp som inte bör användas då det inte är definierat och dessutom
lätt kan blandas ihop med grönt vatten i fjärrvärmeledningarna. Servicenämnden använder
begreppet förnybar fjärrvärme och i samband med att servicenämnden förnyade sitt avtal om
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fjärrvärmeleverans för åren 2016–2020, tecknade staden och EON ett tilläggsavtal om
förnybar fjärrvärme som innebär en övergång från fossila bränslen som naturgas till förnybara
biobränslen som flis.
RESERVATION
Ewa Bertz (L), Camilla Andersson (M) och Martin Olsson (M) reserverade sig mot beslutet
med hänvisning till sin gemensamma reservation i kommunstyrelsen 2018-05-02,
diarienummer STK-2018-393.
SÄRSKILT YTTRANDE
Staffan Appelros (SD), med instämmande av Stefan Greschner (SD), lämnade in en
reservation mot beslutet.
Ärendet gäller översiktsplan för Nyhamnen där det ges möjlighet till 8000 nya bostäder. Vi
Sverigedemokrater ser med tillförsikt fram emot en utbyggnad i området. Vi är dock
oroliga för att saneringsarbetet i detta området kommer att få höga kostnader, samtidigt
som vi är oroliga för hur trafiken kommer ordnas för de som är bilburna. En stor del av
området är som en tarm där det kan bli problematiskt att få bra trafiklösningar och vi
ställer oss därför frågande till om det är realistiskt att bygga 8000 bostäder i detta område,
samtidigt som trafiken ska fungera på ett tillfredställande sätt. Vi Sverigedemokrater yrkade
avslag på översiktsplanen, då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

Tekniska nämnden
Sammanfattning

FÖP:en är ambitiös och har högt ställda mål, vilket är positivt eftersom det är en unik
möjlighet staden nu har att utveckla en så stor, ny central stadsdel i ett attraktivt havsnära
och stationsnära läge. Möjligheten att uppnå FÖP:ens högt ställda mål är dock beroende av
att övergripande planering och förprojektering görs för flera olika samhällsfunktioner;
•

Huvudgatunätet och eventuell ny förbindelse mellan Västra Hamnen och Mellersta
Hamnen behöver utredas som helhet gällande etapper, befintliga byggnader,
trafikmängder, kapacitet, utformning, kostnader, genomförande m.m.
Trafiksystemet mellan Frihamnsviadukten och Västra Hamnen måste vara
tillräckligt robust för att klara förändringar och avstängningar över lång tid.

•

Funktionen Malmö C bör ges större utrymme i FÖP:en, då den vid sidan av
Hovedbangården i Köpenhamn och Kastrups flygplats är den viktigaste
kollektivtrafiknoden i Öresundsregionen och i stråket mellan Hamburg och
Stockholm/Oslo. En ny utredning om logistiken kring Malmö C har påbörjats
under hösten. Den ska belysa hur den framtida kollektivtrafikökningen ska klaras,
och om justeringar av det som nu är planerat behöver göras.

•

Att ta sig från befintliga markhöjder till framtida marknivåer är en utmaning. Det
gäller framförallt planerad höjning upp mot Västkustvägen, men även de justeringar
som behövs för att klara tänkt dagvattenhantering. Det är viktigt att i ett mycket
tidigt skede göra en höjdsättningsutredning/förprojektering som noga tar hänsyn
till etappvis utbyggnad.

•

Genom tidigare god planering från staden har investeringar gjorts i Norra hamnen
för att flytta ut hamnverksamheter från Nyhamnen i syfte att möjliggöra
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stadsutvecklingen. FÖP:en visar på goda möjligheter att utveckla blandad
stadsbebyggelse och samtidigt säkerställa att hamnverksamheten kan utvecklas i
Malmö, men det kommer att krävas stora insatser såsom planerings- och
utredningsresurser för att optimera markanvändning för både stadsutveckling och
hamnutveckling parallellt. Att flytta hamnverksamheten ut mot mellersta och norra
hamnen är resurskrävande och kräver finansiering som måste bäras brett.
Yttrande

Generella synpunkter
FÖP:en är ambitiös och har högt ställda mål, vilket är positivt eftersom det är en unik
möjlighet staden nu har att utveckla en så stor, ny central stadsdel i ett attraktivt havsnära
och stationsnära läge.
Genomförande
I kapitlet för genomförande bör det nämnas att möjligheten att uppnå FÖP:ens högt ställda
mål är beroende av att övergripande planering och förprojektering görs för flera olika
samhällsfunktioner, som t. ex. trafiksystem, dagvattenhantering och ledningsnät, så att
resultaten lätt kan appliceras i de enskilda detaljplanerna. Det kan också komma att uppstå
behov av temporära lösningar då inte hela området är utvecklat enligt de nya planerna,
vilket i sig kan vara kostnadsdrivande.
Trycket på att utveckla området är redan högt, och flera detaljplaner inom Nyhamnen är
under framtagande. För att kunna säkerställa en bra dagvattenhantering över hela området
är det viktigt att höjdutredningar genomförs för avrinningsområden som hör ihop med nu
pågående detaljplaner och kommande.
Under rubriken Kreativitet i planering och genomförande (s.54) anges som framgångsfaktor att
”existerande normer, regelverk och lagstiftning kan behöva omprövas för att möjliggöra en
hållbar stadsutveckling”. Om det för att uppnå målen i denna FÖP är nödvändigt att
ompröva normer, lagar och regler, så är det av så pass avgörande betydelse för
genomförandet att det också bör redovisas vilka lagar, regler och normer som avses, samt
på vilket sätt dessa ska omprövas. Nuvarande normer etc. är framtagna med syfte att uppnå
hållbara städer, och förvaltningarnas respektive tjänstepersoner har som uppgift att följa
dessa. Enligt tekniska nämndens mening är det därför en förutsättning att gällande lagar
och regler efterföljs.
Trafiksystem och gaturummens utformning
Stora delar av trafiken till Västra Hamnen behöver passera genom Nyhamnen, och det är
fortfarande stora delar av Västra hamnen som inte är utbyggda. Den mark som behövs för
anslutande vägar till en förbindelse mellan Västra Hamnen och Mellersta Hamnen är inte
tillgänglig idag (inom CMP:s verksamhetsområde). Västkustvägen är en av Malmös större
infarter som, kommer att få ökad trafik när Nyhamnen byggs ut. Hans Michelsensgatan
och Carlsgatan kommer att ha fortsatt stor betydelse som genomfartsgator en lång tid
framåt.
Huvudgatunätet och eventuell ny förbindelse mellan Västra Hamnen och Mellersta
Hamnen behöver utredas som helhet gällande etapper, befintliga byggnader, trafikmängder,
kapacitet, utformning, kostnader, genomförande m.m. Erfarenheterna från Västra
Hamnen, med problem att inte kunna stänga av en huvudgata under t.ex. en byggtid utan
att få stora problem för trafiken, måste tas tillvara. Trafiksystemet mellan
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Frihamnsviadukten och Västra Hamnen måste vara tillräckligt robust för att klara
förändringar och avstängningar över lång tid. Etappindelningen av utbyggnaden i
Nyhamnen måste prioritera så att genomfartslederna så tidigt som möjligt kommer på plats.
Det är bra att planen tar upp att en mobilitetsplan ska utarbetas. Hur gator ska utformas i
detalj ska utredas i mobilitetsplanen, där fastighets- och gatukontoret är med i
framtagandet. Detaljer som kantstensparkeringar, trädplantering m.m. ska inte preciseras i
FÖP:en.
Under rubriken MÖTESPLATSER på s. 62 står det ”Lokalgator och gränder mellan
bostadskvarter kan i enlighet med planen utformas som gångfartsområden och innehålla flera funktioner.
De kan då bli komplement till bostadsgårdar”. Lokalgatorna kan komplettera bostadsgårdarna
genom att utformas som trevliga gator att uppehålla sig på en lite längre stund, men de kan
inte på något sätt kompensera för om bostadsgården är för trång, för mörk eller om det
saknas några viktiga funktioner. Det går inte att flytta ut cykelparkering, sophantering,
privata uteplatser e.dyl. på gatan. Allmänna gator kan aldrig nyttjas specifikt för invånarna i
ett visst kvarter, utan det som finns på en lokalgata måste vara till för alla Malmöbor. Att
lyfta fram det i FÖP:en på det sätt som görs, innebär en risk att det kan tolkas som att
lokalgatorna kan kompensera för vissa av bostadsgårdarnas funktioner.
Malmö C
Malmö C och dess betydelse berörs endast summariskt i FÖP:en, och då handlar det främst
om att det är en nod som försörjer Nyhamnen med god kollektivtrafik, men den har en
större betydelse än så. Malmö C är vid sidan av Hovedbangården i Köpenhamn och
Kastrups flygplats den viktigaste kollektivtrafiknoden i Öresundsregionen och i stråket
mellan Hamburg och Stockholm/Oslo. Det perspektivet berörs nästan inte alls.
Funktionen Malmö C bör ges större utrymme i FÖP:en, både gällande bättre
markutnyttjande i anslutning till stationen, men också att markanvändningen i kvarteren
närmast ses över och att kapacitet i anslutande nät för gång-, cykel-, kollektiv-, bil- och
godstrafik ses över.
En ny utredning om logistiken kring Malmö C har påbörjats under hösten. Den ska belysa
hur den framtida kollektivtrafikökningen ska klaras, och om justeringar av det som nu är
planerat behöver göras.
Havsvattenstånd, dagvatten- och skyfallshantering
Dokumentet ”Strategi mot extrema högvatten i Malmö” som det hänvisas till på s. 42 går inte att
hitta via länken i dokumentet. En fördjupad redovisning av vilka konsekvenser strategierna
får borde inkluderas. Det gäller speciellt de provisoriska åtgärder som föreslås användas
fram till dess att hela området kan klimatsäkras. Det finns en risk att ett alltför öppet
förhållningssätt till en så pass viktig fråga resulterar i att utbyggnaden stannar av när
problemet aktualiseras.
Att ta sig från befintliga markhöjder till framtida marknivåer är en utmaning. Det gäller
framförallt planerad höjning upp mot Västkustvägen, men även de justeringar som behövs
för att möjliggöra dagvattenillustrationen nedan.
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Det är viktigt att i ett mycket tidigt skede göra en höjdsättningsutredning/förprojektering
som noga tar hänsyn till etappvis utbyggnad etc. Utan noggrann höjdsättningsutredning är
risken stor att det tas fram detaljplaner (t.ex. Eons huvudkontor) som höjdsätts för att
passa befintliga nivåer, och sedan går inte höjdsättningstankarna att realisera. Då faller alla
tankar kring dagvatten- och skyfallshanteringen. Eftersom man också behöver höja upp
kajer för att skydda området mot havet kan det innebära delområden som blir svåra att
bebygga på ett översvämningssäkert sätt.
Att parker, torg och gator ska utformas så att de kan fungera som uppsamlingsytor för
dagvatten, som det står under planeringsriktlinjer på s. 44, kan inte alltid vara en
självklarhet. Tillräckligt med yta måste i så fall också kunna avsättas för det. Om och var
detta kan bli aktuellt är något som höjdsättningsutredningen får utvisa.
Specifika synpunkter
S. 6 Mål för Nyhamnen
Under rubriken Hållbar stadsutveckling som utmanar beskrivs målet att Nyhamnen ska få en
cykel- och fotgängarvänlig struktur. Det är ett bra mål men det kräver att utrymme medges i
stadsdelens gatusektioner för att målet ska kunna uppnås. En viktig parameter att ha med i
kommande planarbeten.
S. 12 Kring hamnbassängerna
Föreslagna öar behöver studeras ytterligare gällande genomförbarhet vad avser ekonomiska
och tekniska förutsättningar. Vidare behöver infrastrukturen kopplad till öarna studeras vad
avser ökad trafik till och i Västra Hamnen (även på mindre gator som t.ex. Isbergs gata),
kopplingar till Nyhamnen, trygghet, jämställdhet, leveranser, sophantering, angöring,
nedfarternas utformning och placering.
S. 20-21 Principer för stadsmiljön
Då konceptet shared space kräver vissa förutsättningar, bl.a. livliga gångrörelser, för att
fungera så är det bra att det står att konceptet ska kunna användas, och inte ska användas,
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för kajstråk och kvartersgator m.m. Om konceptet är användbart måste diskuteras i varje
enskild detaljplan.
Att byggnadsvolymer och hushöjder ska stå i relation till gaturummets bredd och att byggnader ska ha
korta fasadlängder, många entréer och vara detaljrika är intressanta och lovvärda principer, men
annan typ av bebyggelse kan prövas i vissa punkter.
Som ett resultat av gott samarbete mellan förvaltningarna innebär föreslagen stadsstruktur
en relativt tät exploatering, vilket ger goda ekonomiska förutsättningar för ett
genomförande. Det är viktigt att förslagets innebörd gällande exploateringsgrad/täthet även
kommer till konkret uttryck i kommande detaljplanering.
S. 26 Samhällsservice
Enligt plan- och bygglagen ska all parkering lösas på den egna fastigheten eller i närheten
av den. Genom skrivningen i översiktsplanen ”Förskolors tomtmark ska inte tas i anspråk för
parkering eller bilangöring.” antyds att fastighetsägaren inte är ansvarig för att lösa
parkeringsbehovet, vilket inte stämmer. Meningen bör strykas, eller så måste det formuleras
tydligare att parkering ska kunna lösas inom annan fastighet på kvartersmark. Annars läggs
ansvaret indirekt över på Malmö stad att lösa parkeringsfrågan på allmän platsmark.
S. 30-31 Stadsrum och arkitektur
Behovet av förgårdsmark finns oavsett väderstreck eller om det är en huvudgata eller en
lokalgata. Förgårdsmarken behövs för att kunna ta upp höjdskillnader i form av ramper
och trappor, konstruktioner knutna till byggnaden, kunna öppna dörrar utåt mot gatan,
cykelparkering, fasadvegetation m.m.
S. 35 Grön stad och naturmiljö
För att skapa de gröna och mångfunktionella miljöer som uppmuntrar till utevistelse,
fördröjer regnvatten, har hög biologisk mångfald och en god potential för ekosystemtjänster måste tillräckligt med utrymme avsättas för att erhålla det gröna nätverk som ska
klara av de önskemål och funktioner som beskrivs. Att utarbeta en handlingsplan för att
säkerställa den gröna ambitionen för Nyhamnen som FÖP:en föreslår är därför mycket
positivt. Det arbetet bör kopplas samman med tankarna om skyfallshantering för
stadsdelen.
FÖP:ens uttalade ambition att skapa en grön loop som kopplar samman parker med
grönstråk är viktig för att verkligen få till en grön ryggrad som utgångspunkt för att göra
Nyhamnen till en grön stadsdel. Det är dock svårt att få till större grönytor på Hullkajen i
loopens norra del, men här finns istället närheten till vatten. För att få ihop en helhet med
ett starkt rekreativt stråk kanske ambitionen istället skulle vara att skapa en blågrön loop.
Att förlägga för- och grundskolor i anslutning till parker så att samutnyttjande kan ske mellan skolgårdar
och park är en god idé. Det innebär dock inte att uteytor kopplade till för- och grundskolor
kan minskas eller tas bort för att istället nyttja parkerna. Dess uteytor kommer
fortsättningsvis behövas men närheten till parker är givetvis ett stort mervärde. Det handlar
om allas tillgänglighet till parker och vilket slitage som parker och grönytor klarar av och
ändå vara attraktiva miljöer att vistas i.
Jörgen Kocksgatan föreslås byggas om till ett grönt stråk, men det finns mycket ledningar i
gatan som påverkar hur och i vilken omfattning trädplantering kan ske. Det är en
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eftersträvansvärd ambition att göra gatan så grön som möjligt, men det kräver vidare
studier hur det ska genomföras. I stället för att ha 4 strikta trädrader som huvudprincip
skulle gatan kunna utformas med en variation av träd i olika stora grupper och mer strikta
trädrader. Det ger en robust struktur som kan anpassas till gatans infrastruktur.
Kulvertlösning för ledningar framförs som lösningen för fler träd. Förslaget är intressant,
men det måste först utredas om lösningen är lämplig för platsen och dess förutsättningar.
S. 39-41 Trafiksystem och resande
Bangårdsterrassen är inte nödvändig som ett allmänt stråk för att bygga gång-och
cykelbroarna över spåren, då broarna främst kommer att avvändas för nord-sydliga resor.
Den slutna tingsrätten med få entréer och den breda bangården nedanför generar inget
folkliv. Då Bangårdsstråket saknar målpunkter i öster genereras inte heller större
gångrörelser. Skyddsåtgärder gör att utblickar delvis försvinner, vilket påverkar terrassens
attraktivitet och skapar en otrygg miljö. Terrassen bör därför inte vara allmän platsmark. I
pågående detaljplan Dp 5478 Innerstaden 31:11 är terrassen planlagd som kvartersmark.
Broar för gång- och cykeltrafik över bangården är viktiga för att koppla Nyhamnen till
övriga delar av Malmö, men det råder stor osäkerhet kring genomförandet. Hur det ska
lösas måste studeras ur stadsbildssynpunkt, trygghetssynpunkt, finansieringsmässigt och
driftsekonomiskt. Föreslagna broar behöver också samordnas med Trafikverkets planer för
stationsområdet. Vidare måste det utredas hur broarna kan anslutas till cykelnätet för att
kunna bli starka cykelstråk, t.ex. är Norregatan väldigt smal och kan troligen inte rymma
cykelbanor. Föreslagna broar över vatten måste också studeras på samma sätt, inte minst
öppningsbara broar (som är mycket kostsamt).
Parkering föreslås lösas med bl.a. parkeringsgarage under öarna som ska sammanbindas
med tunnlar. Det behöver utredas om dessa kan bli en tillräckligt trygg miljö som alla vill
använda dygnet runt. Öarna beskrivs som bilfria i marknivå, men detta innebär att alla
leveranser med taxi, lastbil, sopbil, besökare, angöring m.m. måste ske under jord.
Nedfarterna blir stora och höga för att klara av lastbilarnas höjd, vilket blir svårt att passa in
i området.
Det föreslagna gatunätet tar liten hänsyn till befintliga strukturer, vilket tekniska nämnden
även påpekade i samrådsskedet. Detta försvårar omvandlingen till blandad stad, eftersom
det innebär att flera befintliga fastigheter inte kan omvandlas innan de nya gatorna har
byggts. Det innebär även att Malmö stad behöver förvärva mark för utbyggnaden av allmän
plats. Det kommer därför att bli en förhandlingsfråga hur snabbt utbyggnaden kan ske.
Planeringen av gatunätet måste ta hänsyn till de stora ledningsstråken i Carlsgatan och
Jörgen Kocksgatan. Omotiverade omläggningar p.g.a. utskjutande kvartersmark i befintlig
gata kan medföra stora kostnader för staden.
S. 42 Klimatanpassning – höga havsvattenstånd
Nya simuleringar visar på att extremväder kan medföra havshöjningar över 3 m nivån.
Föreskrifterna i ÖP för Malmö utifrån ny kunskap kan behöva omvärderas. Bedömningen
är att staden behöver en långsiktig strategi för klimatanpassning för att klarlägga
förutsättningar för stadsutveckling i havsnära lägen. Detta är en viktig förutsättning vid
genomförande av den fördjupade översiktsplanen.
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S. 50 Avfallshantering
Det råder en viss begreppsförvirring angående vilka krav som bör ställas på sopåtervinning
i de nybyggda bostäderna, vad som bör finnas i ”stadens offentliga rum” och vad som ska
inhysas i byggnader som verksamhet. För fastighetsnära insamling till bostäder och
verksamheter behövs ett förtydligande att den fullständiga sortering av avfall som
uppkommer i vardagen (matrester, förpackningar, papper, glas plast, metall samt restavfall)
ska placeras på kvartersmark.
Hamnverksamhet
Tekniska nämnden är sedan 1/9 2017 ansvarig för hamnverksamheten i Malmö som
Hamnägare. Genom ett nyttjanderättsavtal med CMP (Copenhagen Malmö Port) regleras
förhållandet till bolaget, och de fungerar som Hamnmyndighet och Hamnoperatör.
Nyttjanderättsavtalet gäller till och med 31 december 2035, men avtalet kan i vissa fall och
för begränsade markområden sägas upp under löpande avtalstid av respektive avtalspart.
Malmö stad äger all mark som bolaget nyttjar.
Hamnen är ett riksintresse och inom EU utpekad som en core-hamn. Hamnen bidrar till
att möta näringsliv, såväl lokalt som nationellt, med trimodala logistiklösningar och hållbara
transporter i en växande storstadsregion. Verksamheten bidrar till tillväxt och att företag
väljer att etablera sig i regionen och generar många arbetstillfällen som är direkt kopplade
till hamnverksamheten i Malmö.
Genom tidigare god planering från staden har investeringar gjorts i Norra hamnen för att
flytta ut hamnverksamheter från Nyhamnen i syfte att möjliggöra stadsutvecklingen. I
Norra hamnen finns ny containerterminal, kombiterminal för överflyttning till/från
järnväg, RoRo-terminal och bulkverksamhet. Dessutom stora möjligheter att etablera
verksamheter med hamnanknytning i det nya verksamhetsområdet som planlagts invid som
benämns Malmö Industrial Park.
Den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen visar på goda möjligheter att utveckla
blandad stadsbebyggelse och samtidigt säkerställa att hamnverksamheten kan utvecklas i
Malmö, men det förutsätter god samverkan mellan genomförandet av stadsutvecklingen
och hamnverksamheten. Det kommer att krävas stora insatser såsom planerings- och
utredningsresurser för att optimera markanvändning för både stadsutveckling och
hamnutveckling parallellt. Det är viktigt att tät och hög bebyggelse, med funktioner som
kan samspela med hamnens verksamheter, etableras tidigt för att möjliggöra utveckling av
andra funktioner. På t.ex. Hullkajens norra sida och runt magasinsbyggnaderna M1 och M2
kan kontorsbebyggelse skärma bostadsbebyggelse. Förslaget visar på goda möjligheter att
möta detta. Vidare skapar förslaget stadsmässiga kopplingar till Ångbåtsbron och centrala
staden, viket gynnar kryssningsverksamheten.
Utbyggnaden måste anpassas till pågående hamnverksamhet, men även ta höjd för en ökad
hamnverksamhet. För hamnverksamheten är det framförallt vattenyta och kajläge som är
centralt. För andra ytor kan verksamheterna behöva anpassas och minskas ner. Dagens
miljötillstånd för hamnverksamheten måste anpassas till nu gällande förutsättningar och
vart efter stadsutveckling och hamnutveckling även fortsättningsvis utvecklas i samspel.
Det kräver också att riksintresset för hamn i frihamnen kan säkerställas på annat sätt, så att
det kan upphävas i denna del.
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Hamnverksamheten kan på sikt förflyttas och koncentreras mot mellersta och norra
hamnen, men en sådan förflyttning innebär stora investeringsbehov för att säkerställa en
modern och rationell hamn. Finansiering av en sådan omställning måste bäras brett.
SÄRSKILT YTTRANDE
Håkan Fäldt (M) och Lars-Göran Jönsson (M), med instämmande av Helena Grahn (M)
och Petter Naef (M), lämnade in en reservation mot beslutet.
Vi vill understryka att det är en absolut förutsättning för en lyckad exploatering av
Nyhamnen att den trafik som kommer att gå mellan Västra hamnen och Malmös infarter
från norr och öster löses på ett effektivt sätt. Vi ser inte att denna genomgångstrafik som
utan en ny fast förbindelse, till stor del kommer att gå transit genom Nyhamnen blir löst på
ett tillfredsställande sätt i översiktsplanen.

VA SYD - Avfallsavdelningen
Yttrande

I den fördjupande översiktsplanen har på sidan 50 tagit upp hur tankarna kring hur
planeringen av avfallshanteringen ska ske. VA SYDs avfallsavdelning ser positivt på hur
tydligt avfallshierarkin och kopplingarna till avfallsplanen och översiktsplanen har gjorts.
Vi hade gärna sett ett förtydligande kring att den mindre kvartersnära återbrukscentralen
ska ha fokus på möten, återbruk och kunskap. Att poängtera att funktioner för att laga,
dela, hyra eller återanvända behöver ges plats.
VA SYDs avfallsavdelning ser att avfallshanteringen och utvecklingen av
avfallsinfrastrukturen kan på flera plan stärka de mål som är uppsatta för Nyhamnen. För
att avfallshanteringen ska fungera så måste människornas behov stå i centrum och skapa
förutsättningar för ett gott liv. Avfallsinfrastrukturen kan också vara en del i att bygga en
gemensam identitet och utmana inom sitt område - att bli ett föredöme.
För genomförandet av åtgärder krävs att tydliga riktlinjer kring hur trafikmiljön ska
utformas då det anger vilka förutsättningar som ges för avfallsinfrastrukturen. Det krävs
också att tidiga beslut för var centralen för bygglogistik ska placeras och om denna kan i ett
senare skede utvecklas till del av avfallslogistiken och kanske även leveranslogistiken.
VA SYDs avfallsavdelning ser med spänning på hur utvecklingen av Nyhamnen även
kommer att utveckla vår verksamhet.

VA Syd – Avdelningen för ledningsnät
Mål och Uppstart Nyhamnen, s. 6-9

Nyhamnens läge med närhet till havet och de centrala delarna av Malmö bidrar till
möjlighet att kunna uppfylla de högt ställda målen, men närheten till havet och en strävan
att ha en hög täthet innebär samtidigt en utmaning.
VA SYD är särskilt intresserade av de mål för Nyhamnen som återfinns bland FN:s globala
hållbarhetsmål som rör vatten, ekosystem och klimat. I FÖP beskrivs kvaliteter som närhet
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till hav, parker och grönska samtidigt med en önskan att det ska byggas tätt. Ibland kan
dessa intressen kollidera då utrymmet är begränsat. För att omvandlingen av Nyhamnen
ska kunna uppfylla dessa högt ställda mål är det nödvändigt med en samsyn kring
utbyggnaden av området, både vad gäller takten men även lokalisering, markanvändning
samt prioritering.
Dagens va-ledningssystem i Nyhamnen består till största delen av ett kombinerat
avloppsnät. I samband med den planerade exploateringen behöver detta kompletteras och
byggas ut till ett duplikat system enligt VA SYDs ambition och mål. Utbyggnaden kommer
att pågå under lång tid och medför betydande investeringar för VA-kollektivet. En
förutsättning för att utbyggnaden ska bli framgångsrik ur ett samhällsperspektiv, både
ekonomiskt och med hänsyn till miljön, är att det finns möjlighet att tidigt bygga ut VAledningsnätets huvudstråk.
Även för dricksvattenleverens finns utmaningar inför exploatering av området. Dagens
ledningsnät kommer inte att klara dricksvattenförsörjning med samtidig anslutning av
sprinkleranläggningar. Det blir därför nödvändigt för verksamheter som etablerar sig i
området att hitta nya lösningar för att tillgodose ett behov av sprinkler.
Stationsområdet, Nyhamnens mitt och Nyhamnens östra

Carlsgatan är för VA SYD en mycket viktig pulsåder i delområdet. I gatan finns två
tryckavloppsledningar som avleder avloppsvatten från södra och sydvästra delen av Malmö
vidare till Sjölunda ARV. De pågående och planerade utbyggnadsplanerna för både
Carlsgatan och området i stort ställer höga krav på en framsynt planering eftersom det
finns risk för intressekonflikter. Ledningsnätet i denna del av Nyhamnen behöver både
kompletteras och anpassas för att möta framtiden, som kommer att innehålla nya
utmanande miljökrav för avledning av avloppsvatten för VA-huvudmannen.
VA SYD utreder en genomgripande förnyelse av avloppssystemet mellan staden och
Sjölunda avloppsreningsverk. Alternativa lösningar ger olika förutsättningar som påverkar
hur en omläggning av TA-ledningarna i Nyhamnsområdet kan genomföras. Ett av
alternativen är att bygga Malmö avloppstunnel som på sikt innebär att
tryckavloppssystemet helt kan tas ur drift. Tidsperspektiven är emellertid långa och om en
avloppstunnel beslutas byggas, kan denna inte stå färdig före 2035. Avsikten är att ett
inriktningsbeslut om Malmö avloppstunnel kan fattas 1:a kvartalet 2019.
Nyhamnen beskrivs som ett framtida grönt område. Ett grönstråk med parkmiljöer längs
stråket planeras bl.a. i dagens Jörgen Kocksgatan. Här kommer det att finnas möjligheter
att skapa utrymme för att hantera dagvatten även vid stora/extrema regn. Avrinningen från
den planerade höjningen av marknivån upp till Frihamnsviaduktens nivå, kan med fördel
avledas till det planerade grönstråket.
Den planerade Bangårdsterassen har med närhet till viktig infrastruktur ett utsatt läge,
vilket innebär att det är särskilt viktigt att skapa säkra vattenvägar för avledning av
dagvatten vid större regn/skyfall.
Grön stad och naturmiljö

Grönskan ska vara ständigt närvarande i Nyhamnen. Det är mycket positivt, särskilt som
det innebär att kvartersmark också bidrar till grönskan. För att kunna bygga tätt i stadsmiljö
behöver alla hjälpas åt att skapa genomsläppliga ytor och säkra vattenvägar. Det ger en
större möjlighet att risken för negativ påverkan/skador av större regn minskas.
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Gaturummen önskas utformas med en omfattande plantering av träd. Träd är en god
resurs i staden att kunna erbjuda skugga, syresättning av luft samt att kunna suga upp
regnvatten. Samtidigt kan det finnas risk för motstående intressen om inte hänsyn tas till
ledningsdragning under planering och byggnation. Det har forskats en del i ämnet och det
finns goda exempel där ledningar och träd samsas på ett bra sätt i gatumiljö t.ex. i
Stockholm och Växjö.
Klimatanpassning

Nyhamnens läge omgivet av vatten ställer höga krav på planering av bebyggelse. I samband
med stormen Sven var havsnivån så hög att vågor slog upp över Klaffbron och Bagers
plats. Det var mycket nära att det blivit stora skador p.g.a. att havsnivån var så hög. SMHI
befarar att havsnivån kommer att stiga ytterligare framöver. I planeringsriktlinjerna för
området anges bl.a. att marknivån ska höjas till minst + 3 m RH2000 samt att det finns
behov av skyddsåtgärder mot höga vattenstånd. Samtidigt som dessa åtgärder ger ett skydd
mot hög havsnivå kan det finnas en konfliktsituation med både avledning av dagvatten
samt att det kan skapa instängda områden.
Dagvattenhantering

Andel hårdgjord yta kommer sannolikt att minska vid exploatering av Nyhamnen. VA SYD
ser mycket positivt på att det finns tankar på olika klimatanpassningsåtgärder och att det
finns förslag på möjligheten att använda andra ytor än grönytor för fördröjning.
Utformning av torg, cirkulationsplatser eller aktivitetsytor av olika slag kan med rätt
utformning användas för temporär fördröjning.
VA SYD har under året tagit fram nya ambitiösa mål att arbeta mot på lite längre sikt. Ett
av målen är att vi vill vara ledande i utvecklingen för hög vattenkvalitet både gällande
rekreation och dricksvatten. I samband med Nyhamnens utveckling bör det finnas stora
möjligheter att prova nya metoder för att rena dagvatten.
Ledningsnät

Omvandlingen av Nyhamnen kommer att innebära behov av att både lägga om och bygga
nya ledningar. En stor del av ledningsnätet i området är i dag kombinerat och behöver
uppgraderas enligt VA SYDs ambitioner och mål. För att arbetet ska bli framgångsrikt
måste det tidigt finnas en strukturplan för anläggning av t.ex. huvudledningsstråk.
Omvandlingsarbetet kommer att pågå succesivt under lång tid och är förenat med både
tidskrävande arbete och höga investeringskostnader för VA-kollektivet.
Möjlighet att anlägga ett kulvertsystem för installation av olika ledningssystem har
diskuterats. Tekniken är ny och före ett beslut om denna teknik passar i
utbyggnadsområdet måste en fördjupad utredning över för- och nackdelar göras.
Tryckavloppsledningsnätet i bl.a. Carlsgatan är pulsådern för avloppsvattenavledning från
södra och sydvästra delen av Malmö. Som tidigare nämnts utreder VA SYD hur en
genomgripande förnyelse av avloppssystemet mellan staden och Sjölunda
avloppsreningsverk kan ske. Alternativa lösningar ger olika förutsättningar som påverkar
hur en omläggning av TA-ledningarna i Nyhamnsområdet kan genomföras. Ett alternativ
är att bygga Malmö avloppstunnel, avsikten är att ett inriktningsbeslut om Malmö
avloppstunnel kan fattas 1:a kvartalet 2019. Om en avloppstunnel beslutas byggas kan
denna inte stå färdig före 2035. Avloppssystemet ovan mark kommer att anslutas till
tunneln via störtschakt. Några av dessa kommer att ligga i Nyhamnen, utrymme för dessa
kan behöva reserveras i ett tidigt skede.
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Länsstyrelsen i Skåne
Redogörelse för ärendet

Malmö stad har översänt rubricerad översiktsplan till Länsstyrelsen för granskning enligt 3
kap. 7§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900, här hänvisad till som PBL). Förslaget hänvisas
fortsatt till som ÖP Nyhamnen.
Enligt planhandlingarna ska Nyhamnens centrala läge i regionen tas tillvara och en nära, tät
och grön och funktionsblandad stadsdel ska skapas. Stadsdelen ska bidra till att uppfylla
Malmös mål om en socialt ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad. Vidare konstateras att
Nyhamnen har goda utvecklingsmöjligheter men att det även finns utmaningar som måste
mötas. Kommunen bedömer att Nyhamnen har en kapacitet som bedöms vara 7000 - 9000
nya bostäder samt inrymma 15000 - 21000 arbetsplatser. Förslaget omfattar även nya
förskolor, skolor, parker, utfyllnader och kollektivtrafikstråk.
Utbyggnaden av Nyhamnen kommer att ske etappvis, under lång tid och olika förhållanden
och planeringsförutsättningar kommer att förändras. Etapperna sträcker sig till år 2040 2050. Översiktsplanens planeringsriktlinjer ska ge övergripande vägledning men i flera fall
kommer fortsatta utredningar att krävas i efterföljande planeringsskeden. ÖP Nyhamnen
kompletterar och ersätter i berörda delar den kommuntäckande översiktsplanen. Den
tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen utgör bilaga till ÖP Nyhamnen, men kommer
inte ingå i det förslag som tas till antagande.
Under utställningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap.16 § PBL avge ett granskningsyttrande
över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:
•

Förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB)

•

förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5. kap MB inte
följs,

•

redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB (strandskyddsområde),

•

sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

•

en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Granskningsyttrandet ska i enlighet med bestämmelserna i PBL redovisas tillsammans med
översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska detta anmärkas
i planen.
Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen är i grunden positiv till en vidareutveckling och förtätning av
bostadsbebyggelse, service och olika vardagsfunktioner i ett stationsnära läge kring
centralstationen. Det är även positivt med den höga ambitionen att knyta ihop planområdet
med övriga staden, förbättra och utveckla områdets service, strävan att ta till vara
planområdets kulturmiljövärden samt tillföra gröna och rekreativa värden. Länsstyrelsen
konstaterar samtidigt att det finns ett antal stora utmaningar på övergripande nivå som i
olika grad utgör förutsättningar för planförslaget. Flera av dessa är inte säkerställda eller
tillräckligt prövade för att det ska gå att bedöma om planförslaget är genomförbart i alla
sina delar. Detta gäller särskilt förändringar av hamnverksamheter som dels har en
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omgivningspåverkan av betydelse för närboende och dels utgöra sådan verksamhet som
kan bedömas omfattas av riksintresse för Malmö hamn.
När det gäller påverkan för framtida boende inom området har Länsstyrelsen att bevaka att
föreslagen bostadsbebyggelse inom planområdet inte påverkas negativt av närliggande
hamnområde och verksamheter inom Malmö hamn. Det finns idag befintliga verksamheter
inom hamnområdet, utöver CMP Malmö hamn, som har en omgivningspåverkan som kan
innebära att föreslagen bostadsbebyggelse och annan känslig markanvändning inom
planområdet kan riskera att bli olämplig.
Planområdet föreslås byggas ut etappvis under ca 40 år, varför Länsstyrelsen utgår från att
kommande översyn av översiktsplanen parallellt följer upp och bekräftar övergripande
förändringar av betydelse för utbyggnaden av Nyhamnen.
Ett flertal åtgärder och förändringar av infrastrukturen föreslås. Länsstyrelsen anser att
åtgärder som inte finns med i nu gällande ekonomiska planer ska inte användas som en
planeringsförutsättning. Detta gäller redovisad Öresundsmetro.
Kommunen har valt att hänvisa flera frågor till kommande planerings- och
detaljplaneskeden vad gäller t.ex. buller, riskhänsyn samt åtgärder för klimatanpassningar.
Vilka allmänna och statliga frågor som därför har sammanvägts eller som kvarstår för varje
geografisk plats kan Länsstyrelsen inte utläsa. Länsstyrelsen kan därför inte för samtliga
frågor som myndigheten har att bevaka bedöma om den markanvändning som föreslås kan
komma att strida mot de intressen som myndigheten har att bevaka. Länsstyrelsens
granskningsyttrande lämnar därför i vissa fall synpunkter på en mer övergripande nivå och
blir en signal för vilka statliga intressen som kvarstår att bedöma vid kommande
planläggning. I de fall det har varit möjligt att ange kvarstående synpunkter som avser
endast ett begränsat geografiskt område har detta angetts särskilt.
Länsstyrelsens övergripande ställningstaganden avseende skyldighet att lämna synpunkter
enligt 3 kap.16 § PBL anges här i punktform.
•

Föreslagen bebyggelse söder om Carlsgatan riskerar att påtagligt skada funktionen
för riksintresse för järnväg (befintlig station Malmö C samt Malmö rangerbangård)

•

Det finns risk för att riksintresse för kommunikation järnväg inte tillgodoses vad
gäller nya föreslagna broar över bangården utöver den som föreslås i anslutning till
befintliga perronger.

•

Länsstyrelsen godtar kommunens förslag till ny geografisk avgränsning av
riksintresseområdet för Malmö hamn avseende Södra Frihamnskajen samt norr och
nordöst om Hans Michelsensgatan.

•

Länsstyrelsen godtar kommunens förslag till avgränsning av riksintresse väg E6.01
till att avslutas norr om Malmö kombiterminal/Containergatan.

•

Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för att riksintresset hamn inte tillgodoses
vad gäller utbyggnad av bostäder samt annan känslig eller personintensiv
markanvändning. Prövningen avseende riksintresset kvarstår därför vid kommande
prövningar och är bl.a. beroende på hur långt stadsdelens utbyggnad
detaljplanelagts, gällande miljötillstånd och hamnområdets influensområde
avseende störningar såsom bl.a. buller, vibrationer, emissioner och risken för
olyckor.
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•

Länsstyrelsen bedömer att frågan avseende risken för människors hälsa och
säkerhet eller till risken för olyckor avseende farliga och miljöstörande
verksamheter kan komma att kvarstå vid kommande planläggning och prövningar.

•

Länsstyrelsen bedömer att frågan avseende risken för översvämning kvarstår vid
kommande planläggningar och prövningar.

•

Länsstyrelsen bedömer att planhandlingarna inte tillräckligt ger underlag för att ta
ställning till föreslagna utfyllnader i hamnområdet avseende påverkan på
riksintresse Malmö hamn eller avseende konsekvenserna för vattenmiljön.
Prövningen av dessa åtgärder kvarstår.

•

Länsstyrelsen bedömer att frågan om miljökvalitetsnormer kan komma att kvarstå
vid kommande planläggning och prövningar.

Länsstyrelsens synpunkter

Riksintressen enligt 3 kap. MB
Planförslaget omfattar och berör ett flertal riksintressen. Förslag till förändringar av några
av riksintressenas avgränsningar ges men enligt handlingarna bedöms riksintressenas
funktionalitet inte påverkas negativt. Länsstyrelsen konstaterar att handlingarna endast
översiktligt beskrivit påverkan på riksintressena. Länsstyrelsen vill i sammanhanget
påminna om att planförslaget ska redovisa hur riksintressena ska tillgodoses och eventuella
åtgärder och hänsynstaganden som krävs för att riksintressena inte påtagligt skadas.
Tillkommande bebyggelse och förändrad markanvändning ska inte påverka riksintressena
på ett sätt som medför nya begränsningar för dagens eller framtida funktioner och värden
som påtagligt skadar det riksintresseanspråken pekar ut. I sammanhanget påminner
Länsstyrelsen om att det är de utpekade värdena som utgör ett riksintresse, inte dess
avgränsning. Det innebär att åtgärder även utanför ett område utpekat som riksintresse kan
påverka riksintressevärdena negativt.
Utöver detta generella konstaterande lämnar Länsstyrelsen synpunkter på följande
riksintressen;
Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8§ MB) – järnväg
ÖP Nyhamnen redovisar riksintresse för godsbangård och personbangård som geografiskt
avgränsade riksintressen. Länsstyrelsen konstaterar att riksintresseanspråket av Trafikverket
enbart är funktionsbeskrivet. Varje åtgärd som kan komma att påverka
riksintressefunktionerna negativt ska uppmärksammas. Föreslagen spårvagnsdepå öster om
Västkustvägen ingår inte i planområdets geografiska avgränsning, men i de delar där
föreslagen placering är en förutsättning för planens genomförande kan frågan om påverkan
på riksintresset bli aktuell.
•

Länsstyrelsen godtar inte föreslagen geografisk avgränsning av riksintresse för
Malmö C eller för Malmö rangerbangård.

•

Länsstyrelsens bedömning är att föreslagen bebyggelse inom nuvarande
bangårdsområde söder om Carlsgatan riskerar att påtagligt skada funktionen för
riksintresse för järnväg (befintlig station Malmö C samt Malmö rangerbangård).

•

Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för att riksintresse för kommunikation
järnväg inte tillgodoses vad gäller nya föreslagna broar över bangården utöver den
som föreslås i anslutning till befintliga perronger.
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Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8§ MB) – Malmö hamn
Länsstyrelsen har bedömt att avvägningar avseende ÖP Nyhamnens påverkan på
riksintresse Malmö hamn i huvudsak beror på möjligheten att hantera risker och störningar
från hamnområdets verksamheter till närliggande känslig bebyggelse. Den riskbild och de
konsekvenser som skulle kunna uppstå vid ett större tillbud kan komma att få en väsentlig
påverkan på aktuellt planområde trots avståndet. Länsstyrelsen bedömer samtidigt att dessa
frågor redan idag måste hanteras med hänsyn till närheten till Malmö innerstad, Västra
hamnen samt Malmös östliga stadsdelar. Verksamheternas och kommunens kontinuerliga
uppföljningsarbete avseende riskbild, behov av åtgärder för att riskminimering bedöms
kvarstå, men förväntas inte påtagligt försvåra en fortsatt utveckling av de funktioner som
bedöms utgöra riksintresse Malmö hamn. Länsstyrelsen har utifrån planhandlingarnas
redovisning samt sin tillsyn över områdets Sevesoanläggningar sammantaget på en
övergripande nivå bedömt att det fortsatt finns utvecklingsmöjligheter för de funktioner
som ingår i riksintresse Malmö hamn. Dessa slutsatser sker under förutsättning att ÖP
Nyhamnen utvecklas etappvis med en kontinuerlig uppföljning och säkerställande av
åtgärder för att hantera hamnens omgivningspåverkan såväl som behov av t.ex.
infrastruktur. Vidare kvarstår frågor som rör människors hälsa och säkerhet samt risken för
olyckor som kan komma att bli begränsande för dels verksamheter såväl som ny bebyggelse
(se rubriken ”Hälsa och säkerhet samt risk för olyckor”).
•

Länsstyrelsen godtar kommunens förslag till ny geografisk avgränsning av
riksintresseområdet för Malmö hamn avseende Södra Frihamnskajen samt nordöst
om Grimsbygatan och strax söder om väg Frihamnskajen. Det bör påpekas att
befintligt järnvägsnät strax väster om Lodgatan fortsatt utgör riksintresse för
järnväg som förbindelsespår till Malmö hamn.

•

Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för att riksintresset hamn inte tillgodoses
vad gäller en full utbyggnad enligt ÖP Nyhamnen. Detta är beroende på ett flertal
förutsättningar som inte är säkerställda. Frågan avseende om riksintresset
tillgodoses kan därför komma att kvarstå vid kommande prövningar bl.a. beroende
på hur långt stadsdelens utbyggnad detaljplanelagts, gällande miljötillstånd och
hamnområdets influensområde avseende störningar såsom bl.a. buller, emissioner
och risken för olyckor.

Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8§ MB) – väg
• Länsstyrelsen godtar kommunens förslag till avgränsning av riksintresse väg E6.01
till att avslutas norr om Malmö kombiterminal/Containergatan.
Riksintresse anläggningar för energiproduktion (3 kap. 8§ MB)
Energimyndigheten har lämnat förslag till riksintresseanspråk för energiproduktion
Öresundsverket för samråd under ÖP Nyhamnens granskningstid. Länsstyrelsen har vid
tidpunkten för detta yttrande inte lämnat sina synpunkter på förslaget men när ett
eventuellt förslag beslutas har myndigheten att bevaka att riksintresset tillgodoses i
kommande prövningar.
Risk för översvämning
Bestämmelserna i PBL om översvämning, innebär enligt Prop 2006/07 att hänsyn ska tas
till framtida klimatförändringar. Det är därför rimligt att ha ett så långt tidsperspektiv som
möjligt när ny bebyggelse planeras. Risken för översvämning behöver beakta effekterna av
ett förändrat klimat i ett tidsperspektiv som omfattar minst bebyggelsens förväntade
livslängd. Den för planen angivna nivån + 3,0 m relaterar till tidigare kommunala
ställningstaganden i översiktsplan för Malmö. När Malmös stadskärna förslås att utvidgas
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finns det anledning att ta höjd för ett längre tidsperspektiv än år 2100 och en högre
havsnivå än + 3,0 m. SMHI har i en rapport från 2017 (Framtida havsnivåer i Sverige) tagit
fram en metod för att beräkna högsta havsvattenstånd. Inom SMHI:s uppdrag ingick också
att beräkna medelvattenstånd för hela Sveriges kust för år 2100. Det högsta beräknade
vattenståndet kombinerat med en framtida havsnivå blir enligt beräkningarna ca 3 m i
Öresund för år 2100. Dessa beräkningar ger lägre värden än händelser som t.ex. den
omfattande kustöversvämningen Backafloden år 1872 och tar inte tar hänsyn till
våguppsköljning och uppstuvningseffekter samt sträcker sig bara till år 2100. Länsstyrelsen
anser därför att det finns anledning för Malmö kommun att ompröva om nivån + 3,0 m är
en tillräcklig nivå för att skydda bebyggelsen mot översvämning.
ÖP Nyhamnen redovisar översiktligt hur området kan få en avgränsning som skyddar mot
havsnivåer som motsvarar marknivåer på + 3m. Länsstyrelsen bedömer att skyddet mot
översvämning från havet bör vara beläget på en högre nivå. Det framgår inte heller av
planförslaget vid vilka situationer som det kommer att vara möjligt att fördröja och avleda
regn och dagvatten inom planområdet. För att visa att området inte drabbas av

översvämning orsakade av kraftiga regn i kombination med svårigheter att avleda vatten
till följd av en permanent höjd havsnivå och tillfälligt höjda havsnivåer krävs ytterligare
redovisning. En sådan redovisning behöver omfatta ytor och volymer som krävs för
bortledning /bortpumpning av vatten. Markanspråket för de ytor som krävs för
vattenhantering behöver säkerställas.

I planförslaget anges att det på sikt kommer att krävas mer omfattande och yttre
skyddsbarriärer med portar som stängs vid högvatten. Länsstyrelsen bedömer att dessa
barriärer behöver vara belägna utanför planområdet, de kan påverka ett flertal riksintressen
samt kräver omfattande prövningar för att kunna bedöma om de är lämpliga och möjliga
att genomföra. Det är inte lämpligt att planlägga bebyggelse inom områden som är
beroende av ett yttre kustskydd så länge dessa inte är preciserade, effektbeskrivna och att
det har säkerställts att de är genomförbara. Länsstyrelsen menar därför att ett yttre
kustskydd på nuvarande underlag inte kan utgöra förutsättningar för kommande
planläggning och prövningar. Så länge genomförandet av yttre skyddsbarriärer inte är
säkerställt behöver kommunens planering därför förhålla sig till de förutsättningar som
gäller om planområdet skyddas från havet genom det inre kustskydd som planförslaget
redovisar. Utgångspunkten i PBL är att frågor som rör översvämning ska vara slutligt
avgjorda i samband med beslut om detaljplan.
•

Länsstyrelsens bedömning är att frågan om risk för översvämning kvarstår att
pröva vid kommande planläggning och prövningar. Utgångspunkten i PBL är att
frågor som rör översvämning ska vara slutligt avgjorda i samband med beslut om
detaljplan. Frågan berör hela planområdet.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Länsstyrelsen bedömer att planeringsriktlinjerna, som innebär att ytorna hårdgjord yta
minimeras, att omhändertagande av dagvatten ska ske yteffektivt samt att dagvatten från
förorenade ytor renas, delvis ger förutsättningar för att MKN för vatten ska kunna följas.
För att rena dagvatten krävs att markytor tas i anspråk för både fördröjning och rening.
Sammantaget innebär detta att markanspråket för de ytor som krävs för att MKN ska
kunna följas behöver redovisas och säkerställas i kommande planläggning.
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•

Länsstyrelsens bedömning är att frågan om MKN för vatten kan kvarstå att pröva
vid kommande planläggning och prövningar.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft
Av MKBn till ÖP Nyhamnen framgår att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid riskerar att
överskridas i den östliga delen nära frihamnsviadukten. Vid utbyggnad enligt planförslaget
kommer biltrafiken sannolikt att öka inom planområdet och åtgärder bör genomföras för
att förhindra för höga halter i stadsmiljön. Vidare anges att det finns risk för att den nedre
utvärderingströskeln (NUT) överskrids gällande PM10 längs de två öst-västliga
huvudgatorna, och det är vid dessa gator särskilda hänsynstaganden eller åtgärder kan bli
aktuella. Av planhandlingarna framgår att inför varje utbyggnadsetapp ska förnyade
utredningar av luftkvalitet genomföras.
•

Länsstyrelsen bekräftar kommunens bedömning att frågan om MKN för luft kan
innehållas kan komma att kvarstå vid kommande planläggning och prövningar.

Hälsa och säkerhet samt risk för olyckor
Länsstyrelsen har i sitt granskningsuppdrag att bevaka risken för olyckor samt hälsa och
säkerhet vad gäller verksamheternas närhet till där människor dagligen vistas. Länsstyrelsen
konstaterar att flera frågor som rör hälsa och säkerhet samt risken för olyckor hänskjuts till
kommande planering. Enligt planhandlingarna ligger de verksamheter som kan medföra
förhöjda säkerhetsrisker utanför planområdet samt att bangården har den största
riskpåverkan. Övriga närliggande verksamheter som kan ge förhöjda risknivåer för
omgivningen bedöms ligga så långt från Nyhamnen att de inte påverkar riskbilden.
Av PM Risk och säkerhet (Tyréns 2017-11-23) framgår att då både planförslaget och
utbyggnadsalternativet innebär en ökad befolkningstäthet så behövs samhällsrisken för
rangerbangården räknas om för att säkerställa att risknivån hamnar inom ALARP-området.
Samhällsrisken har inte beräknats för den sammanlagda risken för de beaktade riskkällorna
utan bedöms utifrån kvalitativa diskussioner ligga inom ALARP även om
befolkningstätheten ökar, förutsatt att ett antal riskreducerande åtgärder införs.
Länsstyrelsen menar att nya riskbedömningen bör räknas om så att individ- och
samhällsrisken kan vägas samman för att det ska gå att bedöma den ackumulerade risken.
Det framgår att PM Risk och säkerhet är begränsat till verksamheter som hanterar brandfarlig
vara på närliggande fastigheter samt att det inte kan uteslutas att det finns verksamheter
som hanterar exempelvis giftiga gaser eller gods som utvecklar giftiga gaser vid brand.
Vidare används som underlag utdrag från Copenhagen Malmö Port (CMP) miljötillstånd
med en redovisning av aktuella tillstånd för brandfarlig vara som finns inom CMP.
Länsstyrelsen konstaterar att dessa verksamheter inte prövas i CMPs miljötillstånd och
därför redovisas mer översiktligt.
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att det saknas underlag för att ge en mer komplett
bild av hamnområdets verksamheter och andra verksamheter utanför hamnen som kan
påverka planområdet vad gäller riskerna för människors hälsa och säkerhet vad gäller risken
för olyckor. Vidare saknas ett flertal Sevesoklassade varsamheter av betydelse för områdets
riskbild. Det gäller t.ex. verksamheter i Oljehamnen såsom OKQ8 AB, Interterminals
Sweden AB och Nordic Storage AB. Enbart detta konglomerat av anläggningar som
hanterar stora mängder petroleumprodukter har betydelse för den ackumulerade risken,
konsekvenserna och effekterna av t.ex. en brand. Dessa är anläggningar som Länsstyrelsen
även bedömer vara verksamheter som ingår i funktioner för riksintresse Malmö hamn.
Även Voestalpine Böhler Welding (tidigare Avesta Finishing Chemicals) strax nordöst om
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planområdet längs Lodgatan klassas som en Sevesoverksamhet som hanterar bl.a.
fluorvätesyra som kan bilda giftig gas. Denna verksamhet nämns inte i underlagen och
denna risk har därför inte beaktats.
Länsstyrelsens slutsats är att det finns ett flertal riskfrågor som inte vägts in i bedömningen.
Det saknas sammantaget en samlad bild av risknivån och den ackumulerade risken.
•

Länsstyrelsen bedömer att genomförande av ÖP Nyhamnen kan innebära risk för
människors hälsa och säkerhet och till risken för olyckor och att detta berör flera
delar av planområdet och därför bör hanteras i ett större sammanhang. Frågan om
hälsa och säkerhet samt risken för olyckor kan därför komma att kvarstå vid
kommande planläggning och prövningar.

Kryssningsfartyg
Sjöfartsverket påtalar att kryssningsterminalen vid Frihamnspiren sannolikt kan komma att
kräva större ytanspråk med avseende på tillgänglighet, logistik och sjöfarsskydd (ISPS).
Detta bör utredas ytterligare i kommande planering tillsammans med om större
markanspråk för kryssningsverksamheten kan påverka möjligheterna för att skydda
omgivningen mot störningar utöver de åtgärder som föreslås i ÖP Nyhamnen.
Länsstyrelsens rådgivning

Planhandlingar avseende tydlighetskravet
Det är oklart vilka infrastrukturåtgärder eller förändringar av mark- eller
vattenanvändningen som utgör själva planförslaget och vilka som får förutsättas vara mer
visionära eller som planförslagets utbyggnad inte är beroende av. Detta bör tydliggöras i
antagandehandlingarna tillsammans med vad som är befintliga strukturer och vilka som ska
tillskapas.
Av planeringsriktlinjerna under kapitel ”Farliga verksamheter och markföroreningar”
redovisas på ett tydligt sätt hänsynstagande och behov av åtgärder som rör de östligaste
delarna av planområdet i relation till bl.a. godsbangården samt intilliggande järnvägsspår
som ansluter norrut mot hamnområdet. För att underlätta vid kommande prövningar
rekommenderar Länsstyrelsen att handlingarna överlag bearbetas innan antagande så att
ställningstaganden och riktlinjer på liknande sätt redovisas för respektive geografiskt
område inom hela planområdet. Vidare bör grundläggande förutsättningar som saknas idag,
men som krävs för att göra föreslagen markanvändning lämplig, redovisas tydligare.
Kulturmiljö och fornlämningar
Exploatering i enlighet med planen innebär en total omdaning av Malmö hamn från
industriell verksamhet till en ny stadsdel med blandat innehåll. Självklart innebär detta en
mycket stor förändring av förutsättningarna för kulturmiljön inom området. Kommunen
redovisar i planen sina intentioner avseende hur kulturmiljön ska tas tillvara och hur
traditionella inslag i miljön och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan omvandlas och
användas för att ge den nya stadsdelen identitet och karaktär. Länsstyrelsen vill understryka
vikten av att dessa ambitioner följs upp i kommande detaljplaner och att inslag från den
tidigare verksamheten inom området bevaras och integreras i planeringen av området.
Öarna och de utfyllnader av hamnbassängernas botten upp till 4 meter som föreslås
innebär en total förändring av bottenmiljön. En dialog om behovet av marinarkeologisk
utredning behöver föras framöver. Tidigare arkeologiska undersökningar, exempelvis i
samband med byggnationen av Citytunneln, har visat att det finns potential för
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fornlämning även under de idag befintliga byggnaderna. Ett separat samråd bör därför
genomföras med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.
Samrådet bör initieras i så god tid som möjligt.
Remisshantering

Länsstyrelsen har i aktuellt ärende hört följande myndigheter:
•

Trafikverket (synpunkter inkommit)

•

Sjöfartsverket (synpunkter inkommit)

•

Statens geotekniska institut (synpunkter inkommit)

•

Luftfartsverket (ingen erinran)

•

Försvarsmakten (ingen erinran)

•

Statens fastighetsverk (avstår från att yttra sig)

•

Statens geologiska undersökning (avstår från att yttra sig)

•

Kustbevakningen (avstår från att yttra sig)

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (avstår från att yttra sig)

Region Skåne – Regionala Utvecklingsnämnden
Region Skåne har ett samordnande ansvar för Skånes utveckling, enligt Lag (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Detta ansvar innebär att utarbeta och fastställa en
strategi för regionens utveckling och samordna insatser för genomförandet av denna samt
att upprätta och fastställa planer för regional transportinfrastruktur. Region Skåne är också
regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län, vilket innebär det politiska och ekonomiska
ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken. Region Skåne utgör även en formell
remissinstans enligt plan-och bygglagen (PBL) avseende översiktsplaner och enligt lagen
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar avseende riktlinjer för bostadsförsörjning.
Region Skånes roll är att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för Skånes
33 kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer och
individer. Region Skåne har sedan 2005 tillsammans med de skånska kommunerna arbetat
med Strukturbild för Skåne. Arbetet är ett initiativ för fysisk planering med den regionala
skalan i fokus och är en del av det regionala utvecklingsarbetet. Syftet är att koppla samman
det regionala utvecklingsarbetet med kommunernas översiktsplanering. Inom Strukturbild
för Skåne har det tagits fram en rad rapporter och kunskapsunderlag med syfte att kunna
användas i den kommunala och regionala planeringen. Strategier för Det flerkärniga Skåne
antogs 2013 och bygger på fem strategiområden med syfte att uppnå ett hållbart Skåne med
den fysiska planeringen som verktyg. Region Skåne yttrar sig över förslag till fördjupad
översiktsplan för Nyhamnen utifrån ovanstående ansvar.
Förslag till översiktsplan för Nyhamnen rymmer 7000 - 9000 nya bostäder i en
huvudsakligen urban innerstadsmiljö med hög täthet, särskilt i de mest kollektivtrafiknära
lägena. Nyhamnen ska ge plats för ett diversifierat näringsliv med uppemot 16 000 nya
arbetsplatser inom näringar som kan blandas med bostäder. De mest genomgripande
fysiska förändringarna är, förutom den effektivare markanvändningen, en utfyllnad av
bland annat Nyhamnsbassängens sydöstra del och nya kopplingar via öar mot Västra
hamnen.
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Region Skånes synpunkter

Region Skåne ser fortsatt positivt på Malmö stads arbete med den fördjupade översiktsplan
för Nyhamnen. Förslaget visar att Malmö stad har höga ambitioner med områdets och
stadens utveckling och Region Skåne kommer med intresse att följa arbetet.
I Nyhamnen föreslås en tät blandning av bostäder, arbetsplatser, grönytor och andra
samhällsfunktioner. Översiktsplanen beskriver på ett nytänkande sätt Malmös roll i ett
regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. I visionen beskrivs närheten både till
Köpenhamn och till Copenhagen Airport samt framtida kopplingar med snabbtåg till
Stockholm/Göteborg samt till Tyskland via Fehmarn-Bält.
Planförslagets fokus på att skapa effektiv markanvändning genom omvandling och
förädling av redan ianspråktagna ytor ligger helt i linje med så väl Skånes regionala
utvecklingsstrategi Det Öppna Skåne som Strategier for Det flerkärniga Skåne.
Bostäder- och näringslivsutveckling
Sedan samrådsskedet har antalet bostäder inom planförslaget ökat från 6000 till uppemot
9000 bostäder. Region Skåne ser mycket positivt på denna utveckling där Malmö stad tar
höjd för att kunna tillgodose efterfrågan på bostäder. Planförslaget innehåller även
föredömliga kopplingar mellan bostäder och verksamheter och den betydelse Nyhamnen
har för den regionala utvecklingen.
Kollektivtrafik och infrastruktur
Region Skåne ser positivt på de beskrivna strategierna för stadsdelen, som kan skapa goda
förutsättningar för ett hållbart resande och för att skapa bra underlag och tillgång till
kollektivtrafiken. De kollektivtrafikstråk som visas i kartan på sid 41 stämmer överens med
de planer som diskuterats med kommunen och som Skånetrafiken arbetar utifrån för
utveckling av nya linjer och ny kollektivtrafik i området och de angränsande stadsdelarna.
För att planerna på god kollektivtrafik ska kunna förverkligas är det viktigt att de gator som
linjerna dras på ger förutsättningar för god framkomlighet och tillgänglighet. På sid 18 i
utställningsförslaget anges att Carlsgatan ska förses med kollektivtrafikförfält men också att
"gatans utformning ska uppmana till ett lugnt tempo". Region Skåne vill här framhålla
vikten av att hastighetsdämpande åtgärder för övrig fordonstrafik inte går ut över
kollektivtrafikens framkomlighet. I utställningsförslaget beskrivs också att bland annat
Carlsgatan ska få kantstensparkering. För att säkra trafiksäkerhet och framkomlighet är det
mycket viktigt att gator med kollektivtrafik inte får kantstensparkering som angränsar till
buss-eller spårvägskörfält.
Region Skåne delar Malmö stads uppfattning om den föreslagna placeringen av buss- och
spårdepå i anslutning till Västkustvägen/Jörgen Kocksvägen. Ytorna som föreslås få
användning bussdepå är idag i privat ägo. Längre fram i processen behöver därför
diskussion föras med berörda aktörer kring eventuellt markköp.
Den planerade stadsomvandlingen möjliggör för ett blandat utbud av verksamheter inom
Nyhamnen. Planförslaget skulle med fördel kunna utvecklas avseende planeringen för de
framtida gods- och varutransporterna till och från Nyhamnen. I sammanhanget vill Region
Skåne lyfta rapporten Planera för urbana godstransporter, framtaget av Strukturbild för
Skåne. Rapporten belyser vikten av att tidigt i planeringsprocessen väga in och möjliggöra
för säkra gods- och varuleveranser vid planering av befintliga och tillkommande
stadsmiljöer.
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Hållbart resande
Planförslaget visar på ett bra sätt hur gående och cyklister prioriteras framför
framkomlighet med bil, i synnerhet i nordsydlig riktning. Prioriteringen av trafikslag
kommer troligtvis bidra till överflyttning till mindre krävande trafikslag. Det kommer dock
att krävas mobilitetsåtgärder för att lyckas minimera biltrafiken, där Region Skåne gärna
samverkar med Malmö stad i framtida projekt och insatser. Det är även av stor vikt att
passager byggs trafiksäkra och Region Skåne vill även i utställningsskedet lyfta vikten av att
trafiksäkerheten prioriteras för vägar till och runt de planerade skolorna.
Klimatanpassning
Region Skåne ser lovvärt på att planförslaget har utvecklats i avseende beskrivningar av de
långsiktiga konsekvenserna för klimatanpassning med anledning av Nyhamnens geografiska
läge vid havet. Malmö stad avser att efter hand planeringen fortlöper utreda de möjliga
skydden för översvämningar. Region Skåne anser att detta är en god strategi då det idag
råder osäkerhet kring klimatet samt hur skydden ska finansieras. I den fortsatta planeringen
för området anser Region Skåne att det skulle vara intressant om kommunen utredde
möjligheterna med multifunktionella skydd för att skapa synergieffekter som kan skapa fler
värden, exempelvis för rekreation eller lösningar för att samla växthusgaser.
Kulturutveckling
Nyhamnen innehåller flera postindustriella miljöer som kan utgöra en grogrund för
kulturella och kreativa näringar. Region Skåne uppfattar att Malmö stad i planförslaget lagt
ett starkt bevarandeperspektiv också på dessa miljöer, i avsikt att underlätta etablering av
kulturella infrastrukturer såsom ateljéer, gallerier, designverkstäder med mera. De kulturella
mötesplatser som planeras kan komma att spela en central roll för dessa konstnärliga
infrastrukturer.
Region Skåne har i sin regionala kulturplan en intention att stärka kopplingen mellan
design, arkitektur, bildkonst och samhällsutveckling. Med perspektivet gestaltad livsmiljö
följer en helhetssyn på formandet av livsmiljön i vilken arkitektur, form och design ses som
ett sammanhållet område. Med det perspektivet som grund är det människan och
människans behov som blir utgångspunkten för hur livsmiljön utformas. Region Skånes
uppfattning är att detta perspektiv speglas i planförslaget.
Förslaget lyfter kulturmiljövärdena som viktiga delar i utvecklingen av den forna
industrihamnen. Region Skåne instämmer om att en varsam och kompetent hantering av
historiska spår och berättelser bidrar till att skapa karaktär och identitet till Nyhamnen i
framtiden. Det är positivt att inte bara byggnader utan även tekniska anläggningar och
andra rester från hamnverksamheten betraktas som viktiga element att bevara för att
påminna om historien. Det är också positivt att kommunen ska arbeta vidare med
fördjupade antikvariska utredningar för respektive byggnader. Region Skåne vill lyfta vikten
av att de få byggnaderna från hamntiden som finns i området bevaras i så stor utsträckning
som möjligt.

Copenhagen Malmö Port AB (CMP)
Copenhagen Malmö Port AB (CMP) har granskat handlingarna Översiktsplan för
Nyhamnen, Miljökonsekvensbeskrivning till Översiktsplan för Nyhamnen samt
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Samrådsredogörelse Översiktsplan för Nyhamnen ur den kommersiella
hamnverksamhetens synvinkel.
Då stadsutvecklingen sker så nära inpå hamnverksamheten, finns det många aspekter som
utgör möjligheter men också de som utgör ett försvårande, antingen för planerare och
exploatörer eller för hamnverksamheten. Dialog och samordning kommer att vara A och O
för ett lyckat resultat. CMP har redan fått ta del av materialet två gånger tidigare och det
pågår en aktiv dialog mellan Stadsbyggnadskontoret (SBK) och CMP. Därmed finns det
många punkter som CMP redan har framfört eller är fokus för pågående dialog och dessa
kommer CMP inte elaborera vidare på i detta remissvar. T ex:
•

Skydd mot höga havsvattennivåer

•

Möjlighet för bad, småbåtar osv i de inre hamnbassängerna

•

Lokalt producerad förnyelsebar energi

•

Vägtrafik till och från kryssningsfartygen

•

ISPS-reglementen

•

Järnvägsbro över Industrihamnen och flytt av godsbangård

•

Ansvar för vattenkvalitet i de inre hamnbassängerna

•

Inseglingshjälpmedel

•

Uppkopplingsmöjligheter för kryssningsfartyg till el och VA samt arealer för
bussuppställning mm.

Däremot återstår några viktiga aspekter som CMP lyfter här nedan och som CMP gärna
diskuterar vidare med SBK under det fortsatta planarbetet.
Buller

CMP och SBK har redan träffats ett par gånger under det gångna året för att diskutera
bullerproblematiken. En viss samsyn har uppnåtts. Det förekommer dock några faktafel i
både samrådsredogörelsen (SR) och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som behöver
påpekas för att säkerställa en förståelse för bullerproblematiken. T ex:
•

SR s44 och MKB s16: ”Moderna båtar är tystare…”och ”…moderna kryssningsfartyg
bullrar avsevärt mindre än äldre fartyg.” Förhoppningsvis med ny teknik och utveckling
blir fartygen tystare men vi har flera exempel på motsatsen. Antagandet är inte en
självklarhet. Många gånger när krav på avgasrening har införts så kan bullernivån öka.
Detta har setts vid jämförelse mellan bensindrivna och dieseldrivna personbilar och när
stadsbussar gick från diesel till gas. Bullret ökade.

•

SR s44: ”…lågfrekvent buller är ett problem, framför allt när fartygen anlöper och lämnar kaj.”.
Fartygen genererar även lågfrekvent buller när de ligger förtöjda och de ligger still i
flera timmar eller dygn, inte bara ett par minuter som vid anlöp.

•

SR s44: ”…antalet anlöp är få och begränsat till sommarsäsongen.” Detta är korrekt i
dagsläget. Både CMP och Malmö stad har dock en förhoppning om att antalet
anlöp ska växa. Därmed kommer eventuell bullerproblematik att växa i samma takt
om inte korrekt åtgärder vidtagits. Vidare är det också under sommaren som många
vill sitta på balkonger, vistas ute, sova med fönstret öppet osv. Anlöp kan även ske
under t ex jul och nyår, vilket förekommer idag i Köpenhamn.
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Miljötillstånd

CMP är tillståndspliktig verksamhet och innehar tillstånd för miljöfarlig verksamhet. I
denna finns villkor för buller. Bullervillkoren erhölls 2013.
SBK skriver att CMP:s miljötillstånd bör revideras för att frånräkna bullerkällor som inte
längre är aktiva (MKB s17) och för att ta hänsyn till att bullerkällor flyttats geografiskt
längre norrut och att Nyhamnen utvecklas (SR s68). Ett erhållet miljötillstånd gäller till det
att tillståndsmyndigheten väljer att ompröva tillståndet, inte när SBK tycker att villkoren
inte passar deras planer. Tillståndsmyndigheten omprövar endast när verksamheten har
genomgått förändringar som kan ha betydande effekt på de miljöbedömningar som
presenterades i MKB:n tillhörande tillståndsansökan. I dagsläget är det inte tal om att
dominanta bullerkällor för Nyhamnen inte är aktiva. Kryssningsfartyg och
biltransportfartyg kommer fortfarande angöra på samma kajer som tidigare. De bullerkällor
som flyttar norrut är uppställning av personbilar. Detta är inte en dominant bullerkälla för
Nyhamnen. Därför finns det inte fog för en omprövning.
Enligt (SR s68) ”förs en dialog mellan SBK och CMP om möjligheten att justera nu gällande
miljötillstånd”. Att vi har fört en dialog stämmer, men slutsatsen av den dialogen var också
att CMP:s nu gällande miljötillstånd kan inte och ska inte justeras.
Yteffektivisering

CMP håller med SBK i att resurser ska tas tillvara och därmed ska yteffektivisering ligga i
fokus. CMP håller dock inte med om att det är staden som ska planera för att hamnens
verksamhet ska bli mer yteffektiv som anges på s17 i MKB:n. Det bör vara CMP:s beslut
som är insatt i de logistiska frågorna.
Oavsett, så arbetar CMP, som privatägd hamn, redan intensivt med yteffektivisering då
intäkterna från verksamheten måste stå i proportion till kostnaden för bl a nyttjanderätten.
CMP:s kostnader fördelas ut på kunder och om kostnaden blir för hög, väljer kunden en
annan hamn eller vägtransport till Malmö. Alternativen medför förlorade arbetstillfällen för
Malmö stad om hamnen tappar gods och det andra alternativet medför även en ökad
miljöbelastning då fartyg är fortfarande miljövänligaste fraktsättet per ton gods. Gods
finner alltid den enklaste vägen – både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Därför arbetar
CMP redan yteffektivt.
CMP har bara under de senaste 2 - 3 åren reducerat sina ytor. Precis som SBK skriver på
s51 så har Nyhamnen återlämnats till Malmö stad och endast halva den arealen har ersatts
med en ny areal norr om Terminalgatan. En del av Swede harbour omklassades från
industrimark till naturmark då den rödlistade grön-fläckig paddan hittades, två
hamnbassänger förloras när järnvägsbron anläggs och kajerna 304 och 305 har återlämnats
till staden. CMP behöver ha en beredskap och säkra upp för framtida utvecklingar också.
Vad händer om ytterligare arealer behöver återlämnas, kanske till om med ofrivilligt som i
fallen med fridlysta arter? Samtidigt som CMP släpper arealer ska CMP bejaka de krav som
ställs på hamnen som Riksintresse och Core port och de krav som det medför på
utveckling och expansion.
För en hamnverksamhet är det dock inte alltid markarealen som är mest intressant, utan det
är tillgången till vatten och bra kajlägen. Redan i etapp 2 förlorar CMP ytterligare 3 kajer.
E6
”Stadsbyggnadskontorets kommentar: Efter samrådet har samtal förts med Trafikverket.
Samtalen har resulterat i en planeringsinriktning med avsikt att ändra riksintresset för E6:01 så
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att vägen avslutas vid Containergatan. Planförslaget kommer därför att förorda en sådan
ändring.” (SR s51)
CMP vill gärna få förtydligat om E6.01 innebär att E6 avslutas vid Containergatan och inte till
gatusystemet i Norra hamnen?
Riksintresse
”Stadsbyggnadskontoret kan dock inte betrakta nöjesresor med kryssningsfartyg som en
verksamhet av riksintresse.” (SR s51)
Frågan huruvida kryssningsfartyg är en del av ett riksintresse eller ej är en icke-fråga enligt
CMP:s tolkning. Kryssningsverksamhet är en del av hamnverksamhet och Riksintresset
säkerställer hamnverksamhet. Passagerare tillräknas som ett ”gods”. Om en annan tolkning görs,
öppnas frågan vilka godstyper är acceptabla inom ett riksintresse? Är ro-ro verksamheten i
Norra hamnen hotad då det finns passagerare som åker med för att semestra i Tyskland eller
Sverige?

Avslutningsvis, vid prövning av planer ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda
intressen. Inom ramen för denna avvägning ligger bl.a. att hänsyn ska tas till befintliga
förhållanden runt om planområdet, t.ex. ska befintliga verksamheters intresse av att inte
drabbas av inskränkningar eller inte kunna expandera beaktas. Denna beaktning är högst
relevant när det kommer till frågan om buller, tillgängliga arealer och tillgång till kajlägen
för att CMP:s verksamhet ska kunna fortgå samt utvecklas i framtiden.
CMP uppskattar de dialoger som förs med stadens olika förvaltningar i de olika sakfrågorna
och vill gärna även fortsättningsvis upprätthålla dessa. Vi har ett gemensamt mål och
tillsammans kan vi skapa en verklighet som tillgodoser både våra gemensamma och
enskilda intressen.
CMP är för övrigt i slutfasen i framtagningen av en ny bullerutredning med Nyhamnen i
fokus. När denna är klar under hösten 2018 kommer den att delges även SBK.

Malmö Centrala pensionärsråd
Malmö centrala pensionärsråds remissvar är i huvudsak fokuserat på frågor som berör
rådets målgrupp.
Centrala pensionärsrådet kan konstatera att remissunderlaget är väldigt omfattande och att
det finns talrika illustrationer som speglar stadsbyggnadsnämndens ambitionsnivå för att
Nyhamnen ska bli en attraktiv och hållbar stadsdel.
I illustrationerna saknas dock seniorer och personer med funktionsnedsättning, vilket är
olyckligt. Bilder förmedlar ju ett budskap. Ett exempel på otillgänglig utformning av miljön
är bilden av Bangårdsterassen, sidan 51, där det finns trappor upp till en mur som
avgränsar en utsiktsplats. I bakgrunden finns en hög utsiktsplattform som nås via en hög
trappa.
Äldres boende och mötesplatser nämns, liksom behovet av service och vårdcentral, vilket
är positivt. Att avsätta mark även för att skapa olika typer av bostadslösningar med olika
upplåtelseformer för äldre behöver lyftas in på ett tydligare sätt i planen. Inte bara för ett
vårdboende och ett LSS-boende som nämns i planen.
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Att ha ett barnperspektiv och satsa på förskolor, skolor och sportanläggningar är bra, men
eftersom Malmös äldre befolkning kommer att öka under planperioden behöver även deras
behov lyftas in på ett tydligare sätt i planen.
Att skapa mötesplatser som involverar alla är bra, men det behövs också mötesplatser
speciellt för äldre. Det behövs lokaler som är tillgängliga även dagtid för att tillgodose
äldres behov att samlas till meningsfulla aktiviteter.
Tillgång till samhällsservice är viktigt för äldre, liksom tillgängliga bostäder. Många äldre är i
huvudsak hänvisade till bil, taxi eller färdtjänst för att kunna delta i samhällslivet. Därför
bör det i planeringen av Nyhamnen säkerställas att det finns bra möjligheter till angöring
och korttidsparkering för att nå den egna bostaden, butiker och samhällsservice.
Tillgänglighet och möjlighet att förflytta sig tryggt och säkert är viktigt för alla, men särskilt
viktigt för äldre, för de som har nedsatt rörlighet och för personer med
funktionsnedsättning. Nivåskillnader, broar, trappor, barriärer mm måste vara
tillgänglighetsanpassade. Ett exempel är när det i planen lyfts vikten av att tillgängliggöra
kontakten med vattnet, och beskriver att detta gör man genom att det ska finnas trappor
ner mot kajen. Om kajen ska vara tillgängligt måste det även finnas sluttande ramper.
Om det ska finnas planskilda korsningar för säkrare passager vid spårområdet måste dessa
vara tillgängliga för alla. Eventuella ramper måste t ex anpassas så att rullstolsburna kan
använda dem, och det måste kännas tryggt och inbjudande att använda dem.
Vid besvarandet av tidigare remisser avseende kommunala planer, har Centrala
pensionärsrådet framhållit vikten av att även representanter för pensionärsorganisationerna
ges möjlighet att delta i planeringsprocessen.
Även om planen för Nyhamnen har en lång tidshorisont så att det delvis kan vara en ny
generation äldre som kan komma ifråga för att bo där, så kan dagens
pensionärsorganisationer bidra med viktiga synpunkter som kan beaktas under den
fortsatta planprocessen.

Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
Rådets fokus är tillgänglighet som innebär användbarhet för och inkludering av personer
med funktionsnedsättningar. Gällande Nyhamnen vore det önskvärt med illustrationer som
visar att personer med funktionsnedsättningar och äldre omfattas och att det framgår
planeringsriktlinjer kring tillgänglighet. Exempelvis berättas om nivåskillnader och trappor
men det framgår inte med tydlighet hur barriärer kan undvikas eller strategier som
tillgodoser tillgänglighet/användbarhet. Utan målsättning, konkretion och information, i
fråga om tillgänglighet/användbarhet i fysiska miljöer, sociala rum och arbetsliv uppstår
onödiga hinder med ekonomiska och sociala konsekvenser som följd.
Planering av nytt område bör framhålla ökat fokus på universella lösningar. T.ex. förordas
från rådet att samtliga byggnader utrustas med visuell videoporttelefon som ger möjlighet
för alla, inte minst döva personer, att kommunicera och se vem som ringer på för att kunna
släppa in "gästen". Det bör gälla för alla nybyggnationer, både offentliga och näringsidkare.
Lösningar i anknytning till brandlarm och viktiga meddelanden bör också planeras så att de
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inkluderar alla, exempelvis med visuella brandlarmssignaler. En planering som utgår från
universella lösningar skapar goda förutsättningar att från början inbegripa alla människor.
Politikerna i rådet framför sina åsikter i andra remissinstanser.

MKB Fastighets AB
Nyhamnen kommer att kunna bli en mycket viktig och intressant stadsdel i Malmö, vilket
avspeglas inte minst i de höga ambitionerna i utställningsförslaget. Det lyfts fram att
Nyhamnen är tänkt som en stadsdel där människan står i fokus och en stadsdel där
människor med olika socioekonomisk bakgrund kan integreras vilket känns både
sympatiskt och viktigt för Malmös fortsatta utveckling. MKB ställer sig positiva till en
stadsdel som på, ett ur alla perspektiv, hållbart sätt tillvaratar platsens, Malmös och
Malmöbornas potential.
MKB har analyserat utställningsförslaget utifrån hur förutsättningar kan skapas för att
uppnå en sådan stadsdel. Utmaningar finns framförallt i att målsättningarna för Nyhamnen
är mycket högt ställda kring allt ifrån social hållbarhet till arkitektur samtidigt som höga
exploateringskostnader föreligger. Utifrån detta perspektiv känner vi en oro för att de
ekonomiska förutsättningarna inte fullt ut kommer att kunna möjliggöra ambitionsnivån. Vi
ser därför positivt på förtydligandet kring att exploateringsekonomin behöver fördjupas
löpande och att detta kan komma att påverka områdets utbyggnad och innehåll.
En eftersträvansvärd åtgärd för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna är att öka
intensiteten. Utställningsförslaget talar om en stadsdel med hög intensitet men vad vi kan
se lokaliseras intensiteten framförallt till vissa platser medan den större mängden bostäder
kommer att vara 5-6 våningar. Här anser vi det önskvärt att intensiteten ökas ytterligare för
att möjliggöra lägre markkostnader och därmed också möjliggöra den eftersträvansvärda
blandningen av upplåtelseformer och människor.
Vi konstaterar att Nyhamnen pekas ut att axla rollen som Malmös nya spjutspetsprojekt i
såväl sin form som i sin process. Det beskrivs att samarbetsformerna såväl internt inom
kommunen som med aktörer i näringslivet, ideell sektor och andra aktörer ska genomföras
på ett involverande och förtroendeskapande sätt vilket vi självfallet ser positivt på. Att
tidigt bjuda in byggherrar till dialog känns viktigt för att säkerställa genomförbarheten. Det
framgår att konventionella metoder och invanda rutiner måste ifrågasättas om Nyhamnen
ska kunna leva upp till målen och vi skulle gärna se att det framgick tydligare hur det ska
göras.
I utställningsförslaget påtalas utmaningen i hur Nyhamnen ska kunna erbjuda en plats för
breda grupper av malmöbor och verksamheter samtidigt som marknadskrafter och höga
produktionskostnader för bostadsbyggande och infrastruktur driver mot ett högt prisläge. I
dialogen med byggherrar är det viktigt att förståelsen för varandras ekonomiska
förutsättningar och risker beaktas. Det är också viktigt att hålla i minnet att det inte enbart
är marknadskrafter som driver upp kostnadsläget utan att produktionskostnaderna också i
hög grad kan påverkas av exploateringsgrad och krav på utformning. Kravställanden
avseende exempelvis korta fasader, många entréer, stor andel lokaler i bottenvåningarna
samt förberedelse för att i framtiden konvertera bostäder i bottenplan till lokaler behöver
värderas utifrån ett helhetsperspektiv så att produktionskostnaderna inte försvårar för
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Nyhamnen att bli en just en sådan integrerad och levande stadsdel som målas upp i
utställningsförslaget.

Parkering Malmö
Inledning

Utvecklingen av Nyhamnen är spännande och skapar förutsättningar med sitt centrumnära
läge att ytterligare bidra till att Malmö kan stärkas och bli en ännu attraktivare stad.
Parkering Malmö lämnar endast synpunkter på de delar som direkt eller indirekt berör
trafik och parkeringsfrågor.
Synpunkter

Idag sker mycket biltrafik under rusningstid, ofta med långa köbildningar som följd, till och
från staden via Jörgen Kocksgatan och Carlsgatan. Framöver planeras Jörgen Kocksgatan
enligt förslaget ersättas med Hans Michelsensgatan.
Det skapas för närvarande alltfler arbetstillfällen och bostäder i Västra Hamnen och
Limhamn. Vår ståndpunkt är att en attraktiv och tillgänglig stad är en stad där cykel,
kollektivtrafik och bil kan leva i samverkan. Malmöborna såväl som besökande ska inte se
en begränsad tillgänglighet som ett hinder för att förflytta sig till eller inom vår stad.
Utvecklingen av Nyhamnen får inte ske på ett sätt att det ytterligare försvårar
tillgängligheten in och ut från Västra Hamnen.
I Översiktsplanen finns tankar på ombyggnad av fler infartsleder till stadsgator. Dessa
förändringar ställer stora utmaningar på Nyhamnsområdet. Antalet transporter kommer
öka. I utställningsförslaget pratas om en ambition att ytterligare minska andelen transporter
med bil till och från Malmö samt att i Etapp 3 upprätta en ny vägförbindelse mellan
Mellersta och Västra Hamnen för att i viss omfattning kunna minska trafiken genom
Nyhamnen.
Vi anser att en lösning i Etapp 3 ligger väldigt långt bort i tiden och kan innebära stor
problematik med stora trafikbekymmer under många år. Att ytterligare minska andelen
biltransporter till och från Malmö i större omfattning än nuvarande trafik och miljöplan är
sannolikt svårare än att genomföra förändringar inom staden. Vi föreslår därför att man
ytterligare utreder hur infrastrukturen skall hanteras för att skapa en god tillgänglighet och
framkomlighet i såväl det korta som långa perspektivet.
Parkering Malmö håller med om bedömningen att förutsättningarna för ett lägre bilinnehav
är bättre än i många andra delar av staden. När man planerar för behovet av
parkeringsplatser i Nyhamnen måste man utöver den tillkommande exploateringen också
beakta dagens befintliga behov som är mycket stort och som framförallt löses på markytor
som till största del kommer försvinna i samband med exploateringen av området.
Vi föreslår också att i det vidare planarbetet utreds om en park&ride anläggning för
parkering kan vara lämplig. Förslaget under mark i anslutning till nivåhöjningen mot
västkustvägen kan vara en lösning om denna kan lösas inom rimlig kostnadsnivå. Då kan
de som skall till Malmö från norr ställa bilen här och sedan ta sig till slutdestination på
andra håll i staden med kollektivtrafik alt. cykel. Det bör då naturligtvis tas höjd även för
detta parkeringsbehov.
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Gemensamma parkeringshus
Vi stödjer tanken på gemensamma parkeringshus. I Nyhamnen planeras för en bra mix av
bostäder och verksamhet. Parkeringshusen bör då planeras vid punkter där förutsättning
för samutnyttjande mellan dessa är goda.
Parkeringsköpslösningar bör bejakas framför krav på att bygga under egen mark eftersom
detta innebär att det dels blir enklare att hantera ett i framtiden minskat bilinnehav utan att
det uppstår en massa tomma ytor. Dels att cykel och kollektivtrafikens konkurrenskraft kan
förbättras då avstånden till bilen ökar vilket framförallt är viktigt för transporter till och
från arbetet samt att förutsättningar för ett billigare bostadsbyggande stärks.

Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av handling, Översikt för Nyhamnen, och avstår
från att yttra sig.

Luftfartsverket
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot översiktsplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet
vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny
CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447
10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva
störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i
Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från
flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda
flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i
planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en
etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta
ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum
Sector Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och
all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.
Luftfartsverket har gjort ett medskick av flygblad ”Flyghinder analys”.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet.
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Naturvårdsverket
Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.

Sjöfartsverket
Bakgrund

Malmö stad önskar omvandla äldre hamndelar inom Malmö hamn (Nyhamnen) till
bostadsområden då Malmö stad växer. Samtidigt finns önskemål om att staden skall
komma närmare vattnet och tillgängligheten till vattnet skall öka.

Yttrande

I sak har Sjöfartsverket inget att erinra kring nu föreslagen FÖP Nyhamnen i Malmö men
ser att frågeställningar fortfarande består som inte anses har beaktats i det tidigare
samrådsskedet. I detta ligger att Malmö stad önskar hålla planeringsnivån i nu aktuell FÖP
på en relativt övergripande nivå och menar att detaljfrågor skall hanteras senare i samband
med framtagande av respektive detaljplan inom Nyhamnsområdet.
Sammanfattningsvis kan således Sjöfartsverket idag inte ta ställning till enskilda delar av nu
presenterad FÖP Nyhamnen vilka får tas ställning till i kommande detaljplaner.
Sjöfartsverket att de ytor som idag ingår i riksintresset Malmö hamn men som avses tas i
anspråk bör kunna tas bort såsom riksintresse hamn. Sjöfartsverket vill dock poängtera att
influensområde från kvarvarande hamnverksamheter med avseende på buller, vibrationer,
emissioner etc. skall kvarstå i sin helhet för att inte äventyra framtida miljötillstånd för
kvarvarande hamnverksamhet.
Det bör framledes åligga Malmö stad att vid framtagande av enskilda detaljplaner inom
Nyhamnsområdet ta fram adekvata utredningar som visar hur funktionerna för riksintresset
Malmö hamn kan garanteras på längre sikt.
Kryssningstrafik
Fortsatt kvarstår Sjöfartsverkets synpunkt att kryssningsterminalen vid Frihamnspiren
sannolikt kan komma att kräva större ytanspråk med avseende på tillgänglighet, logistik och
sjöfartsskydd (ISPS) vilket bör utredas ytterligare.
Ytterst ser Sjöfartsverket att det bör vara Malmö hamn som skall redovisa vilka behov som
finns för att kunna driva kryssningsterminalen på ett rationellt sätt vilket bör vara styrande i
kommande detaljplan för detta delområde.
Marina/fritidsbåtar
En marina planeras inom området. Sjöfartsverket vill fortsatt peka på att eventuella
säkerhetsaspekter här måste utredas vidare innan slutgiltig ställning kan tas. Sjöfartsverket
ser en potentiell risk i att blanda yrkestrafik med fritidsbåtstrafik och därmed bygga in en
konflikt i området.
Tillgänglighet
Enligt planförslaget tycks samtliga broar anges såsom öppningsbara vilket ses som positivt.
Vidare utredningar får utvisa lämplighet med avseende på tillgänglighet och säkerhet.
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Sjöfartsverkets verksamhet i området
Sjöfartsverket kan konstatera att delar av myndighetens operativa verksamhet tvingas flytta
från området och någon ny lokalisering/ersättning finns ännu inte på plats.

Statens Fastighetsverk
Inledning och sammanfattning

Statens fastighetsverk (SFV) har mottagit inbjudan till utställning av förslag till ny
översiktsplan för Nyhamnen från Malmö stad. SFV har tagit del av allmänt tillgängligt
material på kommunens webbplats och också fått tillsänt sig en folder om
utställningsförslaget. översiktsplanen för Nyhamnen är en fördjupning av den
kommuntäckande översiktsplanen och utgör ett tillägg till denna.
SFV avstår från att lämna synpunkter då SFV inte förvaltar några fastigheter inom
planområdet. SFV:s svar lämnas till Länsstyrelsen i Skåne län som lämnar ett samlat statligt
yttrande.
SFV:s uppdrag och fastigheter

SFV är en myndighet som förvaltar vissa delar av statens fasta egendom. SFV:s uppdrag
beskrivs i myndighetens instruktion och årligt regleringsbrev. De fastigheter SFV ska
förvalta är de som staten långsiktigt behöver för speciella ändamål, fastigheter som är av
stort kulturhistoriskt värde för vilka staten har ett särskilt ansvar, fastigheter som under
århundraden har tillhört kronan eller har donerats till staten.

Statens Geotekniska Institut (SGI)
SGI har lämnat tidigare yttrande i samband med samrådet avseende översiktsplanen för
Nyhamnen. Yttrandet är daterat 2016-05-02 med dnr. 5.1-1602-0094. I detta yttrande
rekommenderades att geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion lyfts fram i
översiktsplanen då dessa frågor avser olycksrisker, vilket enligt PBL 2 kap 4-5 § ska
klarläggas i detaljplaneskedet. Det är därför lämpligt att geotekniska frågor även behandlas i
översiktsplanen.
SGI rekommenderar att den fördjupade översiktsplanen presenterar en översiktlig
geoteknisk beskrivning över området. Som förtydligande kan beskrivningen kompletteras
med en karta som redovisar jordart och jorddjup över Nyhamnen samt områden som
bedöms ha låg stabilitet. Värderingar av förutsättningar för ras och skred kan göras med
hjälp av tidigare geotekniska utredningar samt utifrån topografiska och geologiska kartor
inom områden där kartering helt saknas.
Området består, överst i profilen, uteslutande av fyllning enligt SGUs jordartskarta, och
stora delar utgörs av anläggningar i form av kajer och hamnar. Förutsättningarna för
ras/skred inom dessa områden är beroende av fyllningarnas uppbyggnad, ev. underlagrande
jords egenskaper, och anläggningarnas konstruktion och status. SGI rekommenderar att
förhållandena belyses och att en strategi för klarläggande vid framtida
planläggning/utbyggnad redovisas.
I översiktsplanen redovisas principlösningar för ett högvattenskydd till nivå +3,0. Enligt
förslagna lösningar kommer högvattenskyddet utgöras av kajkonstruktioner och
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uppfyllnader, vilket medför risk för sättningar och försämrad stabilitet. I övrigt belyses
problemen med höjda havsnivåer och översvämning på ett tillfredställande sätt.
SGI har i ytterligare två tidigare yttranden över översiktsplanen för Malmö stad (SGI 201110-05 dnr 5.1-1105-0378, samt 2013-04-02 dnr 5.1-1302-0103) rekommenderat en
komplettering rörande geotekniska säkerhetsfrågor. Allmänt anser SGI att det i en
fördjupning av översiktsplan bör redovisas en strategi för hur de geotekniska frågorna ska
klarläggas i senare skede. SGI har ingen information som pekar på särskilt ogynnsamma
förhållanden i det aktuella planområdet, men saknar således en översiktlig redovisning av
de geotekniska förutsättningarna.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Vi avstår från att yttra oss i ärendet.

Tillväxtverket
Tillväxtverket avstår från att yttra sig i ärendet.

Trafikverket
Trafikverket stödjer inriktningen att förtäta i centralstationens närområde. I synnerhet en
hög andel arbetsplatser gynnar resandet med kollektivtrafik. Arbetsplatser är också tåligare
mot buller och andra störningar än bostäder. Bostäder bör placeras på sådant avstånd från
bangården att störningar kan minimeras.
Södra delen av planområdet utgörs av bangårdsområde där både tågrörelser, växling och
uppställning sker. Såväl elektrifierade som dieseldrivna fordon trafikerar i omedelbar närhet
till planerad ny bebyggelse. Störningarna från trafikbuller, verksamhetsbuller, dieselavgaser
och belysning är väsentliga.
I norra delen samt norr om planområdet finns hamnverksamhet som alstrar
verksamhetsbuller och andra störningar. Trafikverket förutsätter att bebyggelse planeras
utifrån gällande riktvärden för både trafik- och verksamhetsbuller.
Den västra gångbron över bangården prövas för närvarande av Trafikverket inom ramen
för detaljplaneprocessen. Övriga broar får utredas vidare i framtiden men måste helt
underordna sig bangårdens funktionalitet och utvecklingsmöjligheter.
Den förändrade markanvändningen som föreslås av bangårdsområdet längs Carlsgatan
förutsätter att befintliga funktioner kan omlokaliseras. I nuläget kan Trafikverket inte
acceptera att det planeras för omvandling på vår järnvägsfastighet förutom där
detaljplaneprocessen redan pågår.
Det pågår för närvarande en översyn av Malmö bangård, bl.a. med hänsyn till
höghastighetsjärnvägen, längre och tyngre tåg och behov av ökad kapacitet och förbättrade
flöden.
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Vi vill passa på att poängtera att en framtida överdäckning av hela bangården inte är
realistisk.
Riksintressen för kommunikationer

En avgränsning av E6.01 så att riksintresset avgränsas till norr om Malmö
kombiterminal/Containergatan stödjs.
En avgränsning av södra delen av riksintresse hamn så som föreslås kan accepteras av
Trafikverket. Dialog om detta har förts med länsstyrelsen och Sjöfartsverket.
Malmö bangård har inte preciserats men förslaget att avgränsa bort delar av nuvarande
bangården (längs Carlsgatan) såsom föreslås kan inte accepteras. Först om och när
funktioner har omlokaliserats kan en omprövning av riksintresset ske.
Avgränsningen/preciseringen av riksintresset Malmö bangård ska helt ska utgå den
fördjupande översiktsplanen. Det är Trafikverket som tar initiativ till och ansvarar för att
en precisering av riksintressen sker.
Som vi skrev i samrådsyttrandet är vi mycket tveksamma till idén att bygga en
spårvagnsdepå i det läge som föreslås. Området ligger inom bangårdens influensområde
och skulle eventuellt kunna användas för bangårdens framtida markbehov.
Trafikverket står även bakom Sjöfartsverkets synpunkter som lämnas i separat yttrande.

Burlövs kommun
Nyhamnen har potential att bli en spännande och varierad stadsdel vilket planhandlingarna
väl illustrerar. Det är positivt att Malmö tar tillvara och förtätar i de stationsnära lägena.
Utvecklingen och förtätningen av de centrala hamnområdena innebär att de flesta störande
verksamheterna finns och planeras ligga i Norra hamnen. Malmö stad arbetar också aktivt
för att åstadkomma nya utfyllnader i havet avsedda för hamnens fortsatta expansion. För
Burlövs kommun är det viktigt att nya störande verksamheter som ska etableras ska
samrådas samt att åtgärder vidtas så att boende och verksamma i Arlöv inte störs. Närheten
mellan de norra delarna av hamnen och stadsbebyggelsen i Arlöv gör att boende i Arlöv
påtagligt påverkas av hamnens verksamheter.
Den starka utvecklingen av Norra hamnen innebär att många godstransporter behöver
passera Burlövs kommun till och från hamnen. För att säkerställa hamnverksamhetens
fortsatta utveckling arbetar Malmö stad för en god och förbättrad tillgänglighet till
hamnområdet med väg och järnväg såväl till Norra hamnen som Mellersta hamnen. Malmö
har under lång tid planerat för ett yttre godsspår. Burlövs kommun anser fortsatt att det är
olämpligt med fler godsspår genom kommunen. Ett godsspår längs Västkustvägen skulle
dessutom bli ytterligare en barriär mellan bebyggelsen i Burlöv och Spillepengen, som är
Malmös och Burlövs gemensamma rekreationsområde, vid havet.
Kommunen vill också erinra om att det ännu inte finns några uttalade planer på ett yttre
godsspår vare sig på regional eller statlig nivå.
Mot bakgrund av det som ovan anförts ser Burlövs kommun planerna på ett yttre godsspår
som totalt oacceptabla.
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Göteborgs stad
Göteborgs stad avstår från att yttra oss över planförslaget.
Vi är inte direkt berörd av några mellankommunala intressen eller liknande och har inga
särskilda synpunkter.

Helsingborgs kommun
Helsingborgs stad avstår från att lämna yttrande över utställningsförslag av översiktsplan
för Nyhamnen

Höörs kommun
Höörs kommun avstår från att yttra sig över Nyhamnen (Malmö Stad) översiktsplan.

Lomma kommun
Ur ett stadsbyggnadsperspektiv är det positivt att Malmö stad omvandlar Nyhamnen och
centralt belägen industrimark till blandad stadsbebyggelse med närhet till bra kollektivtrafik.
Området som ska omvandlas är stort och många tusen bostäder och arbetsplatser är tänkta
att etableras där. Strax öster om planområdet går Västkustvägen som redan idag trafikeras
av mycket bilism men även kollektivtrafik. I händelse av stopp på E6:an är det
Västkustvägen som blir omledningsväg, men även den väg som många väljer att köra för
att inte behöva åka på motorvägen. Det är därför viktigt att planeringen tar höjd för detta
samtidigt som Nyhamnen kommer att innebära ökad befolkning och ökade trafikmängder.
En viktig åtgärd för att avlasta Västkustvägen är en utökad turtäthet på Lomma banan när
persontågstrafik införs. Det skulle öka möjligheten för inpendlare norrifrån att enkelt ta sig
till arbetsplatser i Västra Hamnen, Dockan och i förlängningen även Nyhamnen, med tåg
istället för bil.
Det är också viktigt att tänka på den regionala cykelpendlingen och cyklister som kommer
norrifrån, exempelvis Lomma tätort. Dessa cyklister behöver ha bra sträckor att köra på där
de prioriteras och där det är enkelt att komma fram till Nyhamnen, men även att komma
igenom området för att enkelt nå arbetsplatser i Västra Hamnen.
Konsekvenserna av utfyllnaderna i havet är bristfälligt beskrivna och att utgå från att en
uppgrundning, oavsett hur den sker, leder till en bättre miljö är enbart ett antagande och
saknar stöd i handlingarna. Det är otydligt vad som finns på botten idag och med vad och
hur utfyllnaderna ska göras, vilken typ av vattenförekomst det rör sig om, vilka parametrar
som ligger till grund för de satta miljökvalitetsnormerna eller vilka dessa är. Det saknas
också ett resonemang kring vilken påverkan detta får på strömmar och omkringliggande
områden. Varken miljökvalitetsnormerna eller vattenförekomsterna är heller korrekt
beskrivna i MKB:n då det gissningsvis rör sig om ett kraftigt modifierat vatten. Dessa kan
aldrig uppnå god ekologisk status.
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Lunds kommun
Lunds kommun har beslutat att inte yttra sig i ärendet.

Svedala kommun
Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig över samrådsförslaget och har då svarat att Svedala
kommun ser positivt på förslaget, särskilt på en utveckling av stadsdelarna i närheten av
centralstationen i Malmö samt att förslaget ger goda möjligheter för ökad arbetspendling till
stationsnära arbetsplatser i Malmö från Svedala. Kommunstyrelsen föreslås besluta att
Svedala kommun inte ska ha någon erinran mot utställningshandlingen utan hänvisa till
kommunens tidigare yttrande.

E.ON Energidistribution AB
E.ON har tidigare framfört synpunkter på planförslaget i samrådsskedet. Till detta vill
E.ON angående det utställda planförslaget framföra följande.
E.ON ser positivt på det samarbete bolaget har med kommunen rörande den energistrategi
som kommunen avser ta fram för planområdet.
E.ON Energidistribution AB (tidigare E.ON Elnät Sverige AB) har som tidigare nämnts en
fördelningsstation på fastigheten Hamnen 2: 198. I samrådsredogörelsen har kommunen
nämnt att det finns skäl att söka ersättningslägen för denna station och att nya kostsamma
investeringar i stationen därför bör avvakta. Med anledning av den skrivningen vill E.ON
Energidistribution göra följande förtydligande rörande investeringsbehovet i anläggningen.
De investeringar som är föranledda av utbyggnaden i området kan bolaget inte avvakta
med. När kapaciteten i fördelningsstationen och i ledningar anslutna i stationen inte är
tillräcklig är bolaget skyldigt att investera i anläggningen för att möjliggöra nyanslutning.
Däremot kan de investeringar som avser förnyelse och modernisering i en anläggning ofta
skjutas några år på framtiden.
E.ON Energilösningar AB (tidigare E.ON Värme Sverige AB) vill kommentera på
kommunens bemötande av tidigare framförda synpunkter
(sid 61 i samrådsredogörelsen). Kommunen har feltolkat det bolaget har framfört angående
behovet av utrymme i gatumark för ledningsdragning. Det är alltså inte fråga om ytbehov
för byggplatser utan istället är avsikten med skrivningen från bolagets sida att redan i tidigt
göra kommunen uppmärksam på att i den fortsatta planeringen av området planera
gaturummet så att viktig infrastruktur får plats. För ledningsägarna är det en nödvändighet
att kunna förlägga ledningar samt att sedan kunna bedriva ett rationellt underhåll av
desamma. För trånga utrymmen eller närheten till trädplanteringar kan göra det svårt att
samexistera med andra ledningar respektive bedriva rationellt ledningsunderhåll. E.ON
Energidistribution deltar gärna i det fortsatta mer detaljerade planeringsarbetet för att bidra
med kunskaper kring rationell hantering av nödvändig infrastruktur.
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SKANOVA
Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när detaljplanarbete
påbörjas, för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget. På så sätt kan
oförutsedda hinder i planeringen som berör Skanovas nät undvikas för att få en smidigare
och snabbare planprocess.
Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar nuvarande läge
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Då Skanova har ett omfattande ledningsnät i hela området önskas samrådsmöten om
helheten i området så väl som för varje delprojekt.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.
Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se
För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella området på tfn
(vxl): 08-604 04 90.

Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät har i yttrande daterat 2016-05-02 svarat på berörd remiss. Utöver tidigare
lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag.
Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta
via Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. Informationen
innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och
stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt
(luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion av kartor där
Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska följande copyrighttext
framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”.
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för
el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018 – 2027. Detta dokument finns publicerat på
vår webbplats, www.svk.se.
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från
stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med Svenska kraftnät går
till finns på vår webbplats: http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering
Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullständigt
material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av shape- eller dwg-filer
skickas till oss med information om vilket koordinatsystem de är skapade i. Exempel på
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detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorridorer. Samråd skickas till:
registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg

Fastighetsägare till Hamnen 22:110, Hamnen 22:111 och
Hamnen 22:117
Bakgrund

Vi fastighetsägare till ovan nämnda fastigheter följer med intresse de planer som nu tas
fram för Nyhamnen. Sedan något år tillbaka för vi samtal med målsättningen att kunna
utveckla den östra sidan av Frihamnsviadukten med motsvarande förutsättningar som
gäller för den västra sidan av viadukten. I utställningsförslaget pekas våra fastigheter ut som
Plats för kollektivtrafikdepå, vilket inte helt är i linje med den utveckling som vi ser framför
oss.
Som utgångspunkt för våra samtal finns ett intresse av och en ambition att utveckla
fastigheterna enligt samma mål och riktlinjer som beskrivs i den fördjupade
översiktsplanen. Särskilt avser detta att göra Nyhamnen till en plats såsom det beskrivs på
sidan 9 i översiktsplanen. Det vill säga utveckla temporära användningar av mark och
lokaler, ge plats för verksamheter med små eller begränsade resurser att verka och växa
samt att agera som aktiva fastighetsägare som verkar för att realisera de övergripande
målsättningar som finns för Nyhamnen.
Med anledning av våra ambitioner har vi haft dialog med Malmö stad med utgångspunkt i
det arbete som bedrivs inom Vinnova-projektet Stadsutvecklingszoner. Vi ser att våra
fastigheter har liknande utmaningar och möjligheter som beskrivs i Vinnova-projektet och
skulle kunna fungera som pilot-område för olika former av samverkansprojekt med Malmö
stad.
För att konkretisera våra mer konceptuella idéer kring bland annat temporära verksamheter
har ett skiss- och modellarbete påbörjats för våra fastigheter. Arbetet syftar till att visa hur
en fysisk miljö runt Frihamnsviadukten kan se ut och fungera med utgångspunkt i
översiktsplanens grova kvartersstruktur och de målsättningar som staden har för området.

Området öster om Frihamnsviadukten, som berörda fastigheter är en del av. Området föreslås ingå i översiktsplanen för
Nyhamnen.
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Målsättning och önskemål om justeringar inför antagande av planen

I utställningshandlingen pekas våra fastigheter ut som Plats för kollektivtrafikdepå.
Vi vill i detta yttrande föra fram prövning av alternativa användningar till
kollektivtrafikdepå. Vi vill därigenom få samma förutsättningar som våra grannar på den
västra sidan av Frihamnsviadukten, det vill säga möjligheten att på sikt kunna utveckla
blandade stadskvarter.
Vi ser flera skäl till att utveckla kvarteren öster om Frihamnsviadukten i denna riktning. De
främsta skälen är följande:
•

När befintlig skrotbilsverksamhet (Hamnen 22:110 och Hamnen 22:112) upphör
inom kort kommer stora centrala ytor vara tillgängliga för utveckling. Samtidigt
finns fullt fungerande verksamheter som småföretag och olika kreativa näringar
redan idag i området (Hamnen 22:111). Detta ger vårt delområde goda
förutsättningar att utvecklas med utgångpunkt i en kulturhistoriskt förankrad och
redan etablerad miljö.

•

Vi fastighetsägare är redan idag redo att påbörja utvecklingen. För att kunna göra
detta behöver vi samtidigt känna trygghet i att veta att området på lång sikt kan
utvecklas mot blandade stadskvarter. Med ett ökat ekonomiskt värde på sikt
kommer vi våga investera och stärka området även på kort sikt.

•

Vi anser att den fördjupade översiktsplanen med fördel kan beskriva flera
användningsområden för våra fastigheter. Idag är området ett av de utpekade
lägena för framtida kollektivtrafikdepå. Om det inom snar framtid visar sig att
andra lägen (t.ex. Lockarp) kommer att väljas för depån kommer vårt område att
vara öppet för utveckling. Mot bakgrund av detta tror vi det är klokt att
komplettera beskrivningen av vårt område med blandade stadskvarter som
ytterligare en möjlig användning.

•

Frihamnsviadukten är redan idag en viktig entrépunkt till Nyhamnen. Här finns
möjlighet att i tidigt skede förstärka en strategiskt belägen nod i Malmö med stor
potential ur olika stadsbyggnadsaspekter (stadsbild, social miljö, företagande,
trafikmiljö mm). Våra fastigheter har ur kommunikationssynpunkt ett unikt läge i
Malmö på gränsen mellan de regionala trafiknäten (bil och tåg) och direkt närhet till
innerstaden. I den typen av lägen är förutsättningarna goda för framtida
transportlösningar och andra hållbara lösningar för service- och handelsfunktioner.

•

Frihamnsviadukten betraktas idag som en baksida i Nyhamnen där området ligger
långt fram i etapputbyggnaden. Med hänsyn till den utveckling som sker i östra
Malmö kommer Frihamnsviadukten få ett än mer centralt läge framöver.
Genomströmningen av människor kommer sannolikt att öka markant under
kommande år. I en sådan situation kan Frihamnsviadukten förändras från barriär
och baksida till ett integrerande stråk med målpunkter även på dess östra sida.

•

Huvuddelen av våra fastigheter saknar idag detaljplan viket behöver tas fram för
hela vårt område eller delar av området. Vi ser gärna att kommande detaljplan-/er
för området kan tas fram med stöd i översiktsplanen och konkretisera dess
övergripande mål och strategier. Till skillnad mot stora delar av Nyhamnsområdet
omfattas våra fastigheter inte av något riksintresse, vilket vi ser som en fördel vid
utveckling av fastigheterna på såväl lång som kort sikt.

65

Jernhusen
Inledning

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Vi skapar
liv i stationsområden så att fler kan bo, arbeta och vistas nära det kollektiva resandet och
därigenom enklare resa med kollektiva färdmedel. I Malmö har Jernhusen startat upp
utvecklingen av Södra Nyhamnen exempelvis genom att ha uppfört det nya kontorshuset
Glasvasen invid Malmö Centralstation. Nästa kontorshus, Foajen, är under uppförande
liksom BO-talet nya bostäder i projektet Malmö Living, där Veidekke Bostad förvärvat av
Jernhusen utvecklade byggrätter.
Planområdets avgränsning

Jernhusen välkomnar att planområdet sedan samrådsförslaget utvidgats söderut för att nu
innefatta även bl a Malmö Centralstation och bangården, en synpunkt Jernhusen hade i
samrådet. Att koppla den nya stadsdelen till Malmö Centralstation, den starkaste noden i
regionen, är avgörande för stadsdelens attraktionskraft. Vidare behöver bangårdens
barriäreffekt minimeras, exempelvis genom väl utformade broar och en bebyggelse mot
bangården som inbjuder och väcker nyfikenhet.
Nyhamnen - en ny framsida för Malmö

Som redan nämnt ovan har Jernhusen sedan Citytunnelns öppnande aktivt drivit och
fortsätter att driva arbetet med att omvandla den tidigare baksidan av Malmö Centralstation
mot norr till en ny framsida. Jernhusens uppfattning är att kapaciteten på Malmö
Centralstation räcker för att hantera en fortsatt ökning av kollektivt resande och eventuella
framtida nya trafikslag som spårvagn, metro eller höghastighetståg. Det anser Jernhusen
styrks även av de utredningar som gjorts av bl a Malmö stad. Jernhusen och Malmö stad
har under flera år drivit arbetet med att göra den norra sidan till den attraktiva entrén mot
Nyhamnen där gående och cyklister prioriteras, bl a genom att möjliggöra en utveckling av
angöringsplatsen, parkeringshuset och de närmaste kvarteren. Det är därför beklagligt att
Malmö stad nu valt att senarelägga delar av det långt gångna detaljplanarbetet som
möjliggör detta. De stoppade delarna av detaljplanearbetet gör att området riskerar att bli
en baksidesparkering där risk för otrygghet finns. Det avbrutna detaljplanearbetet bör
snarast återupptas för att närområdet kring Malmö Centralstation i ett tidigt skede av
Nyhamnens utveckling ska spegla och bidra till de värden som stadsdelen vill skapa.
Mål för Nyhamnen

Jernhusen delar den övergripande målbilden för Nyhamnen. För att skapa attraktiva miljöer
för människor är det väsentligt att mobiliteten löses hållbart. Genom att planera för att
underlätta för människor att använda gång, cykel och kollektivtrafik skapas förutsättningar
för en över tiden hållbar mobilitet. Nyhamnen lider av de stora trafikleder som
genomkorsar området och skapar barriärer. Genom hållbara mobilitetslösningar kan
förhoppningsvis de negativa effekterna av trafiken minimeras.
Stadsstruktur

Den södra sidan av Nyhamnen möter bangården, som blir en barriär. För att bryta
barriäreffekterna är det viktigt med både fysiska åtgärder och åtgärder som bryter känslan
av barriär. Jernhusen vill därför understryka vikten av omsorgsfullt utformade kopplingar
över bangården. Det är viktigt att det inte bara blir enklast möjliga broar, som lätt kan
uppfattas som otrygga. Genom att satsa på utformningen och målpunkterna i bägge ändar
kan broarna i sig skapa en attraktion och inte bara en förbindelse. Den visuella kopplingen
mellan Nyhamnen och Gamla Staden kan förstärkas genom attraktivt utformade byggnader
i den södra kanten. Det storskaliga stadsrummet med bangården och kanalen gör att dessa
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byggnader med fördel kan vara högre än omgivande kvarter för att ytterligare markera det
nya i Nyhamnen.
Stationsområdet

Jernhusen delar i stort utställningsförslagets beskrivning av stationsområdet. Jernhusen vill
dock särskilt betona vikten av att området utformas med fokus på människor, och i
synnerhet resenärer. Genom att effektivt samnyttja ytor och använda modern teknik kan
ytbehovet för de olika trafikslagen optimeras. Det gör i sin tur att bebyggelsen i denna den
mest attraktiva punkten kan optimeras till utformning och funktion. Jernhusen anser att
någon eller några av de husvolymer som illustreras på sidan 15 (Jernhusens område Södra
Nyhamnen) med fördel skulle kunna vara högre. Stationsområdet är det som alla
människor som rör sig till och från Nyhamnen kommer att mötas av. Det är därför ytterst
angeläget att det området färdigställs så snart som möjligt.
Nyhamnens mitt och Nyhamnen öster, Bangårdsterrassen

Bangårdsterrassen är ett rekreativt kommunikationsstråk som bildar Nyhamnens södra
gräns och mötet mot såväl bangård som Gamla Staden. Idén till Bangårdsterrassen
kommer ursprungligen från Kanozi Arkitekter som på Jernhusens uppdrag och i
samverkan med Malmö stad vann parallella uppdrag för Jernhusens områdes utformning
2009. Den har sedan dess utgjort den bärande gestaltningsiden för dessa kvarter. Jernhusen
ger vår tillstyrkan till att denna för Malmö unika lösning genomförs. I det nu pågående
detaljplanearbetet för kvarteren har dock Bangårdsterrassen fått ändra utformning och är
nu kvartersmark, vilket går emot förslaget i den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen.
Jernhusens förhoppning är att det blir möjligt att fullfölja iden om Bangårdsterassen som
ett attraktivt stråk, för att inte riskera att minska hela Nyhamnens attraktivitet genom att ge
kvarteren söder om Carlsgatan en baksida mot Bangården istället för den framsida som den
södervända Bangårdsterrassen utgör.
Jernhusen välkomnar den i översiktsplanen föreslagna utvidgningen av kvartersstrukturen
söder om Carlsgatan från Jernhusens kvarter österut mot Frihamnsviadukten. En sådan
fortsättning sluter på ett naturligt sätt Nyhamnens strukturer söderut mot bangården.
Tematiska planeringsriktlinjer

Jernhusen ställer sig i stort bakom de föreslagna planeringsriktlinjer i den mån de påverkar
Jernhusens fastigheter. Jernhusen vill särskilt betona vikten av att beakta det regionala
perspektivet och utnyttja det fantastiska kommunikationsläget på bästa sätt. Jernhusen
anser att en av grunderna i hållbart samhällsbyggande är att kunna lösa mobilitetsfrågorna
på ett hållbart sätt, och där har station och dess angränsande stad en särskilt viktig roll.
Kommersiell service

Förutsättningarna för handel är bäst där flest människor finns, vilket är invid Malmö
Centralstation. Jernhusen arbetar därför kontinuerligt med att anpassa och optimera
utbudet på både Malmö Centralstation och i de närmaste kvarteren som Jernhusen äger. En
utökad basservice och dagligvaruhandel är ett arbete som redan pågår vid Malmö
Centralstation och Jernhusen ifrågasätter förslaget till dagligvaruhandel på Hans
Michelsensgatan.
Stadsrum och arkitektur

Jernhusen delar de planeringsriktlinjer som beskrivs för stadsrum och arkitektur. I den täta
staden är ett effektivt utnyttjande av tillgängliga ytor ett måste. För att de
planeringsriktlinjer som beskrivs i avsnittet ska kunna förverkligas krävs dock att de
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inblandade parterna, såväl fastighetsägare som Malmö stads olika förvaltningar, släpper på
traditionella ställningstaganden och gemensamt arbetar för bästa helhet.
Grön stad och naturmiljö

Jernhusen delar visionen om Bangårdsterrassen och hoppas att den så snart som möjligt
går att förverkliga.
Trafiksystem och resande

Jernhusen delar prioriteringarna för att uppnå ett hållbart resande med Malmö
Centralstation som mobilitetsnod. Jernhusen vill betona vikten av att optimera ytorna kring
Malmö Centralstation genom att aktivt använda samnyttjande och modern teknik för att
uppnå den samlade målbilden i FÖP Nyhamnen.
Utformningen av de stadshuvudgator som genomkorsar området är väsentlig för att uppnå
målen i arbetet. Stor vikt måste läggas på att gatorna inte ska bli barriärer. Det ska vara
enkelt för gående och cyklister att både röra sig på och korsa gatorna. Det måste även vara
möjligt med in- och utfarter från angränsande kvarter eller anslutande tvärgator.
Jernhusen stödjer helt tankarna hur broar över bangården kopplar till Bangårdsterrassen
och beklagar än en gång att förutsättningarna för detta har utgått ur nu pågående
detaljplanearbete för de berörda kvarteren.
Jernhusen tillstyrker förslaget att omlokalisera verksamheterna sydost om Carlsgatan för att
kunna sluta bebyggelsen i öst-västlig riktning söder om Carlsgatan.
Klimatanpassning - höga havsvattenstånd

Jernhusen vill påtala vikten av att säkra även nedgångarna till Citytunneln vid Anna Lindhs
plats och Bagers plats för högt havsvattenstånd.
Ledningsnät samt energihushållning

Jernhusen vill betona att en energistrategi för Nyhamnen ska utarbetas. Förutom hållbart
system för uppvärmning bör även kyla (främst aktuellt för kontorsbyggnader) ingå i
helheten. Ett ledningsnät för fjärrkyla kan bli aktuellt. Jernhusen har i samverkan med
EON påbörjat ett sådant nät i västra delen av Carlsgatan.
Sidan 51

Bilden är en visionsbild framtagen av Jernhusen och Mandaworks som beskriver
Bangårdsterrassen. Bilden bör utgå eftersom Malmö stad i det pågående detaljplanearbetet
för kvarteret inte utformar detaljplanen för att möjliggöra detta.
Genomförande

Jernhusen vill på alla sätt bidra till att förverkliga målen för Nyhamnen. Det kan inte nog
betonas hur viktigt samverkan mellan alla berörda parter är. Det kommer med största
sannolikhet även att krävas att konventionella metoder och invanda rutiner ifrågasätts,
liksom kanske även regelverk. Här behöver såväl fastighetsägare som andra intressenter
liksom Malmö stads olika förvaltningar vara beredda att samverka med kreativt nytänkande.
Exploateringsekonomin är en stor utmaning i området. För att kunna förverkliga
intentionerna genereras stora kostnader för gemensamma exploateringsarbeten, exempelvis
gatu- och ledningsomläggningar, kajer, utfyllnader, broar och marksanering. Det är av
yttersta vikt att en modell för att fördela dessa kostnader utarbetas.
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Riksintressen

Jernhusens fastigheter och verksamhet berörs av flera riksintressen i området, främst de
som berör järnvägen. Jernhusen delar uppfattningen att möjligheterna att fortsatt bedriva
tågtrafik för både person- och godstransporter är av yttersta vikt. Samtidigt är Jernhusens
bedömning att den nu föreslagna utbyggnaden av Nyhamnen inte påverkar det intresset
negativt. Det är dock viktigt att det görs en samlad bedömning av samhällsnyttan,
exempelvis skapar möjligheten att bygga arbetsplatser och bostäder i stationsnära lägen en
mycket stor nytta som kan behöva ställas mot andra. Det är därför olyckligt att
riksintressena är så oprecisa i vad de avser och dess utbredning. Jernhusen ser det därför
som nödvändigt att berörda parter försöker hitta preciseringar i riksintressena, och
Jernhusen deltar gärna i ett sådant arbete.
Sammanfattning

Jernhusen delar målbilden och vill bidra till Nyhamnens utveckling. Jernhusen har därför
redan påbörjat utbyggnaden av Malmö Centralstation och Södra Nyhamnen.
"Utvecklingen av Nyhamnen är en historisk möjlighet att utvidga Malmös centrum och låta
innerstaden växa norr om centralstationen. Att stadsdelen ska bli stadens tätast bebyggda
och samtidigt erbjuda en attraktiv stadsmiljö kräver nytänkande.
Det uppstår ibland målkonflikter mellan översiktsplanen och konventionellt tänkande,
otidsenliga riktlinjer och regelverk, sektoriserade finansieringsstrukturer med mera.
Målkonflikter kan finnas mellan kvantitet och kvalitet och mellan olika typer av
markanvändning och utrymmesbehov. Konventioner, hävdvunna metoder och interna
riktlinjer kan behöva ifrågasättas. Även existerande normer, regelverk och lagstiftning kan
behöva omprövas för att möjliggöra en hållbar stadsutveckling.
Tidig dialog och kunskapsutbyte mellan ansvariga aktörer är viktigt för att ett öppet
samarbetsklimat där helheten står i fokus och kreativitet främjas."
Med ovanstående citat från utställningsförslaget ser Jernhusen fram emot fortsatt
samverkan för att åstadkomma en ny stadsdel som gör skillnad för både människor och
miljö.

JM AB
Nyhamnen är en fantastisk möjlighet för Malmö att skapa ännu en väldigt attraktiv stadsdel
i ett havsnära läge. Inom JM koncernen har vi under de senaste 10 år haft möjlighet att
deltaga i samtliga stora utbyggnadsområden som Västra hamnen, Gyllins trädgård, Hyllie,
Sorgenfri men framförallt vår ledande roll i utvecklingen av bostäder i Dockan. Vår
målsättning är att vara stadens största byggare av bostadsrätter. 2017 nådde vi en unik nivå
avseende byggstarter med 500 bostadsrätter i Malmö.
Byggherredialog

För att möta utmaningen att kraftigt öka bostadsbyggandet i Malmö under de senaste åren
har staden tagit initiativ till en aktiv byggherredialog ett initiativ som vi har uppskattat och
som också lett till konkreta resultat i form av olika åtgärder för att skapa förutsättningar för
en ökad produktion av framförallt bostäder. När det gäller byggherredialog för enskilda
utvecklingsområden har vi under snart 10 år deltagit i utvecklingen av Hyllie. Att Hyllie
idag är en succé beror till stor del på en bra samverkan mellan byggherrar och staden. Det
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är vår förhoppning att staden även för Nyhamnen i ett tidigt skede bjuder in till en
byggherredialog. Vi har förstått att för etapp 1 utbyggnaden av Nyhamnsbassängen har
staden valt att på egen hand forma områdets förutsättningar. Ambitionerna för Nyhamnen
är med all rätt mycket höga inom alla områden, samtidigt är stadens investeringar också
väldigt stora. Marknadens aktörer har bäst förutsättningar att bedöma vilka produkter för
bostäder och kommersiella lokaler som marknaden efterfrågar, varför det vore mycket
olyckligt om en dialog inte kommer till stånd.
Genomförande

Höga ambitioner med sannolikt högt markpris kombinerat med visionen om en stadsdel
för alla är en ekvation som blir svårt att uppnå. Enligt förslag till FÖP måste konventionella
metoder och invanda rutiner ifrågasättas. Här kommer några synpunkter som skapar
förutsättningar för bättre projektekonomi och därmed ökar möjligheten att nå de högt
uppsatta målen:
•

Större byggrätter dvs minst 100 lägenheter skapar förutsättningar för bättre
byggekonomi. Samtidigt är intentionerna för Nyhamnen ökad variation i mindre
byggrätter. En lösning på detta kan vara en tilldelning med 50 + 50 dvs tilldelning
av två projekt som i tid innebär att allt kan byggas i en följd.

•

Byggherrarna får medverka i utformningen av detaljplanen.

•

Att tomträtt i viss omfattning även blir ett alternativ för bostadsrätt till rimliga
villkor för projekt med sociala ambitioner.

•

Att byggherren har en valfrihet mellan underjordiskt garage och p-hus.

•

Att krav på centrumverksamhet i detaljplan inte är ett skallkrav utan viss flexibilitet
medges då vi de närmaste åren står inför en stor strukturomvandling när det gäller
kommersiell verksamhet.

•

Nyhamnen ska enligt förslaget bli ett av de tätaste områdena i staden. Detta är
naturligt med tanke på områdets centrala läge. Malmö skalan 5-6 våningar är
utgångspunkt för normalkvarteret. En vånings skillnad kan tyckas marginell men
sett för hela området handlar det om plus/minus 2000 bostäder.

Policy för marktilldelning

Vi anser att senaste marktilldelningen i Hyllie med bl. a Söder om badhuset som ett av
områdena och där staden fastställt ett marknadspris och att byggherrarna därutöver tävlade
med bästa idé är för båda parter en bra form vid tävlingsförfarande. Principen högst pris
tilldelas marken har på flera håll i landet visat sig ha stora brister och gynnar kortsiktighet
och spekulation. Precis som Sveriges fotbollsklubbar så spelar Sveriges i byggföretag i olika
divisioner. Om vi vill värna vår välfärd och moral vore det rimligt att byggföretag som
uppfyller exempelvis nedanstående krav utgör en egen seedad grupp vid tilldelning av
mark:
•

Betalar full skatt på bolagsvinsten

•

Ledande när det gäller kundnöjdhet

•

Aktiv partner med Malmö stad för socialt åtagande

•

Miljöcertifierad

•

Dokumenterat god arbetsmiljö med få olyckor

•

Plan för att uppnå fler kvinnliga hantverkare
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•

Aktivt arbetar för fler anställda med utländsk bakgrund

•

Långsiktig aktör i Malmö stad med produktion i både bra och dåliga tider

Produktionskostnaderna i branschen är höga och i ständig debatt. Ökat industriellt
byggande är en viktig faktor för att få ner byggkostnaderna. Det finns emellertid en konflikt
mellan krav på arkitektur och industriellt byggande där industriellt byggande anses leda till
förfulning och enformighet. Ökat industriellt byggande i olika former är nödvändigt och en
logisk utveckling för byggbranschen. Det är 100 år sedan vi slutade att köpa
hantverksbyggda bilar. Enligt vår uppfattning bör nytänkande kring ökat industriellt
byggande som kombineras med god arkitektur ges lika stor uppmärksamhet i Nyhamnen
som t ex nytänkande inom miljöområdet.
Social hållbarhet

Rätt sammansättning av olika upplåtelseformer har stor påverkan på social hållbarhet.
Bostadsrätt/äganderätt och hyresrätt bör vara lika stora. Stor variation på bostadsstorlek
och prisnivå skapar också förutsättning för en stadsdel för alla. Att det planeras för 3
högstadieskolor är lovvärt och borde kanske vara ännu fler. Att få in fler högstadieskolor i
centrala Malmö är sannolikt ett av de mest effektiva sätten att bryta upp stadens
segregation.
Parkeringslösning

Det är vår förhoppning att Nyhamnen blir en stadsdel där det råder en flexibilitet när det
gäller olika p-lösningar. P-hus har fördelar kring ekonomi och samutnyttjande.
Underjordiska garage i det egna kvarteret är suveränt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Miljön
är en av våra största utmaningar men det är också en åldrande befolkning. Underjordiskt
garage är också effektivt markutnyttjande idag garage, i morgon ett utrymme för
energilagring eller stadsodling av grönsaker.

Kamikaze Arkitekter AB
Det finns en hög ambition och mycket av visionära kvaliteter i FÖPen

Nya öar gillar vi! Nya kanaler gillar vi mycket! Tät blandad struktur gillar vi. Bättre
förbindelser över hamnområdet likaså.

Det vi saknar är

Ett samlat ställningstagande till Järnvägsområdet som skär av området från staden.
Vi menar att planens/områdets framgång är helt beroende av hur väl man lyckas knyta
ihop staden över järnvägsområdet. Det är knappast möjligt att på allvar ta ställning till en
stadsdel som har ambitionen att bli Malmös nya centrumutbyggnad, utan att ha en vision
om hur staden skall hänga ihop på allvar. Vi menar också att det inom Järnvägsområdet
finns potential att skapa den större sammanhängande grönstruktur som i förslaget prövas
att genomföras inom bebyggelsen.
Vi föreslår att

•

Obsoleta delar av spårområdet läggs ner.

•

Nödvändiga delar av spårområdet förläggs planskilt på samma sätt som
Öresundstrafiken.

•

Att järnvägsområdet byggs över i största möjliga utsträckning så staden struktur blir
sammanhängande.
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•

Att Malmös nya centrumutbyggnad knyts ihop med Köpenhamns Metrosystem, då
Malmö endast är en liten del av ett större urbant sammanhang!

Detta är stora frågor som kan vara svåra att ta ställning till inom en FÖP, men berör i hög
grad området för planen. Exploateringsförutsättningar skulle helt ändras och stärkas för en
än tätare och mer framgångsrik och stadsmässig centrumstruktur.
Våra synpunkter

FÖP:en är på det stora hela bra, våra synpunkter på områdets disponering är marginella.
Det som behöver diskuteras är helheten i Malmös framtida struktur, då även som en del av
ett större urbant sammanhang. Vi har bara denna enda möjlighet att lägga strukturen för
stadens framtid.
Malmös utveckling går i den riktning vi pekar, och det får inte bli fel! En Fördjupad
Översikts Plan skall ge en vision för ett stadsområdes utveckling men även en vision om
sammanhanget med staden och stadens utveckling. Både vi och FÖP:en saknar det sista,
dvs. ”Den större framtidsvisionen”.

NCC Property Development AB
Vi är genom vårat dotterbolag, NCC Property Tjugofem AB, ägare till Fastigheten
Kattegatt 1, som är en av fastigheterna inom Nyhamnen.
Vi har tagit del av Utställningsförslag översiktsplan för Nyhamnen januari 2018, och är
mycket entusiastiska för den framtida utvidgningen av centrala Malmö som ni beskriver!
För oss som fastighetsägare i området är det positivt att Malmö stad tar ett offensivt grepp
om hela området och lägger upp för en ambitiös stadsutveckling.
Nedan ger vi våra synpunkter på planförslaget.
Synpunkter på förslaget rörande vår fastighet, Kattegatt 1

Stråk/Läge
Vårt område kommer att ligga som porten in i det nya området, vilket vi ställer oss positiva
till. Kopplingar mot stationen och hamnen blir mycket viktiga för vår fastighet. Ett grönt
och aktivt stråk i Jörgen Kocksgatan är en mycket bra tanke som bidrar till en attraktiv
miljö för våra kommande hyresgäster och boende.
Kvartersstrukturen
FÖPens illustrerade stadsstruktur har en geometri som vi kan ta utgångspunkt i för
dialogen kring fortsatt utbyggnad av blandade funktioner på vår fastighet.
FÖPens planstruktur innebär en diagonal uppdelning av vår fastighet. Vi är positiva till att
medverka i sådan reglering av fastigheter, men förutsätter att vi då kompenseras med
motsvarande byggrätter i närområdet Vi känner också en viss oro för att det kan bli svårt
att lösa funktioner och dagsljusförhållanden i de färdiga byggnaderna. Vi behöver studera
exakt läge på stråket i samråd med Stadsbyggnadskontoret i kommande planeringsarbete.
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Vi är positiva till ett levande stråk genom dagens fastighet, Kv Kattegatt. Det kan spela en
viktig roll för att leda gående och cyklister från Centralstationen och vidare norrut i
Nyhamnen. Stråket bör inte planeras för biltrafik.
Det kan vara lämpligt att i ett samlat grepp studera hur bebyggelsen ramar in den planerade
parken öster om vår fastighet.
Täthet, byggnadshöjder
Vi noterar att illustrationerna inte redovisar några högre byggnader på vår fastighet. Vi vill
pröva en hög exploatering och delvis höga byggnader på vår fastighet. Utnyttjande av
marken närmst Malmö C samt tyngdpunkten invid planerad hållplats och park anser vi kan
motivera detta. Våra tidigare volymstudier visar att en byggnadsvolym om minst 30 000 m2
BTA är en rimligt utnyttjande av marken
Kvarterets norra del vetter mot ett viktigt stråk som leder vidare i den nya stadsdelen samt
vidare västerut mot Universitetsholmen och Västra Hamnen. Här finns redan idag en serie
av högre byggnader. En inriktning på högre byggnader i ett stråk i förlängningen av Stora
Varsvgatan anges i Policy "Högt och lågt i Västra Hamnen", 2011.
Funktioner
Vi har för avsikt att utveckla vår fastighet med en blandning av verksamheter och bostäder.
Vi ser dock att det bör vara en tyngdpunkt på kontor i denna del av Nyhamnen,
kollektivtrafikläget gör detta område till ett av stadens absolut bästa lägen för arbetsplatser.
Vi är positiva till en förskola i vårt område och vi utvecklar gärna detta i den fortsatta
planeringen. I FÖP:en nämns behov av en livsmedelsbutik i området, vi är positiva till att
studera även detta i vårt kommande projekt.
Allmänna synpunkter på FÖP.en

Strukturplanen
Illustrationerna av planstrukturen tar ingen ställning till byggnadshöjder/täthet,
bebyggelsen redovisas som block. Allmänt tror vi att kvartersmått behöver studeras mer för
att man skall kunna lösa funktionsmått/ krav på dagsljus etc på bästa sätt. Detta gäller inte
minst för den diagonala, prismatiska form som anges vid vår fastighet.
Det är positivt med flexibla användningar i kommande detaljplaner, så som föreslås på sid
29.
Arkitektur och stadsmiljö
Områdets identitet och historia visar upp en spännande mix av befintliga byggnader, varav
vissa är mycket storskaliga. På sidan 30 beskrivs korta fasader som en riktlinje för
arkitekturen. Vi anser att detta inte är självklart i alla lägen. Med tanke på områdets identitet
och industriella historia anser vi att en mix som även innehåller storskaliga element kan
bidra till en spännande stadsmiljö som bär med sig områdets historik. Det kan innebära
inslag av långa eller höga byggnadsvolymer, eller storskaliga element såsom portar och
glasade öppningar i fasader. Spännande arkitektur med hög detaljeringsgrad och aktiva
bottenvåningar är viktigt, men går att kombinera med storskaliga inslag i bebyggelsen.
Vi ser också ett stort värde i att staden planerar trafikmiljöer som är inriktade på gående
och cyklisters behov och att intima, gröna gatumiljöer kan skapas.
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Täthet
Sammantaget ser vi en potential att utveckla en väsentligen högre täthet i delar av
Nyhamnen. Området har mycket goda förutsättningar att bidra till Malmös behov av
bostäder och kontor nu och i framtiden, och marken bör utnyttjas väl. Vi har uppfattat att
en viktig planeringsinriktning är högkvalitativa och inbjudna stadsrum och gröna miljöer,
och dessa kvaliteter skall förstås värnas, men vi menar att det går att sammanväga dessa
intressen i den fortsatta planeringen.
Tanken på överbyggnad över spårområdet för att knyta samman gamla staden och
Nyhamnen ser vi som mycket positivt för området och staden. Planförslaget är också
ambitiöst i anläggandet av vattennära miljöer och ny mark i vattnet. Det är sannolikt en hög
kostnad för denna typ av åtgärder, vilket bör balanseras med ett högt utnyttjande av
marken i Nyhamnen.
En hög bebyggelsetäthet ger också underlag för stadsliv och service.
Process, genomförande och tidplan
Det gröna aktivitetsstråket i Jörgen Kocksgatan är mycket positivt för området och kan ge
stora effekter på stadslivet och gatumiljön i området, vi ser gärna att detta stråk genomförs
tidigt. Även greppet med en grön loop genom hela det framtida utbyggnadsområdet är
spännande och vi hoppas att denna ide kan leva genom hela projektets genomförande.
Vi förutsätter att staden kommer att arbeta för en utbyggnad i en väl sammanhållen process
där området tillåts växa utifrån etablerade miljöer längs Skeppsbron och Centralstationen
och vidare österut.
Vi är positiva till föreslagen utbyggnadsordning, mycket intresserade av att bidra till en
utveckling av Nyhamnen och är sedan tidigare beredda att vara en av de parter som
omgående går in och utvecklar vår fastighet. Vi har uppfattat att Stadsbyggnadskontoret ser
att vår fastighet kan var bland de allra första detaljplane-etapperna som arbetas fram. Vi ser
gärna att arbetet med detaljplanen för vårt område kommer igång vid årsskiftet 18/19.
Vi är införstådda med att det kan krävas en utbyggnad i etapper med hänsyn till tidplan för
omläggning av dagens Hans Michelsens gata.
Sammanfattning:

•

Vi önskar påbörja planprocess för vår fastighet vid årsskiftet 18/19

•

Vi förutsätter att vi kompenseras med byggrätter inom närområdet som följd av
den föreslagna planstrukturen

•

Geometrin vid vår fastighet behöver studeras vidare i samråd

•

Vi vill pröva en hög täthet och delvis höga byggnader på vår fastighet, vi ser att vi
kan tillskapa minst 30 000 m2 BT A med blandat innehåll på en yta motsvarande
dagens fastighet

•

Vi har för avsikt att utveckla vår fastighet med en blandning av verksamheter och
boende, men med en tyngdpunkt på arbetsplatser

•

Arkitekturen i området kan innehålla en mix av småskalighet och storskaliga
element som en del av områdets unika karaktär

•

Vi ser att hela Nyhamnen kan bebyggas tätare utan att de värden man vill skapa i
stadsmiljön behöver gå förlorade
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•

Grönt aktivitetsstråk i Jörgen Kocksgatan får gärna genomföras tidigt

Avslutningsvis ser vi inga direkta motsättningar mellan planeringsinriktningen och våra
intressen, utan ser fram emot att lösa ovan frågeställningar i kommande samarbete i
utvecklingen av området.

Peab Bostad AB
Inledning

Det är med spänning och förväntan som vi ser den utveckling som föreslås i FÖP
Nyhamnen. PEAB Bostad AB ser positivt på den utveckling som sker i Nyhamnen och vid
Malmö C. Genom utvecklingen i Nyhamnen stärks också områdena Varvsstaden, Dockan
samt Västra hamnen vilket vi ser som positivt och som en viktig strategisk fråga i arbetet
med att öka attraktiviteten för inflyttning, positiv företagskultur samt stärka Malmös
position som turistmål.
Vi ser framemot att se en utveckling som är varierad och som erbjuder ett fantastiskt läge
till många olika grupper i samhället. Vi ser det som en strategisk styrka att Malmö stad, som
stor fastighetsägare i området, aktivt kan styra denna utveckling. Vår förhoppning är få se
nya och spännande lösningar som utmanar gamla normer kring hållbarhet inte bara för
ekologisk hållbarhet utan framför allt gällande social och ekonomisk hållbarhet.
Hållbarhet

I avsnittet ”Mål för Nyhamnen” anges vilka mål som sätts för stadsdelen. Vi skulle önska
att dessa mål kompletterades med mätbara mål samt att man förtydligar vikten av social
hållbarhet. Exempelvis kan Malmö stad som stor markägare skapa nya arbetstillfällen i
stadsdelen samt bryta sociala barriärer genom att möjliggöra bostäder för grupper som i
dagsläget inte har ekonomiska möjligheter att bosätta sig i stadsdelen. I FÖP står det att
breda grupper av Malmöbor ska kunna bo i Nyhamnen. Som stor samhällsaktör ser vi
positivt på detta, men inser också utmaningarna i att nå ut till de grupper som av
exempelvis ekonomiska skäl inte bor i Västra hamnen idag. Som vi ser det har Malmö stad
en fantastisk möjlighet att gå främst i ledet kring nytänkande för social och ekonomisk
hållbarhet.
Vi skulle även vilja att FÖP fokuserar mer på att kollektivtrafiken ska vara lättillgänglig och
trygg. Om vi ska minska antalet bilar bör mer fokus vara på hur en god kollektrafik
planeras i området så att kollektivtrafiken blir ett attraktivare färdmedel än biltrafik för
individen. Vi skulle även önska att FÖP konkretiserade miljöanpassade transportsystem
och framsynta tekniska lösningar.
Nyhamnens olika delar

Vi ser positivt på att länka samman Nyhamnen med Dockan, Varvsstaden och Västra
hamnen och få en mer intim stadsmiljö. Vi ser dock en risk med att placera underjordiska
garage på de nya öarna. Fortsatt utredning krävs för att säkerställa denna lösning.
Vi skulle vilja se en varierad stadskaraktär likt Bo01 där våningshöjd varierar från två
våningar till riktigt höga hus. På så vis får vi in boende för olika målgrupper och får en
levande stadsdel.
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Längs Carlsgatan ser vi gärna att det ges ett större utrymme för handel och då kanske
framförallt kring centralstationen. Det är också viktigt att det finns ett flertal bostadskvarter
längs med Carlsgatan och Vintergatan för att bidra till rörelse i området även efter
arbetstid.
Det är väldigt positivt att det finns flertalet större grönområden i Nyhamnen, vi ser dock en
risk att dessa kan skapa barriärer och upplevas otrygga. Stor omsorg måste läggas på att
aktivera och göra dessa ytor trygga även under årets mörka månader.
För att Nyhamnen tidigt ska bli en tillgänglig och fungerande stadsdel är det viktigt att
bebyggelsen mot Carlsgatan samt ut mot gamla hamnbassängen (Stockholmskajen och
Hulkkajen) görs klara i första hand. På så vis möjliggörs trygga miljöer att röra sig på från
Malmö C till befintliga och etablerade mötespunkter längst ut på Grimsbygatan och
möjlighet att bygga attraktiva värden längs med kajen.
Principer för stadsmiljö

I FÖP beskrivs att stadsmiljön ska vara välkomnande för stadens alla invånare. Detta är
något som vi tycker är väldigt positivt. Vi skulle gärna se en strategi och tydliga åtgärder för
att realisera detta.
För att skapa trygga och aktiva gatumiljöer skulle vi gärna se att gaturummen samutnyttjas
och kan användas för lek och umgänge. Det är också viktigt att det finns en blandning och
en balans mellan kommersiella, offentliga verksamheter samt bostäder i alla delar av
stadsdelen. Med rätt mix blir stadsdelen ”befolkad” dygnet runt och tryggheten att röra sig i
området blir större.
I många delar beskrivs en tät och urban stadsmiljö med hög exploatering. Vi ser ett behov
av att väldigt tidigt i processen utreda och beakta de tekniska utmaningar som detta medför
exempelvis vad gäller buller och dagsljus så att planerad bebyggelse säkerställs.
För att få lågt bilanvändande behöver kollektivtrafik och mobilitet bli en centralfråga för
fortsatt utveckling av stadsdelen. Nyhamnen möjliggör för nya lösningar. Det hade varit
spännande att se lösningar för förarlös trafik, cykelgarage under mark, mobilitetshus
kombinerade med servicefunktioner som pakethämtning, återvinning, bibliotek, tvätteri,
cykelservice mm. Förutsättning för lågt bilanvändande är att handel och service finns i
närområdet.
Länken mellan Västra hamnen och Mellersta Hamnen

I dagsläget finns ett befintligt servitut från Mellersta hamnen till Västra hamnen. Den
befintliga placeringen av en ny anslutning från Mellersta hamnen till Västra hamnen riskerar
att förstöra den uppskattade och vackra miljö som har skapats kring Kockums gamla varv.
Dockan har under senare år tillsammans med Västra hamnen blivit ett populärt område för
turister och småbåtshamnen i Dockan är välbesökt. Om den planerade anslutningen blir
verklighet ser vi det som en stor risk att det kommer att skada det varumärke för turism
och boende som byggts upp i området sedan 2001.
Istället föreslår vi att servitutet flyttas norrut. Den nya anslutningen skulle föreslås gå till
Västra hamnen via Spillepengsgatan-Lappögatan och därefter över till Västra hamnen.
Placeringen skulle då följa den yttre skyddsbarriären i norr. För att nå Nyhamnen förlängs
Svartögatan och ansluter till Lodgatan. Alternativt att Flintrännegatan utvecklas och blir
den nya länken från Mellersta hamnen till Nyhamnen.
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Servitutets placering är en viktig strategisk fråga för Nyhamnen, men också för Västra
hamnen. Denna fråga anser vi vara av största vikt för att säkerställa utvecklingen både i
Västra hamnen och Nyhamnen.

Schenker Property Sweden AB
Vi anser, liksom tidigare, att det är mycket positivt att Malmö stad utvecklar en ny stadsdel
med en stor volym nya bostäder och arbetsplatser. Rätt planerat kommer området
sannolikt kunna erbjuda miljöer som kompletterar den övriga staden och därmed bidrar till
såväl stadens som regionens tillväxt. Att stärka tillfarten till området i form av nya broar är
mycket positivt, liksom planer på att underlätta infrastrukturen inom området samt att det
planeras ett nytt stationsläge för den s.k. Öresundsmetron i områdets östra del.
Schenker Property Sweden AB äger, via Kommanditbolaget Malmö Hamnen 22, fem
fastigheter i området med fastighetsbeteckningarna: Hamnen 22:173, Hamnen 22:181,
Hamnen 22:182, Hamnen 22:184, Hamnen 22:186.
I den del av förslaget där dessa fastigheter är samlat belägna planeras en ny stor park.
Konsekvensen av detta blir att ovanstående fastigheter förvandlas till parkmark som
omöjliggör utveckling av fastigheterna och dess värde. Denna del i förslaget motsätter vi
oss. Vi ställer oss dessutom fortsatt frågande till att en park förläggs i områdets utkant
istället för mera centralt i området.
I samrådsförslaget anges även att Hamnfunktioner och störande industriella verksamheter
successivt ska avvecklas till förmån bl. a för ny bostadsbebyggelse i syfte att skapa en
mångfunktionell och blandad stadsdel. Schenker Property Sweden AB ser mycket positivt
på att vara delaktiga i att utveckla ny bebyggelse och att främja utvecklingen av bostäder
och annan ny bebyggelse i denna del av Nyhamnen. Detta bör ske genom nya detaljplaner
som ger möjlighet till ökad exploatering för bostäder och andra ändamål.
Förslaget utgår generellt från den s.k. klassiska Malmöskalan med byggnadshöjder om 5-6
våningar. Vi anser att den exploateringsgraden är för låg och att högre byggnadshöjder skall
tillåtas, inte bara för profilbyggnader.
Samrådsförslaget anger en tidplan som sträcker sig från 2018 till 2050 i områdets östra del.
Tidplanen behöver detaljeras och även kompletteras med uppgifter om var inom respektive
område man lämpligen påbörjar utvecklingen. Tidsperioden om drygt 30 år är för lång och
inom de områden som ligger längst bort i tiden är risken stor att både nuvarande och
framtida utvecklingsintentioner förlamas av ett så långt tidsspann.

Skanska Öresund AB
Omvandlingen av Nyhamnen är en unik möjlighet att utveckla en stadsdel i ett centralt läge
med vattenrummet ständigt närvarande som genom översiktsplanen tas tillvara på ett bra
sätt. Den fördjupade översiktsplanen sätter på ett föredömligt sätt ramarna för en god
planprocess. Planens mål tillsammans med dess intentioner ger goda förutsättningar för att
skapa en stadsdel som stöttar FNs globala mål för en hållbar utveckling. Skanska ser fram
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emot en fortsatt gemensam process med nya samarbeten och nya former av partnerskap
för att stimulera en kreativ och innovativ utveckling av Nyhamnen.
Sammanfattat är den fördjupade översiktsplanen ett mycket bra och väl genomarbetat
dokument där Skanska ser att några saker kan lyftas ytterligare.
•

Att bygga blandad stad är alltid att föredra och bör så även göras i Nyhamnen, dock
är det viktigt att marknadens krav möts på ett avvägt sätt där stationsnära lägen är
viktiga för kontorsetableringar, samt att bostadslägen med fördel placeras direkt
mot eller med utsikt mot vatten och hav.

•

För att möjliggöra den önskade kopplingen mellan Gamla staden och Nyhamnen är
det nödvändigt att broarna är fler och bredare, för bil och kollektivtrafik mot söder.
Detta skulle förstärkas ytterligare med en överbyggnad för bostäder och kontor
längst västerut mot centralen. I detta sammanhang är det även viktigt att inte
förstärka spårens barriäreffekt med långa sammanhängande fasadlängder.

•

Upphöjningar och ö-bildningar kan visserligen bidra till en trevlig stadsbild, men vi
tror istället att hela Nyhamnen mår bättre av bredare satsningar på exempelvis
vatten och grönska, migration och mångfald, samt kultur och mötesplatser.

•

Carlsgatan kommer att bli en mycket viktig trafikled både för Nyhamnen och för
områden i dess närhet. Carlsgatan är en viktig led in och ut ur Malmö. Det är viktigt
att denna får ett bra flöde för trafiken så att flaskhalsar kan undvikas. Förutom
utformningen av Carlsgatan är det viktigt att den färdigställs så snart som möjligt då
stora etableringar redan är beslutade i dess direkta närhet.

•

Trafiksystemet är idag ganska hårt belastat, dessutom ska Västra Hamnen dubbla
antalet resande in och ut från område. Det krävs att Nyhamnen inte bara bär sin
egen trafik utan även genomresande från Centrum och från Västra Hamnen.
Kollektivtrafiken är viktig och bör vara ryggraden i trafikstrukturen. Stadsdelen är i
behov av en plan för transformeringen från dagens resmönster till framtidens mer
hållbara resande.

•

Vi saknar Malmö Stads intentioner om ett rekordgrönt Nyhamnen som en naturlig
utveckling av det klimatsmarta Hyllie.

Skanska ser fram emot att vara en del av dialogen i det fortsatta arbetet med att utveckla
Nyhamnen.

Wihlborgs Fastigheter AB
Wihlborgs Fastigheter AB har tagit del Översiktsplan för Nyhamnen och vi är mycket
positiva till de största delarna av innehållet och den framtida utveckling Malmö Stad strävar
efter, en utveckling där en funktionsblandad stadsdel skapas med effektiv markanvändning.
Målet att stärka Malmös attraktivitet för näringsliv och boende är viktigt och fullt möjligt
om genomförandet av Översiktsplanen sker på rätt sätt. Attraktionskraften är avgörande
för att skapa nya arbetstillfällen vilket i sin tur ger förutsättningar för det ekonomiska
välståndet att spridas till alla invånare i Malmö och skapa en välbehövd social balans.
Att utvecklingen skall vara hållbar både i socialt, ekonomiskt och miljömässigt avseende är
även det självklart för oss på Wihlborgs som arbetar utifrån samma mål som Malmö Stad.
För att nå en miljömässig och socialt hållbar utveckling krävs ett ekonomiskt hållbart
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samhälle, det går hand i hand. Wihlborgs arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling och
genom vår verksamhet är vi med och skapar förutsättningar för näringslivet i
Öresundsregionen att växa och utvecklas långsiktigt.
Likaså är det en självklarhet att Malmö skall växa inåt. En utökad exploateringsnivå i den
delvis redan bebyggda miljön ger möjligheter att skapa mer av den funktionsblandade
staden. Malmö har idag en förhållandevis låg densitet där både näringsliv och
attraktionskraft för boende gynnas av en tätare stad. Det skapar trygghet, närhet och skapar
förutsättningar för nya möten. En tätare stad skapar ytterligare förutsättningar för en
blandad och levande stadsmiljö, ett rikare stadsliv helt enkelt. Detta sker samtidigt som
högavkastande jordbruksmark sparas.
Fysisk tillgänglighet

För att en stadsdel skall vara attraktiv är tillgängligheten av yttersta vikt. Det går hand i
hand med densiteten. Med tillräckligt hög densitet blir det också naturligt att gå mellan
olika mål i staden. Kollektivtrafiken skall utgöra ryggraden i Nyhamnens trafikstruktur och
även om en tätare stad och bättre kollektivtrafik ger möjlighet att minska andelen biltrafik
är det viktigt att ha med sig det faktum att Nyhamnen och Västra Hamnen idag endast är
utbyggt till ca en tredjedel. Det innebär att ytterligare ca 50 000 personer kommer att leva
och verka i områdena framgent. En levande stad skapas genom att alla trafikslag kan
fungera. Det gäller såväl leveranser till butiker, restauranger etc men inte minst upplevelsen
av att staden är tillgänglig. Det är en fundamental förutsättning för att
arbetsplatsetableringar ska komma till stånd.
Förutom närhet och goda möjligheter till kollektiva transporter, vilket är av högsta vikt för
majoriteten av hyresgästerna, tillika arbetsgivare, efterfrågas bra
kommunikationsmöjligheter med bil samt god tillgång till parkeringsplatser. Har inte
hyresgästerna möjlighet att ta sig till ett område med samtliga kommunikationsmedel,
inklusive bil, är det inte intressant för en etablering. Då tappar området i staden den
ekonomiska aspekten i den hållbara utvecklingen. Bilen behöver i det sammanhanget ses
som en tillgång. Utvecklingen mot mer hållbara biltransporter kan Malmö Stad på olika sätt
bidra till genom att påskynda olika incitament för miljövänliga transporter.
Kollektivtrafiken kan komma att fungera jättebra i Nyhamnen men utmaningen är att alla
som behöver ta sig till och från Nyhamnen inte har Malmö som start- eller slutstation. I
sammanhanget är det också väsentligt att poängtera att attraktiva arbetsplatser gynnar
bostadsutvecklingen i Malmö. De attraktiva arbetsplatserna är dock också beroende av att
inpendling från andra kommuner fungerar väl.
Punktligheten och tillförlitligheten i den regionala kollektivtrafiken till och från Malmö
svarar tyvärr inte upp mot behovet vilket gör att allt fler väljer bort kollektivtrafiken som
ett pendlingsalternativ. Resandet med Skånetrafiken ökade bara en fjärdedel av målet 4
procent under 2017. Punktligheten för Öresundstågen (där upp till 3 min försening räknas
som punktligt) i juli månad 2018 uppgick till 79,8 procent. Inställda tåg räknas inte alls med
i den här statistiken. Wihlborgs arbetar gärna tätt tillsammans med Malmö Stads politiker
och tjänstemän för att få Region Skåne och den svenska staten att förstå vikten av att
resurser skjuts till för att återställa kvaliteten på infrastrukturen så att tillväxten i den här
delen av Sverige framgent inte hämmas av undermålig infrastruktur. Det är inte acceptabelt
att pendlarna dagligen drabbas av spårfel, växelfel, nedrivna kontaktledningar,
personalbrist, vagnbrist, obehöriga på spåren osv.
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Människan skall vara i centrum i ett trafiksystem som bidrar till en inkluderande stad. För
att förbättra tillgängligheten för t ex rullstolsburna skulle man kunna nyttja den allmänna
platsmarken för angöring. Förgårdsmarken är, om existerande, sällan tillräckligt stor för att
kunna tillhandahålla handikappangöring i markplan. Då tvingas handikappangöringen ner i
underjordiska garage vilket innebär att rullstolsburna är beroende av någon boende eller
verksamhetsutövare för att möta dessa behov av angöring, då garagen av säkerhetsskäl ofta
är stängda för allmänheten. Detta bidrar inte till en god tillgänglighet för alla.
Nyhamnens struktur

Stadsstrukturen i Nyhamnen skall bygga vidare på platsens existerande strukturer vilket
Wihlborgs håller med Malmö Stad om. Det är det som måste ligga till grunden för
utvecklingen. Detta rimmar dock dåligt med den föreslagna justeringen av Carlsgatan som,
då den förutsätter att delar av ett antal befintliga byggnader rivs, och därmed i högsta grad
försvårar genomförandet av planen. Vi ställer oss ytterst tveksamma till om den åtgärden är
nödvändigt för utbyggnaden av Nyhamnen och om den inte rent av missgynnar
utvecklingen.
För att utvecklingen skall kunna ske rationellt är det av yttersta vikt att gatustrukturen har
beslutats innan nya detaljplaner, där kanske ny bebyggelse framgent förhindrar den bästa
gatustrukturen, släpps fram i området. Utredningarna inom det här området behöver
komma på plats före ny exploatering.
Målet är att utvidga stadskärnan och göra Nyhamnen till en del av Malmö centrum vilket
kräver nya förbindelser över järnvägen vilken idag fungerar som en barriär. De föreslagna
brolösningarna måste genomföras i ett tidigt skede. Det är viktigt att de integreras i de
tidigaste detaljplanerna som tas fram för området, så som det ursprungligen var tänkt i
DP5478. Finns inte denna med är det svårt att övertyga framtida potentiella boende och
företag att det faktiskt går att ta sig på ett effektivt sätt till mellan den Gamla Staden och
Nyhamnen.
Det talas i Översiktsplanen om vikten att knyta an till det havsnära läget och säkerställa
siktlinjer mot hav eller grönska i området. Det är en ambition vi ser mycket positivt på och
den kommer att bidra till att knyta ihop området, skapa en överskådlighet och ett attraktivt
samband.
Bebyggelse

Malmö Stad förespråkar i Översiktsplanen att kontorsbyggnaderna skall utformas så att de
blir nedbrutna i skala och integrerade i den blandade stadsbebyggelsen. Detta behöver
kombineras med behov av hög densitet och en kvartersstruktur som ger möjlighet till
effektiva och bra planlösningar som inte bara ger förutsättningar för små företag att
bedriva verksamhet i Nyhamnen. Det är positivt att tillåta inslag av högre byggnader. Det
berikar stadsmiljön och bidrar med orienterbarhet. Kvartersstrukturen måste gynna
kopplingar i en tät stadsstruktur. Därför måste barriäreffekter motverkas och det är viktigt
att denna aspekt förs in även i pågående detaljplaner i området.
Det förespråkas en flexibilitet i detaljplanerna så att kontorslokaler och lägenheter i
bottenplan kan användas till handelslokaler. Initialt bör det säkerställas att det inte blir för
mycket lägenheter i bottenplan då detta inte bidrar till en levande stadsmiljö. Det pratas i
Översiktsplanen om transparanta, "aktiva" bottenvåningar vilket bör säkerställas i de
kommande detaljplaner där det är av vikt för helheten i kvarteren. Platser för detta bör
anges för att öka koncentrationen i dessa lägen.
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Det föreskrivs förskolor i bottenplan i Översiktsplanen men varför låsa sig vid detta? Det
finns kanske möjlighet att lägga dem högre upp i byggnaderna och nyttja möjligheten till att
tillgodose utemiljön på hustaken? En ny stadsdel kräver offentlig service såsom bl a skolor
och förskolor. Framförallt skolor är något som Malmö Stad hittills i stor utsträckning sett
som en kommunal angelägenhet men då utvecklingen av Nyhamnen har en framtung
budget bör möjligheten att låta det privata investera i skolbyggnader utredas. Wihlborgs är
gärna med långsiktigt både vid investering och förvaltning av skolfastigheter.
Kulturvärden i form av gamla byggnader är viktigt men det är också nödvändigt att de
byggnader som ska bevaras kan få en långsiktig användning och tillföra liv och rörelse till
stadsmiljön och inte står som risiga solitärer i stadsmiljön.
Resurshushållning och miljöer

Ambitionen är att Nyhamnens framtida energibehov skall täckas av förnybara energikällor.
Lokalt producerad energi bedöms få allt större betydelse och det krävs en avsevärd
effektivisering av energianvändningen för att minska behoven. Detta går väl i hand med
Wihlborgs miljöpolicy. Ett av Wihlborgs miljömål är att vi skall öka mängden förnybar och
lokalproducerad energi. Att bidra till minskad klimatpåverkan i vår verksamhet och i
värdekedjan är Wihlborgs viktigaste miljöutmaning. Vi minskar vår klimatpåverkan bl a
genom att fokusera på energieffektivisering i fastigheter, styrning mot förnybara energislag,
aktiva val av transportslag samt fokus på hög miljöprestanda vid både ny- och
ombyggnation.
Malmö Stads intentioner att skapa en grön stad med multifunktionella miljöer är väldigt
viktiga. En livsmiljö som uppmuntrar till vistelse och aktiv rörelse är bra för folkhälsan. I
ett nytt område där det skall byggas offentliga miljöer såsom skolor har man möjlighet att
tänka nytt även avseende kravet på utemiljö för skola och allmän platsmark. Ett ökat
samnyttjande ökar stadens attraktivitet och trygghet då större ytor kan vara befolkade och
nyttjade fler tider på dygnet.
Klimatanpassning och ny förbindelse

För att kunna bygga ut Nyhamnen och Västra Hamnen enlighet med Malmö Stads
intentioner krävs ytterligare förbindelser till dessa områdena. Idag finns endast en tredjedel
av det antal människor som kommer att bo och verka här när områdena är
färdigexploaterade. Redan idag är infrastrukturen ansträngd. Att det är nödvändigt med
ytterligare förbindelser har påvisats i en rapport som framtagits av Trivector. Tillförs inga
nya förbindelser mellan områdena blir utvecklingen kraftigt hämmad och förlängningen
inte hanterbar vilket inte bidrar till den högkvalitativa stadsmiljö som Malmö Stad
eftersträvar. En högkvalitativ stadsmiljö är viktigt för den långsiktigt hållbara utvecklingen
av staden och därför har Wihlborgs tagit fram ett förslag på en tunnelförbindelse och
erbjudit sig att finansiera denna. Staden har i Planstrategin identifierat behovet av nya
finansieringsmöjligheter och andra aktörer kommer att behövas för att förverkliga
översiktsplanens intentioner vilket Wihlborgs hörsammar.
Staden behöver vidta åtgärder för att mildra effekter av klimatförändringar och de stigande
havsnivåerna som följer med denna. Wihlborgs förslag på en tunnel kan bidra även till att
lösa detta problemet. Den föreslagna tunneln kommer att gå mellan Norra Hamnen och
Västra Hamnen. Viss utfyllnad av landmassor kommer att ske vid bägge landanslutningarna
för att inte tunnelsträckningen skall bli alltför lång. Tunneln kommer att kombineras med
en slussport som dras upp och stänger ute havet vid högvatten. På så sätt kan Malmö
skyddas från effekterna av ett högt vattenstånd.
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Utbyggnadstakt

Det finns väldigt stora befintliga markområden som är möjliga att bebygga och Wihlborgs
menar att det i första hand är viktigt att Malmö Stad fokuserar på att exploatera dessa
istället för att fokusera på nya utfyllnadsområden. Att anlägga nya landmassor för
exploatering är kostnadsdrivande och när det finns tillgänglig utvecklingsbar mark känns
inte som rätt prioritering. Detta särskilt då exploateringskostnaderna för Nyhamnsprojektet
redan har en ytterst framtung budget. Mycket kan hända under den långa genomförandetid
som projektet har och med tiden kanske nya områden kan tillkomma, men att initialt starta
med dyra och tidskrävande utfyllnader menar vi missgynnar utvecklingen.
Summering

Wihlborgs ser fram emot fortsatt utveckling av Nyhamnen och ser oss som en nära
samarbetspartner till Malmö Stad och övriga långsiktiga exploatörer i denna process. Det är
viktigt att näringslivet, som är närmre marknaden, tidigt får komma in i processerna och
bidra med sin kunskap för att målsättningarna för Nyhamnen skall nås på bästa sätt. Att se
Nyhamnsprojektet som en innovativ utvecklingsarena med samarbete och samverkan
mellan aktörer är viktigt för att få till en så bra stadsdel som möjligt och med en framdrift
som gynnar slutmålet. Det är viktigt att skapa ett gemensamt synsätt för fortsatt utveckling.
När möjlighet finns att skapa något nytt är det viktigt att våga ifrågasätta gamla sanningar.
Här ser vi t ex densiteten som en viktig faktor som kan utmanas.
Vi vill ytterligare poängtera att för att utvecklingen skall kunna ske i takt med de
möjligheter som uppstår är det av största vikt att gatustrukturen snabbt kommer på plats
innan nya detaljplaner släpps fram i området.

Volito Fastigheter AB
Volito har tagit del av rubricerad handling och anser att det är ett väl presenterat och
ambitiöst förslag med höga ambitioner som huvudsakligen överensstämmer med våra
ambitioner för utvecklingen av egna fastigheter i Nyhamnen.
Volito har vilja, ambition och möjlighet att omgående, så snart staden tillsätter planresurser,
starta utvecklingen av våra fastigheter längs Carlsgatans norra sida, för bostäder i blandade
upplåtelseformer och verksamheter som staden efterfrågar.
Volito har en förväntan på stor transparens, förutsägbarhet och tydlighet avseende
genomförandefrågor, tid, ekonomi, principer för markfördelning, möjliga byggrätter samt
gatukostnadsersättningar.
För ökad genomförbarhet anser Volito att en förvaltningsövergripande, beslutsmässig
organisation som har full koll på tid och ekonomi, bör övervägas.
Volito anser att det skulle skapa stora momentana värden och ge stor energi till
utvecklingen om staden går före med grundläggande investeringar i gator, kajer och parker i
området.
Generellt

Volito instämmer fullt ut med:
•

Omvandlingen av Nyhamnen är en unik möjlighet för Malmö - ett tillfälle som
aldrig återkommer.
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•

Stadens ambitioner att åstadkomma:
o en attraktiv och hållbar stadsdel (socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt)
o en nära-, tät-, grön-, funktionsblandad- och nyskapande urban
innerstadsdel.

o en process som innebär att konventionella metoder och invanda rutiner
ifrågasätts för att kunna möta utmaningarna med de höga ambitionerna i
planen.
Med hänsyn till förslagets påverkan på hela Nyhamnen och Volitos nio (9) fastigheter i
Nyhamnen vill vi belysa nedanstående.
•

Volito är eniga med staden att nya Nyhamnen skall betraktas som en ny
innerstadsdel med egen identitet och med egna meriter som utmanar och utvecklar
rådande sanningar i staden.

•

För att plan och utveckling skall hålla över tid uppskattas att planförslaget
innehåller ambitioner, intentioner och inriktning utan att låsa kreativitet för
kommande fördjupningar.

•

En naturlig fortsättning på FÖP, för att öppna upp hela Nyhamnen, skapa,
förutsättningar för medialeverantörer, förutsägbarhet och investeringsvilja hos
fastighetsutvecklare och variation av verksamheter och boendeformer etc, är att i
närtid låsa lägen för infrastruktur.

•

För att knyta Nyhamnen till den gamla innerstaden och därigenom knyta ihop stråk
så ser Volito fram emot att föreslagna broar får en låst tidplan och realiseras.

Stadsstruktur

•

Nyhamnens två delar beskrivs schablonsmässigt och överensstämmer inte med
verkligheten i den pågående utveckling av Södra Nyhamnen och DP 5595. Den
högre tätare bebyggelse närmast stationen fortsätter, i rådande utveckling, längs
Carlsgatans sidor österut. För balans längs Carlsgatan bör norra siluetten fortsätta
speglas från den södra sidan och Carlsgatans siluett fortsätta och kompletteras i
samma skala fram till Frihamnsviadukten.

Carlsgatan och bostäder

Utbyggnaden av Carlsgatans stadsrum måste prioriteras av nedanstående skäl.
•

Stadens Ambition för Hållbar stadsbyggnad (socialt, ekonomisk och miljömässigt)
är att Nyhamnen skall bli en länk mellan Malmös östra och västra delar. Det
innebära att de öst-västliga kopplingarna nu måste prioriteras, planeras och
genomföras.

•

Ett färdigställande av stadsrummet längs Carlsgata införlivar och kopplar effektivt
hela bangårdsområdet, mellan Frihamnsviadukten och MalmöC, till innerstaden
och öppnar effektivt upp hela Nyhamnen som attraktivt tillväxtområde.

•

Trafiksituationen på Carlsgatan kommer förändras snabbt i och med pågående
utveckling. Ar 2021 (ca) kommer stadsrummet Carlsgatans östra och södra del vara
inflyttat med uppskattningsvis 5000 nya kontorsplatser och ca 1200 boende. För att
inte störa dessa verksamheter bör utbyggnad och färdigställande av Carlsgatan få
högsta prioritet och en anpassad tidplan.

•

Carlsgatan har till stor del redan idag den intensitet och de flöden som staden vill
åstadkomma i Nyhamnen med butiker mm i bottenvåningarna - det som nu behövs
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är att vi tillsammans jobbar med fortsatt inramning och innehåll. Detta kan och vill
Volito bidra till nu.
•

Carlsgatans norra sida saknar i dagsläget bostäder. För att gatan ska leva och inte
avfolkas kvällstid behöver bostäder med olika upplåtelseformer prioriteras
(Hållbarhetsperspektivet avseende trygghet, och livskraft för verksamheter). Detta
kan och vill Volito bidra med nu.

•

Volito anser att en visuell / upplevd riktningsförändring av Carlsgatan kan uppnås
utan att ge gatan en ny sträckning (Ekonomisk hållbarhet). Byggnader kan dras
tillbaka och sticka ut mot gata och åstadkomma variation för ögat. Staden har
tidigare i andra stadsdelar strävat efter att bygga långa raka tydliga stadsrum. Motiv
att nu göra tvärtom känns tveksamma.

Nyhamnens mitt

•

Volito är positiva till att bilda storkvarter för i huvudsak bostäder öster om DP
5595. För att erhålla en god socialt hållbar bostadsmiljö förutsätter vi att
Vintergatan inte kommer korsa dessa bostadskvarter.

•

Volito ser det naturligt att byggnaderna på norra sidan av Carlsgatan samspelar med
byggnadshöjderna på södra sidan om Carlsgatan. Principerna om den taggiga
stadsprofilen bör fortsätta norr om Carlsgatan för att ge ljusa rum, goda utblickar
och även möjlighet att gå ner i höjd där så behövs för att skapa bra platser i
gatunivå.

Stationsområdet

•

Volito är positiva till stadens övergripande ambitioner och önskar bidra genom att
utveckla de fastigheter vi har rådighet över avseende volymer och innehåll.

•

Planen bör tydliggöra att de delar av det äldre fastighetsbeståndet som inte är
bevarandevärda, kan förutsättas utvecklas över tid avseende förtätning, påbyggnad
och innehåll.

•

Volito vill poängtera vikten av att utveckling av Jörgen Kocksgatan tillser fortsatt
god funktion och tillgänglighet för befintliga fastigheter avseende leveranser,
soptömning, tillgänglighet för handikappade etc.

•

Uttrycket att nya byggnader "skall ha korta fasadlängder" kan med fördel ändras till
"variationsrika och visuellt upplevda korta fasadlängder".

•

Volito är mycket positiva till att planer för att aktivera Skeppsbron åter har
aktualiserats och önskar som berörd fastighetsägare inkluderas i detta arbete.

Nyhamnen Öster

•

Volito anser att den östliga porten till Nyhamnen, Carlsgatan, bör ha en hög
prioritet i tid för att tydliggöra hela Nyhamnens innerstadspotential i kombination
med tillgänglighet till stadens infart.

Carlsgatans utveckling - se rubrik Carlsgatan.
Principer för stadsmiljö

•

Volito är mycket positiva till ambitionerna.

•

Principer för samutnyttjande behöver tidigt lösas förvaltningsövergripande.

Bostadsbyggande

•

Volito instämmer i den höga potentialen som bostadsområde.

•

Volito har i anslutning till sina nio (9) fastigheter i Nyhamnen möjlighet att snabbt
starta upp bostadsprojekt, för flera olika målgrupper.
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•

Snabbast till start är bostäder på Volitos fastigheter längs Carlsgatan. Enligt
förstudie uppskattas Volitos första möjliga etapp kunna rymma ca 400 bostäder.

Samhällsservice

•

Volito anser att boendets attraktivitet och hållbarhet är beroende av att kommunal
service, kollektivtrafik, gemensamma p-hus etc etableras tidigt.

•

Volito har inom sina nio (9) fastigheter möjlighet att pröva att inrymma den service
som staden planerar för.

Kommersiell service och besöksnäring

•

Volito är positiva till att detaljplaner ska ges flexibilitet avseende användning av
bottenvåningar.

•

Volito är positiva till att redan i FÖP ha en strategi för primära handelslägen.

Stadsrum och arkitektur/ Grön stad/ Folkhälsa/ Kultur och fritid

•

Volito är positiva till de höga ambitionerna för rubricerat innehåll.

•

Flexibilitet förutsätts finnas för utformningar som uppnår samma resultat som
"kraven" syftar till.

•

Volito anser att förutsättningar för en attraktiv, livskraftig och blandad stadsdel
skapas genom att ge så många människor som möjligt möjlighet att bo och jobba i
stadsdelen. Ekonomisk hållbarhet förutsätter att många delar på
utvecklingskostnader. Detta samband bör förtydligas.

•

Volito är positiva till ansatsen "inslag av höga hus" kommer bli ett positivt på
många sätt i Nyhamnen. Anslaget är dock för vagt och behöver spetsas till, lyftas
fram och göras tydligare. Utvecklingen längs Carlsgatan har inneburit att
"Malmöskalan" blivit överspelad för Nyhamnen. Kopplingen bör utgå om stadsdel
skall fortsätta stå på egna meriter. Höga hus kan förutom att vara riktmärken ge
stadsdel och företag som vill etablera sig möjlighet till profilering, till nytta för
staden genom nyetableringar mm. Höga hus kan även ge mycket goda boende- och
kontorskvaliteter avseende ljus och utblickar. En väl genomtänkt "taggig"
stadssiluett kan även ge mer ljus och luft på gatunivå än "jämnhög" siluett. Detta
bör FÖP beakta.

•

Aktivering av vattenrum bör underlättas genom att tidigt reservera utrymme för
inslag av uthyrning/ föreningsetablering / sjösättning. Föreningar och
verksamheter bör inkluderas i den fortsatta planeringen.

•

Volito är positiva till utformningsambitionerna av stadshuvudgator. Volito anser
dock att upplevelsen av långa raka gaturum också kan ha ett värde för tex
orienterbarhet och solljus. Variationsrikedom kan tillföras utan reella
riktningsförändringar.

•

Volito är positiva till att samutnyttja park med utrymmesbehov för skola och
förskola.

•

Volito anser att den "gröna loopen" som rörelsestråk är en god tanke och att den
med fördel kan illustreras länkad till bangårdsterrass och parkerna söder om
bangården.

•

Volito anser att tak kan lyftas fram tydligare som en resurs för vistelse.
Fasadbelysning eller på annat vis upplysta fasader bör prövas i detaljplanen för att
åstadkomma trygghet samt urban innerstadskänsla över hela dygnet och veckan.
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Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv

•

Volito är positiva till de höga ambitionerna som sätter människan i fokus, genom
att inriktning på livet i gatunivå. Användning och tillgodogörande av tak bör dock
lyftas fram tydligare som soliga halvprivata zoner som komplement till
bostadsgårdar eftersom gårdar naturligt blir mer skuggiga.

•

Volito vill, inom egna fastigheter och förvärv, bidra till ambitionen att erbjuda ett
varierat utbud av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer.

Trafiksystem och resande

•

Volito är positiva till den övergripande strukturen och ser goda möjligheter att
utveckla våra fastigheter i anslutning till nya stråk och kollektivtrafiknoder

•

Volito är dock starkt negativa till spårvagn över Posthusplatsen och Skeppsbron.
Alternativet på Stormgatan förespråkas.

•

Volito är positiva till de strategier som medger låg p-norm. Plats för lösande av
pbehov för DP 5595 bör dock visas i FÖP.

•

Volito anser att plats bör finnas för stadens lånecyklar så att gaturummet aktiveras
och hållbara transporter prioriteras. Strategi för Malmös lånecyklar bör tydliggöras.

Ledningsnät / Resurseffektivt byggande I Energihushållning

•

Volito är positiva till kulvertering av ledningar om kostnaderna är relevanta.

•

Volito är positiva till energisamverkan inom Nyhamnen om ägande, drift och
förvaltning för en sådan anläggning kan hanteras.

•

Volito saknar omnämnande av fjärrkyla som en möjlighet. Annan media finns
bestämd på plankartan och i planbeskrivning.

Farliga verksamhet och markförorening

•

Det bör utvecklas en smidig process för att hantera förorenade massor under
produktion för att undvika tidsspillan och onödiga kostnader.

•

Det bör prövas om godsbangårdens verksamhet kan anpassas till stadens framväxt
istället för att alla tillkommande lägenheter och kontor anpassas till risker på
godsbangården.

Genomförande

•

Volito är positiva till uppmaning om samverkan och ifrågasättande av invanda
rutiner och konventionella metoder.

•

Volito är inte eniga med staden om utbyggnadsordning.
1) Carlsgatans stadsrum med angränsande fastigheter bör prioriteras för att sluta
stadsrum och länka de viktigaste stråken.
2) Färdigställande av Skeppsbron bör ske parallellt med utvecklingen av
Carlsgatan för att avsluta det som varit bortprioriterat allt för länge.
3) Utbyggnad Jörgen Kocksgatan bör följa direkt för att öka boendeattraktivitet
och Hans Michelsensgatan för att klara försörjning.

Volito välkomnar ett bra och genomarbetat utställningsförslag och ser fram emot att
samverka i det fortsatta arbetet med att utveckla Malmö och Nyhamnen.
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WSP Sverige AB
WSP Sverige AB tackar för att vi beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till
fördjupad översiktsplan för Nyhamnen. WSP har inget att erinra mot planförslaget.

Öresundshuset AB
Öresundshuset AB är ägare till fastigheten Flintrännan 1 som är en redan bebyggd fastighet
inom Nyhamnen. Fastigheten berörs av ”Översiktsplan för Nyhamnen, utställningsförslag
januari 2018”. I april 2016 lämnade vi, efter kontakter med SBK, in en ansökan om ändring
av detaljplanen för Flintrännan 1 för att möjliggöra på- och tillbyggnad med bostäder i
huvudsak.
Vår arkitekt, Nils P Johansson från Tage Møller Arkitektbyrå AB, har upprättat ett förslag
som grund för ansökan. Sedan sommaren 2016 har vi haft en dialog med SBK (Anna
Sohlberg, Johanna Perlau, Åke Hesselkrans, Lars Böhme m.fl.) om planens innehåll. Vi har
m.h.a. Tyréns utfört en bullerutredning med acceptabelt resultat.
Det förslag som upprättats har fått ett positivt mottagande, men är f.n. vilande i avvaktan
på FÖP:ens färdigställande.
Utställningsförslaget ger i sin helhet ett väldigt positivt budskap för omdaningen av
Nyhamnen. En väl avvägd blandning av bostäder, kontor och
butiker/restauranger/aktiviteter i gatuplanet liksom av variation i byggnadsvolymer och höjder kommer att göra Nyhamnen till en historiskt fin stadsdel.
Synpunkter på FÖP som berör Öresundshuset (Flintrännan 1)

Öresundshuset är ett väl fungerande kontorshus med eget parkeringshus. Dock är huset
byggt i en tid med andra förutsättningar och därför har vi sökt ändring av detaljplanen.
Grönstråket längs Jörgen Kocksgatan öppnar för nya möjligheter för parkeringshuset som
idag har en typisk ”p-husfasad”. Här har vi föreslagit att dels ”klä” fasaden, som vätter mot
söder, med bostäder samt bygga på p-huset med ytterligare 4 våningar bostäder. I
gatuplanet föreslår vi mindre restaurang med uteservering och butik med en arkad utmed
grönstråket. Fasaden görs med växtvägg för att samspela med trädraderna i grönstråket.
FÖP:en föreslår att grönstråket skall vara 30–40 meter brett vilket skulle omöjliggöra vårt
förslag. Nuvarande gaturum är 28 meter och vi behöver låna cirka 7 meter av detta och
därigenom åstadkomma 24 stycken 1 rok lägenheter. Gatuplanets förhöjda våning kan
däremot vara ca 5 meter djup för att skapa större plats i gaturummet. Väsentligt är att vi
tillför en vägg i gaturummet som till skillnad från dagens p-husfasad blir ett tillskott fyllt av
innehåll i linje med FÖP:ens ambitioner. Av konstruktiva skäl är det dessutom viktigt att
skapa en ny pelarrad som klarar lastnedföringen. Längs Stormgatan, som idag har 2
våningar, föreslås påbyggnad med 4 våningar. Här är det fördelaktigt om planen är flexibel
så att man kan välja kontor eller bostäder. Gatuplanets lager skulle kunna öppnas upp och
tillföra aktiviteter. Längs Hans Michelsensgatan föreslås en arkad utmed befintlig glasad
fasad. Här ser vi ingen konflikt med FÖP.
Totalt avser vi att bygga 84 hyreslägenheter. In- och utfart till p-huset mot Stormgatan och
Utställningsgatan måste tryggas.
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Synpunkter på FÖP i allmänhet

Områdets läge vid havet och i anslutning till centralstationen och centrala Malmö ger
fantastiska möjligheter. Överbyggnaden av spårområdet med bangårdsterassen är en fin
lösning.
Den föreslagna gc-bron över Inre Hamnen i Grönstråkets förlängning västerut är en
fullträff för kopplingen till Universitetsholmen och Västra Hamnen och för att vitalisera
grönstråket i ett tidigt skede. Grönstråket i nuvarande Jörgen Kocksgatan är ett positivt
grepp och kommer att vara av avgörande betydelse för stadslivet i området. Som tidigare
nämnts är stråkets fasader väl så viktiga som stråkets bredd. Likväl som stråket kan svälla
och bli till en park kan det även tillåtas smalna av om det är motiverat. Det kan även vara
positivt ur klimatsynpunkt för att dämpa blåsten i den vindutsatta hamnmiljön.
Vi tror att det är av vikt att utbyggnaden av Nyhamnen sker med början i befintliga och
etablerade miljöer längs med Skeppsbron och från Centralstationen. Om grönstråket i
Jörgen Kocksgatan förverkligas i tidigt skede vore det positivt för genomförandeprocessen.
Utvecklingen av Öresundshuset har vi möjlighet att genomföra i omedelbar tid och vi ser
fram emot att samarbeta med SBK för att uppnå detta delmål i ett även i övrigt fantastiskt
stadsbyggnadsprojekt.
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Fotgängarnas förening
Att göra översiktsplaner på detta sätt för enskilda (nya) stadsdelar kan vara ett bra sätt att
tidigt klargöra sina intentioner. Det gör dock materialet ganska tunt att ta ställning till, men
vi antar att detta är syftet med detta dokument, att endast vara just övergripande.
Översiktsplanen har en tydlig ambition att främja oskyddade trafikanter och det skrivs
mycket om behovet av en tät och blandad bebyggelse för att ge korta avstånd med gång
och cykel. Närhet är ett nyckelord i översiktsplanen och det gäller både närhet till lokala
funktioner, närhet till den övriga staden och närhet till grönområden och havet. Generellt
gäller även att området ska ha en varierad bebyggelse med bostäder, arbete, handel, service
och rekreation. Ambitionen är att Nyhamnen ska fungera som en utvidgning av centrala
Malmö och utvecklas till en mötesplats för människor från stadens alla delar. Detta ser vi i
FOT som något odelat positivt.
Nyhamnen ligger i nära anslutning till centralstationen med kapacitetsstark kollektivtrafik.
Det finns alltså goda förutsättningar för ett lågt bilinnehav och ett hållbart resande med
gång, cykel och kollektivtrafik som primära färdmedel. I förslaget anges att fotgängare,
cyklister och kollektivtrafik ska prioriteras vid utformningen av gatumiljön och att det ska
råda ett lugnt trafiktempo som underlättar för barn och äldre att vistas i gaturummet. Allt
detta ser vi i Fotgängarnas förening som något enhälligt positivt.
Översiktsplanen pekar ut ett finmaskigt gång- och cykelnät med flera nya kopplingar till
angränsande områden i form av gång- och cykelbroar över järnvägen och vattnet. Parkering
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ska i första hand lösas i parkeringshus och garage som nås från utkanten av området från
Nyhamnspiren. Det innebär att stora delar av området i princip blir bilfritt.
Det synpunkter vi har gäller genomförandet och de socioekonomiska aspekterna.
Intentionerna i planen är något vi i Fotgängarnas förening ofta möter, för att sedan i
genomförande bli besvikna då dessa inte förverkligas. Om planens intentioner ska
förverkligas måste ett starkt tryck finnas för att åstadkomma blandning av stil i bebyggelsen
och lokaler på bottenplan. Annars blir området en bostadsenklav som en åker till och från,
likt andra förorter. Detta är mycket vanligt i svenskt stadsbyggande. Vi hoppas att
intentionerna denna gång fullföljs.
De socioekonomiska aspekterna är också viktiga synpunkter. Om intentionerna lyckas så
finns farhågan kvar att detta havsnära läge blir ännu ett område där inga sämre bemedlade
kommer att ha råd att bo. Den fotgängarvänliga miljön håller på att bli en klassfråga både i
Malmö och övriga Sverige då nya sådana miljöer ofta byggs i redan centrala och havsnära
lägen som har en stark attraktivitet redan genom sitt läge. FOT anser att alla har rätt till
närhet och ett boende som inte kräver bil för att fungera. Åtgärder måste vidtas för att
motverka en förstärkt segregation och dessa måste tas med i det fortsatta planarbetet.

Kanotföreningen Öresund
I Malmö finns många aktiva vattensportföreningar med stor aktivitet. Bland annat finns 2
kanotklubbar, roddklubb, dessutom aktiviteter som SUP, wakeboard med mera.
Bilder på kajaker finns med i ert utställningsmaterial och vi vill gärna framföra våra
önskemål om många låga bryggor som är anpassade för kajaker, - gärna i anknytning till
trevliga fik eller platser anpassade för fikapaus.
Intresset för kajakpaddling är stort i Malmö och det behövs förvaringsutrymmen för
kajaker. Inom området borde byggas ett kajakhotell. Vi i Kanotföreningen Öresund har
varit i Köpenhamn och testat kajakpolo och tycker dessutom det vore jätteroligt om en
kajakpolobana kunde anläggas inom området.

Malmös Ideella
Allmänt

Nyhamnen är en intressant del av staden som har stor potential för utveckling i framtiden.
Läget vid havet ger både möjligheter och utmaningar. Går det att vända en del av staden
mot vattnet så att det kan nås av fler är det positivt. Samtidigt finns det förstås ett starkt
intresse av attraktiva kontors- och bostadslägen.
Vi ser positivt på att kultur och fritid ges relativt stort utrymme i planen. Fokuset tycks vara
mycket på att skapa en stadsdel attraktiv för barnfamiljer, det känns dock inte riktigt som
områdets förutsättningar och utmaningar helt medger en sådan fokusering. Inte minst
trafikstrukturen med flera genomgående huvudgator öppnar upp för en väldigt stor
trafikmängd. Närheten till några av landets bästa kollektivtrafikcentra borde ha visat på
andra vägval, samt även att skapa en riktig cykelstadsdel med anknytande cykelhuvudvägar
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till kranskommuner skulle varit intressant. Bättre vore att tidigt satsa på icke bilorienterade
transportsätt för att sätta ett avtryck i staden.
Inkomst och trafik går gärna hand i hand och trafiken torde bli stor här ifall området
bebyggs med attraktiva bostäder för höga inkomster. Vi hoppas att det finns planer på
varierat byggande. Vi har sett utvecklingen i Västra Hamnen och endast ett medvetet och
genomplanerat arbete har förmåga att lyckas. Detta borde tydligare ha pekats ut i strukturen
för stadsdelen och som en allmän utmaning.
Kultur och Fritid

Vi ser positivt på att kultur och fritid tagits in specifikt i planen. Särskilt riktat mot barn och
unga. Det behövs helt säkert både fotbollsplan, sporthall och lekplatser. Det finns ett
resonemang kring att någon större kulturbyggnad skulle kunna få plats. Vi tror att det kan
finnas behov av att resonera kring civilsamhällets delaktighet i planprocesserna och i
kommande skapande av stadsdelen. Vår förhoppning är att det i större utsträckning
anordnas workshops/möten riktade till civilsamhället som diskuterar stadsdelens utveckling
för framtiden. Kanske kan ett medborgar-/dialogcenter finnas här som fångar och ger
möjlighet till malmöbor och andra att visa vad de vill ha här?
Vi kan möjligen se ett större behov av spontana ytor och öppna ytor där arrangemang,
streetkultur och streetsport, och kanske också någon kulturverkstad, kan finnas. Ta vara på
den dynamiska och gradvisa framväxande stadsdelen i dess olika faser och erbjud
möjligheter som finns inom ramen för att områden växer fram.
Vatten och det marina pekas ut som ett intressant tema att spinna kring. Vi tror att det lika
mycket kan handla om konst, dataspel och underhållning. Det är svårt att veta men
samtidigt så söker nya näringar nya platser i närhet av människor. Att hålla öppet för en rad
olika aspekter är nog värdefullt snarare än att försöka ”forma” stadsdelen uppifrån.
Delaktighet skapar långsiktigt hållbart.

Naturskyddsföreningen i Malmö
Naturskyddsföreningen Malmö har tagit del av förslaget till Översiktsplan för Nyhamnen
och ställer sig positiva till att planen bl a vill premiera gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det
finns dock ett antal punkter där planen kan förbättras för att i större mån anta de
utmaningar som vi tvingar oss på oss själva genom klimatförändringarna. Nedan tas några
av dessa punkter upp.
Planen har genomgående vaga formuleringar gällande framförallt stadsodling, gröna tak
samt produktion av förnyelsebara energi. I planen står t ex att ”Stadsodling av varierande
slag ska kunna möjliggöras” och att ”en energistrategi bör utformas”. Det behövs skarpare
åtgärder och ord än ”bör” och ”möjliggörande” för att skapa en verklig hållbar utveckling.
I Frankrike finns en lag som säger att alla nybyggda hus för kommersiellt bruk ska ha
solfångare eller grönska på taken (lagförslaget gällde från början alla nybyggda hus men
detta begränsades till slut). I Sverige finns ingen sådan lag, därmed kan städer ta egna
initiativ genom att gå före och kräva att samtliga tak inom en ny översiktsplan ska ha
grönska och/eller produktion av förnyelsebar energi. Även stadsodling ska inte bara
”kunna möjliggöras” utan odling ska ske, detta för att öka den biologiska mångfalden,
självhushållningen, mat suveräniteten samt den sociala tryggheten och samhörigheten i
områden
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Slutligen är det som sagt positivt att andra trafikslag än bilism premieras. Det hade dock
varit ett utmärkt tillfälle att låta planen vara privatbilismfri. Flera städer, såsom Madrid,
Barcelona, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo har tagit långtgående beslut om bilfria
zoner. I Malmö är vissa gator under vissa årstider under vissa dagar privatbilfria men om
privatbilfria gator från början hade planerats i ett nytt område hade det, förutom alla hälsooch miljöaspekter, även varit mer kostnadseffektivt än att i framtiden eventuellt behöva
förändra bilgator till bilfria.

PRO – Malmös Samorganisation
Genomförande av översiktsplanen

Här talas det om samverkan, kompromisser, konventionellt tänkande, otidsenliga riktlinjer
och regelverk samt sektoriserade finansieringsstrukturer samt att konventioner, hävdvunna
metoder och interna riktlinjer måste ifrågasättas, och att existerande normer, regelverk och
lagstiftning kan behöva omprövas.
För att kunna klara denna ekvation måste det finnas en instans som har det övergripande
ansvaret för att ta ett slutgiltigt beslut. Av texten framgår inte vem denna instans är!
Bostadsförsörjning

Vi ser med glädje att frågan om äldres möjlighet till behovsanpassat boende har lyfts fram.
Samhällsservice

I detta avsnitt har tillgång till service för äldre tagit upp, vilket vi ser som mycket positivt.
Mobilitet, trafik och infrastruktur

På sidan 39, cirkeldiagram, inpendling 2013, har siffrorna blivit omkastade.
Vad gäller frågan om planskildhet eller ej, kan man konstatera att om 0-visionen skall följas,
finns det ingen tvekan om vad som skall väljas! Hur många döda eller allvarligt skadade kan
planförfattarna acceptera? Med en ljus öppen och genomsiktlig planskildhet kan även de
närboende lockas att använda denna i stället för att korsa i plan, och för den långväga
resenären är det en njutning att bara kunna susa under eller över högtrafikerade trafikleder,
utan risk för liv och lem!
Utbyggnadsstrategi till Översiktsplan för Malmö

Nyhamnen är ett område som kommer att ligga avskilt från resten av Malmö, och liksom
Västra Hamnen bara ha ett fåtal angöringspunkter. Detta kommer troligtvis att orsaka en
hel del trafikstörningar, och för de äldres del innebära hinder för kommunikation med
Centrum. Även om tre nya gång- o cykelförbindelser planeras över spårområdet, innebär
det för äldre ett betydande motstånd att ta sig 7 meter upp eller ner för att nå det centrala
Malmö.

SKPF avdelning 10 i Malmö
•

Vi tycker det är bra att man bygger på redan använd mark så vi kan spara på våra
grönområden.

•

Ute belysningen är en viktig faktor.
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•

Inga höga buskar.

•

Sittplatser i utemiljön

•

Vårdcentral, kanske 2 st. om behovet finns.

•

Livsmedelsaffär.

•

Hyror som även de med mindre inkomst kan betala.

•

Bra kommunikationer.

Skånes Båtförbund
Skånes Båtförbund har tagit del av materialet och vi fann till vår glädje att hamnar för
fritidsbåtar finns inplanerade. Detta kommer att skapa förutsättningar för både besökande
och för boende att uppleva Malmö som en stad vid havet.
Mest intressant och mest plats finns i Nyhamns bassängen med Hullkajen. Platsen är väl
skyddad och borde kunna ge plats för många båtar med Y-bryggor. Sjösättningsramp för
mindre motorbåtar och jetski bör finnas.
Bron mellan Hullkajen och Smörtullen kommer att öka områdets attraktionskraft. Ett
problem blir fri höjd för in- och utpassage utan broöppning. Höjden kan lämpligen sättas
till 3 – 4 m för att de flesta motorbåtarna kommer under utan problem. Segelbåtar blir ett
problem eftersom de flesta har masthöjder över 10 m. Vi hoppas att det finns en bra
lösning på problemet. Hamnen är ju med ett bra djup och skyddat läge attraktiv för alla
typer av båtar.
Vinteruppläggningsplatser kan vara svårt att få in i bebyggelsen. När det gäller små båtar
kan de oftast förvaras i magasin med flera båtar ovanför varandra. Höjd måste tas för att
vinterförvaring måste förläggas till andra områden t.ex. i Limhamns och lagunens
småbåtshamnar. Förutsättningar för detta bör undersökas. Genom att hålla hamnen isfri
med cirkulationspumpar kan antagligen båtar även ligga i vattnet över vintrarna.
I det tidigare utskicket fanns även en mindre hamn på västra sidan, den ligga tämligen
oskyddat för nordvästliga/nordliga vindar där sjö går rakt in i hamnen och kan komma att
fordra ytterligare pirar för att fungera.
Skånes Båtförbund deltar gärna i det fortsätta arbete med utformningen av
hamnanläggningen i förhoppningen att vi kan tillföra vår erfarenhet av hamnar. Vi vill
också hänvisa till en skrift: Hamnar för fritidsbåtar. Denna finns tillgänglig på Svenska
Båtunionens Hemsida.

SPF Seniorernas Samorganisation Malmö
Allmänt

Det är ett omfattande och fint textmaterial med talande bilder, som lockar till läsning.
Innehållet visar på en mycket hög ambitionsnivå för att skapa en attraktiv och hållbar
stadsdel. Tyvärr så är det inte mycket som antyder att det finns seniorer, 55+ eller äldre.
Det pratas mycket om barnperspektiv och det satsas på barn via lekplatser, förskolor och
sportanläggningar och det är bra. På sidan 26 nämns boende för äldre och ordet äldre finns
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på några få ställen till. Vi saknar konkreta idéer om mötesplatser, bostäder för äldre som
t ex kommunala äldreboende eller mark för att bygga seniorbostäder.
Mötesplatser

På sidan 6 går att läsa om att skapa mötesplatser som involverar alla människor. Vi är
angelägna att frågan om planering av mötesplatser för seniorer tillgodoses och presenteras.
Nyhamnen ska bidra till en förbättrad folkhälsa för hela Malmö. I "hela. Malmö" ingår
naturligtvis också de äldre och det kan inte nog betonas hur viktigt skapandet av
mötesplatser för äldre är för seniorernas välbefinnande och livskvalitet. Det behövs lokaler
tillgängliga under dagtid för skiftande slag av samlingar.
Bostäder

Det talas om ett brett utbud av olika typer av bostäder och det nämns bostäder för
studenter och andra kategorier. Seniorer hör hemma bland "andra kategorier" och mycket
riktigt konstateras att särskilda boendeformer för äldre bedöms öka på sikt. Särskilda
bostäder för äldre ska vara integrerade i övrig bebyggelse. När detaljerade planer för detta
utarbetas är det angeläget att pensionärsorganisationerna är involverade.
Kultur- och fritidsaktiviteter

Kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till att skapa gemenskap, möten och mening i tillvaron
för seniorer såväl som för andra. SPF har i flera sammanhang pekat på bristen i Malmö på
lämpliga lokaler för föreningarnas mötesverksamhet, kurser etc. Det är angeläget att
planeringen av Nyhamnen har med det från start. Det är viktigt att befintliga byggnader så
långt det är möjligt, tillfälligt såväl som permanent, kan användas för seniorernas
föreningsliv. Det utesluter inte att särskilda lokaler skapas för att tillgodose äldres behov att
samlas till meningsfulla aktiviteter.
Samhällsservice

Lättillgänglig samhällsservice är en viktig fråga för äldre. Det handlar både om kontakt med
kommersiell service såväl som myndigheter och vårdsektor. För många äldre är det många
gånger oftast bilen, som är den enda möjliga mobiliteten för att uträtta vardagliga och
kanske ibland livsviktiga ärenden. Det bör ägnas särskild uppmärksamhet för planeringen
av Nyhamnen att det ges bra möjligheter till angöring och korttidsparkering för att nå
butiker, service, offentliga institutioner och deras verksamhet. Det är viktigt med korta
avstånd för lastning och lossning av gods.
Slutord

SPF Seniorerna Malmö förutsätter att pensionärsorganisationerna även i den kommande
processen för utformningen av Nyhamnen informeras och involveras för att ha möjlighet
att bevaka och påverka för seniorerna viktiga frågor.

Sveriges Åkeriföretag
Sveriges Åkeriföretag är med ca 6 000 medlemsföretag som tillsammans förfogar över
36 000 fordon, åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam
utveckling av denna näring som svarar för cirka 4 % av Sveriges BNP.
Sveriges Åkeriföretag har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Vi vill med
anledning härav lämna följande synpunkter på förslaget. Vårt svar har bäring på
godstransporternas behov.
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Vi anser att man ska ta hänsyn till godstransporter när man utformar och planerar för
området Nyhamnen så det blir möjligt för näringsidkare och boende att ta emot leveranser
av gods via tunga fordon. Flest transporter sker med tunga fordon både med leveranser in i
stadsdelen men också avfall från stadsdelen. Det är viktigt att man tar hänsyn i planeringen
till mått och vikt av tunga fordon för leveranser. Last/Lossningszoner bör planeras och
vara ändamålsriktiga samt byggas med hänsyn till gällande arbetsmiljölagstiftning.
För distribution av varor och avfall bör kunskaper om så kallad citylogistik tas tillvara.
Vi anser att man i byggskedet ska kravställa en digital och effektiv logistikkedja där man ser
hela Nyhamnen som ett projekt och kan få synergier som effektivare logistik, mindre
miljöpåverkan och mindre administration. Man kan använda sig av bygglogistikcenter där
alla byggentreprenörer delar på logistiktjänst inom hela Nyhamnen. Det finns framtagna
standarder för detta genom BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard).
Vi anser att under byggskedet tar hänsyn och planerar för 25,25 meters lastbilsekipage med
totalvikt 64 ton för leveranser av vissa byggdelar och material till byggindustrin såsom
prefabelement och byggkranar mm. Uppställningsplatser och eventuella dispenser för
denna typen av fordon bör man ta hänsyn till för att få en effektiv och klimatsmart logistik.

Formas
Formas har läst promemorian utifrån myndighetens roll som finansiär av forskning inom
området för samhällsbyggandet. Formas har inga synpunkter att lämna.

Transport Research Institute (TFK)
TFK tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslag till Översiktsplan för
Nyhamnen men väljer att avstå från att lämna synpunkter.

Vinnova
Vinnova har inga synpunkter på rubricerat förslag.

Anders
De planerade passagerna för cykel över kanal och järnvägsspår sammanfaller inte med
cykelvägarna i området (eller motstående cykelväg längst Norregatan). Måste vara ett
slarvfel?! (Jag vet att det inte är ett slarvfel men troligen en brist på cyklister som planerar).
Man vill cykla rakt (punkt), inte i kringelkrokar som ni har ritat. Det måste väl vara en
ganska självklar synpunkt på planen. Motsvarande fel har gjorts i anslutning till cykelled
längst Exercisgatan. Knappast så att någon bilväg tar ett kvarters omväg i sidled bara så där.
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Andreas Lindén
Överdäck spårområdet och bygg ihop den nya stadsdelen på riktigt med befintlig stad söder
om planområdet. Visserligen kan rörelse ske tack vare utökningen av broar. Men byggs
staden ihop med en överdäckning minskas det mentala avståndet avsevärt.
Få ut mer av kvarteren genom att sluta dem helt (gäller hela planområdet och övriga
Malmö) och bebygg gliporna mellan husen. Varför dessa halvöppna kvarter där
"innergårdarna" ändå inte kommer användas av allmänheten. Känslan som infinner sig vid
ett eventuellt besök är att man inkräktar på någon annans område. Bättre då att innergården
får bli till en egen oas för de boende.
Utöka Malmös stadsliv med mer puls, kajpromenaden borde fyllas med uteserveringar och
en och annan klubblokal. Nyhavn i Köpenhamn borde vara förebild. Kajens låga andel
med bostäder gör den perfekt för ett utökat nattliv.
Ytterligare en till ny ö skulle kunna göra sig bra här, dessutom med en till bro över till
Saltimporten skulle öka rörligheten i området.
Fasaden på husen borde ge skepnaden av smala hus som sitter ihop (tänk Amsterdam).
Färgglada skiftande fasader och sadeltak. Det skulle ge ett välkomnande inslag till hamnen.
Småparkerna borde konsolideras till en större park. Gärna sättas samman med den stora
park som är planerad i norra delen av utbyggnadsområdet bredvid Magasin 1. Det finns
undersökningar som visar på att Malmöborna hellre uppskattar större parker. Det är mer
värt att få en större oas som kanske tar marginellt längre tid att ta sig till. Det är på tiden att
Malmö får ytterligare en park i samma kaliber som Pildammsparken och Kungs,
Slottsparken.
De kvarter som är närmast Malmö C borde byggas som slutna kvarter med höghuskluster
om 100 - 300 meter höga skyskrapor. Det centrala läget borde utnyttjas till sin fulla grad.
Både för bostäder, kontor, hotell, handel, kultur m.m.

Anderas Petrovic
Hej!
Vad hände med Erik Guidice Architects, (Paris/Stockholm) förslag om att man skulle
bevara existerande vägars riktning eftersom det kostar mindre och respekterar det
historiska rutnätet?
•

gator i vindens starkaste riktning (från väst till öst)

•

respekterar det naturliga rutnätets riktning mer

•

spårvagnen dras inte utmed vindens riktning

•

ny väg behöver inte byggas då existerande vägar bevaras

Vi har ju redan en gång förstör en gammal vägstruktur i Malmö, till fördel för det
fyrkantiga (Carolikvarterets medeltida buktade gatustruktur).
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Arvid Wennergren
Bygg för folk med lägre inkomster. Hade varit väldigt tråkigt om Nyhamnen blev ett nytt
Västra Hamnen - där stora delar av Malmös befolkning varken har råd att bo eller känner
sig som hemma. Bygg billiga hyresrätter på bekostnad av dyra bostadsrätter, och skapa ett
stadsrum som inkluderar hela Malmö!

Carl Wistrand
Väldigt spännande! Jag måste uppmuntra till mer traditionell arkitektur och stadsplanering,
vilket jag är övertygad om brett föredras av befolkningen. Det innebär arkitektur som utgår
ifrån en plats' historia och geografi, och därmed präglar dess arv. Det finns en anledning att
"hippa" stadsdelar som Möllan och Gamla Väster (eller Söder i Stockholm) gör just det
som jag beskriver. Invånarna har ett behov av att kunna identifiera sig med det som är
typiskt för staden, och generisk modernistisk arkitektur bidrar inte till det. Förutom
arkitekturen krävs klassiska kvartersbyggen för att uppnå det.

Daniel Nevala
•

Bygg ännu högre hus som sticker ut från mängden på vissa strategiska platser, dvs
där de höga husen ger minimal skugga på andra hus och parker. Ett perfekt
exempel på en sådan plats är parkeringen intill Glasklart. En motsvarande plats i
Nyhamnen är exempelvis piren på norra sidan av Grimsbyvägen. Ett annat
alternativ är att bygga högre hus norr om en stor park. Om ni ser till att det byggs
högre hus kan man på så sätt skapa större parker, de planerade parkerna ser något
små ut. Större parker kommer höja värdet på bostäderna som byggs intill dem.

•

Gör inte ön intill Dockan för stor, vattengenomströmningen måste vara tillräcklig.
Den kan förslagsvis göras lite mer avlång.

•

Det kommer behövas broar och nya vägar ut från Västra hamnen österut och dessa
kommer bland annat behöva gå genom Nyhamnen, det kommer inte räcka med
endast en ny tunnel/bro från Västra hamnen till Norra hamnen. Detta måste
planeras in, annars blir det stora problem med trafiken i framtiden.

•

Längst ut på piren där Grimsbyvägen går är en perfekt plats för ett landmärke, tänk
operahuset i Sydney. Det vore ett stort misstag att bygga vanliga hus på den platsen.

Fredrik Alstorp
Prioritera för små självkörade bussar som går ofta och som det är gratis (viktigt!) att åka
med. Tydliga stråk med bussar som går var 30:e sekund där man enkelt bara hoppar på och
av och där även cykel kan tas med. Behöver man inte tänka på avgångar, biljettstrul och
kostnader kan kollektivtrafiken förändras i grunden och därmed förändra staden. Antal
bussar anpassas i realtid utifrån behov så att det alltid finns plats. Enkla appar visar mig hur
jag snabbt tar mig från A till B med gång/cykel + gratis kollektivtrafik. Allt handlar om
bekvämlighet och effektivitet samt vilket förtroende jag får för trafiklösningen.
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Fredrik Andreasson
Jag hoppas på att ni tar till vara på den klassiska arkitekturen som finns i Malmö och
utvecklar den, inte kopierar samma byggnader som finns i övriga västvärldens alla
waterfronts. Jag vill att mitt Malmö inte ska vara vilken stad som helst, därför mindre av de
moderna lådorna och försöka att återgå till en klassisk kvartersstruktur, inte för många hus
som ska sticka upp utan täta kvarter istället. Höga hus innebär inte hög befolkningstäthet,
kolla på Barcelona, Paris m.fl. städer. 4-6 våningar är lagom för att bygga fina täta
stadsdelar!

Göran Tegenrot
Nyhamnen - Trafiksystem

Ny förbindelse
En ny förbindelse till Västra hamnen via Norra/Mellersta Hamnen för att avlasta trafik i
Nyhamnen känns viktig.
Vertikal uppdelning
Positivt och spännande att läsa om förslag på nivåhöjningar mot Västkustvägen och
skapandet av en bangårdsterrass. Använd dessa lösningar för att ”tunnla” genomfartstrafik
genom området. Låt trafik från Centralen via Carlsgatan tunnlas under terrass och under
Västkustvägen för anslutning längre bort på Västkustvägen, närmare Sjölundaviadukten.
Går det att använda det närliggande tåg spår-sträckningen på något sätt?
Ett annat alternativ är att tunnla ner genomfartstrafik under Jörgen Kocksgatan innan den
sträckningen görs om till park och gång/cykelstråk.
Cykel
Helt klart behövs det fler alternativ till cykelparkering vid Centralstation än vad det finns
idag. Cykel och gångbro över Bangården - För att underlätta för cykel (och gång) skulle
man kunna prova med dragband i vägbanan i de uppförsbackar som skapas. Möjligtvis kan
cykelramper då även skapas med annan lutning?

Hanna Kiviniemi Köngäs
Min önskan är att Nyhamnen inte blir ett nytt Bo01 som endast är till för rika människor.
Det är viktigt ur många aspekter (socialt, kulturellt, integration m.m.) att man här bygger ett
bostadsområde för alla människor och inte låter endast pengar styra processen. Blandade
bostadsformer och upplåtelseformer är bra, men tänk också på att bygga till rimliga priser
så att hyrorna inte blir för höga. Ett tips är att ta en titt på BoKloks (Skanska & Ikea)
koncept.
Man bör också ha i åtanke närheten till havet och försöka bygga in "vindskydd", vilket
kommer att göra området mer attraktivt.
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Håkan Berg
Otroligt spännande att följa utvecklingen av Nyhamnen med allt vad det innebär framöver.
En tanke bara; Det borde byggas en del höga byggnader också som sticker ut. Malmö var
banbrytande när Turning Torso kom och satte Malmö riktigt på kartan. Vore fantastiskt
om man kunde på nåt sätt upprepa detta och t ex få in ett kluster av höga byggnader
någonstans på kanske 35-40 våningar. Jag jämför lite med Karlatornet som håller på att ta
form i Göteborg. Inte för att det behöver slås rekord i höjd igen och att det ska matcha
Torson, men det hade definitivt ökat attraktionsvärdet i området och upplevts som mer
storstadsaktigt, precis som Turning Torso gjorde när det kom. Malmö är ju en platt stad, så
det behövs höga byggnader som sticker ut och upp.

Joakim Sjöström
Fantastiskt!

Linnea Hult
När man bygger modernistisk är det en hårfin skillnad mellan estetiskt tilltalande och
gräsligt och kalt. Därför bör man vara försiktig och noga med materialval och liknande.
Man ska även akta sig för att enbart använda sig av illustrationsprogram på datorn som en
visionsbild, eftersom att det sällan ser ut som det kommer göra i verkligheten.
Kontrasten mellan Malmös gamla stad på ena sidan och den nya med Västra hamnen och
den kommande Nyhamnen på andra sidan kan tyckas vara cool. Men det skulle kännas mer
enhetligt ifall man på något sätt knyter an till den gamla delen av stan och anammar äldre
stilar, med modern touch i den nya stadsdelen Nyhamnen. Personligen tycker jag att
modernism ter sig bäst tillsammans med äldre byggnader och därför bör man bygga mer på
detta vis. Eftersom att bara modernistiska byggnader kan bli väldigt enformigt och kalt det blir bäst ifall man blandar. Man saknar värmen och mysighetsfaktorn i nybyggda
områden som man annars får i äldre kvarter.
Jag vet att arkitekter tycker att deras moderna hus också är varierande, mysiga och trevliga.
Men så är sällan fallet för de flesta andra människor. De flesta föredrar att strosa runt bland
äldre hus.
Arkitekter som levde för 100 år sedan och längre tillbaks i tiden har ju uppenbarligen funnit
ett vinnande koncept eftersom att deras hus är de mest omtyckta och eftertraktade (jag
pratar om sekelskiftets hus, viktoriansk stil osv.). Varför inte ta inspiration därifrån?
Nuvarande arkitekters inspirationskällor verkar vara slumområden, getton, bunkrar och
fängelser. De tänker inte på vanliga människor som ska vistas i miljön.
Nyhamnen önskar jag vara en inbjudande, varm stadsdel. Med en del nytänkande
arkitektur, gärna med mycket färg eftersom att vi lever i ett land som är grått halva året och
då behöver inte våra byggnader vara i gråskalor. Men också en blandning med hus som är
inspirerade från äldre arkitektur (inte lådmodernism). Man behöver inte bygga helt som
man gjorde då, men få inspiration: utsmyckade fasader, sadeltak, fint tegel. Det är sådant
som jag saknar hos moderna byggnader.
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Ludvig Lenander
Inga höghus, kvartersstad. 4-6 våningshus.

Marcus Fritz
Det hade varit mycket trevligt om Nyhamnen hade fått en känsla av Nyhamn i
Köpenhamn. Där man bygger moderna hus men som ser klassiska ut och ger ännu en
dimension till Malmö. För idag är allt modern så det hade varit kul om man fått till något
unikt, typ Nyhamn eller Gamla Stan i Stockholm.

Niklas
Jag tycker ni ska förbereda för att bygga ut ovanför Nyhamnen i framtiden. Bostäderna
kommer då fortsätta där det nu står bilar. Det går rätt lätt att bygga ihop med en bro i
framtiden och bygga en längre strand. Där kan det även vara ett rätt stort grönområde ifall
man vill det. Tänk även på att segelbåtar och kajaker vill lägga till i hamnen.
Nyhamnen ska vara modernt med starka färger. Tänk er Curacao. Det ska vara för en aktiv
befolkning med urban odling och en farmers market. Jag hade gärna sett att butiken
Paradiset hade flyttat in i en lokal.

Peder Kristiansson
Ur förslaget

Nyhamnen ska bidra till att förstärka Malmös identitet som kuststad genom att tillvarata
det havsnära läget.
Mina synpunkter
Trenden att bygga ut mot havet syns stark i dag, inte minst bland de skånska kuststäderna,
trots det orosmoln som den förväntade havsnivåhöjningen utgör; ett orosmoln som också
lyfts fram i planförslaget.
Fram till mitten av detta århundrade väntas havsnivån stiga med 30 till 40 centimeter enligt
SMHI:s senaste prognos och till en meter fram till århundradets slut. Rapporter har också
kommit att det kan bli än värre (se t ex den nya studien från Stockholm Resilience Centre
vid Stockholms universitet). Att möta detta hot kräver stor uppmärksamhet, försiktighet
och beredskap för omprövning av planen. Hur viktigt det är att klara det globala
temperaturmålet kan inte nog understrykas.
Ur förslaget

Bebyggelsen ska i delar kunna vara högre än 5–6 våningar – den traditionella
"malmöskalan".
Mina synpunkter
Jag har lite svårt att mer tydligt urskilja en egentlig traditionell skala, om vi nu håller oss till
tiden efter 1950-talet. Det spretar för mycket för att kunna göra det. 5 – 6 våningar verkar
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dock idag – allmänt sett – vara någon slags nedre gräns för flerfamiljshus. Kanske snarare 6
än 5 våningar även om bilden känns lite otydlig.
Med högre hus följer knappast någon bättre och trivsammare miljö. Vart tog det mänskliga
måttet vägen i detta sammanhang? Med hänsyn till befolkningstillväxten och behovet av att
spara den goda jorden lär dock hus av angiven höjd på 5-6 våningar och något högre få
accepteras men det bör – om möjligt – inte få bli för utbrett med sådan höjd. Bra är om
någorlunda hygglig plats kan ges även för lite lägre hus.
För att skapa ljus och rymd i miljön (och också variation) tycker jag det är bra med indrag
på översta eller de övre våningarna i de högre husen.
Intressant skulle vara att veta hur högt eller lågt folk i allmänhet önskar bo, t ex hur högt
upp de vill bo i ett flerfamiljshus om denna hustyp är den önskade (eller om annat
alternativ inte skulle vara tillgängligt utifrån de givna förutsättningarna) och hur de vill se
sin närmiljö gestaltad. Några bra undersökningar av detta slag har jag dock inte funnit.
Såvitt jag kan erinra mig finns dock undersökning som visar att boende i en egen villa är
det populäraste alternativet.
Stimulera gärna till undersökningar av ovannämnda slag t ex på Malmö universitet.
Höghus bör enligt min mening undvikas. De är inte bra ur barnperspektiv (om höghuset är
för boende) och inte heller ur säkerhetssynpunkt.
Med höghus här och var följer också en taggig profil som känns oharmonisk. Att titta ut
över ett mer plant stadslandskap ger en mer rogivande känsla som jag upplever det.
Variation och spänning i stadsmiljön bör sökas på annat sätt. En lägre och jämnare
bebyggelse gör att det känns behagligare och tryggare enligt min uppfattning. Här finns
fortfarande chansen för Malmö att någotsånär gå en egen väg och inte bara följa efter hur
det görs i andra storstäder (och numera även i en del mindre orter).
Ur förslaget

En varierad och upplevelserik stadsmiljö ska locka till utevistelse och möten.
Mina synpunkter
Breda trottoarer bör eftersträvas på bilgatorna, särskilt där folk rör sig som mest. Breda
trottoarer skapar behaglig rymd och trygghet och även goda förutsättningar för möten. De
inbjuder till uteserveringar och annat som livar upp gaturummet utan att framkomligheten
störs för de gående.
Ur förslaget

Variation i byggnadshöjder ska bidra till att skapa djup i upplevelsen av stadsbilden.
Mina synpunkter

Se ovannämnda synpunkter angående en taggig profil. Omväxling bör eftersträvas på annat
sätt. Viss variation på en lägre nivå är dock helt på sin plats.
Ur förslaget

Stadsmiljön ska stimulera alla sinnen och ge en mångfald intryck. Arkitekturen ska bidra till
att skapa varierade och upplevelserika gaturum som är intressanta för den som rör sig till
fots eller med cykel.
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Mina synpunkter
Förutom att stimulera alla sinnen ska stadsmiljön även upplevas som trygg och allmänt
behaglig. Trappor och utrymmena utanför dörrarna på våningsplanen i husen bör därför
byggas så att dagsljuset kommer in. Det gör att det känns tryggare.
I gatukorsningar och gärna på fler ställen bör eftersträvas runda (eller i varje fall avfasade)
hörn på husen eller åtminstone på bottenplanet. Det gör miljön lite ”mjukare” och man ser
också varandra lite tidigare vid möten i hörnen. Runt känns mjukt, fyrkantigt vasst.
Alltför mycket rätlinjigt och fyrkantigt bör undvikas. Jag ser därför positivt på det som sägs
i planförslaget om krökta gaturum och vinklingar men mer bör göras i detta hänseende.
Inspiration bör hämtas från Malmös äldre bebyggelse. Lite böjda gator och krokigare gångoch cykelvägar ger en mer spännande upplevelse liksom mer levande fasader och lite
varjehanda av mer udda slag. För mycket rakt i vägnätet och platt på husväggarna gör
rummet monotont. T ex bör cykelbron över järnvägen ha en mer spännande form –
svängd eller på annat sätt mer fantasifull.
Med hus och miljö man trivs i lär följa större aktsamhet, vilket i förlängningen kan ge lägre
underhållskostnader.
Ur förslaget

Nyhamnens parker och stadsmiljö ska uppmuntra till spontan fysisk aktivitet, till exempel
genom att yteffektivt skapa plats för löpslinga, utegym, bollspel, dans och klätterväggar.
Mina synpunkter
Ur bl a trygghetssynpunkt är det viktigt att det blir belyst löpslinga och utegym. Det bidrar
dessutom till att dessa platser blir mer utnyttjade.
Ur förslaget

Trafiken riskerar att öka i takt med att ny bebyggelse tillkommer.
Mina synpunkter
Blir det så att E6:an byggs ut med ytterligare ett körfält så lär detta spä på biltrafiken till
Malmö och Nya Hamnen. Med förbättringar av vägnätet stimuleras biltrafiken. Det visar
erfarenheten.

Pär Gustafsson
Bygg högre och tätare.
Det är beslutat att Malmö inte ska bygga på jordbruksmark utan utnyttja mark i staden. För
att långsiktigt säkra upp att det även i framtiden ska gå att genomföra denna strategi krävs
att redan nu maximalt utnyttja den mark som finns. Särskilt när marken ligger granne med
Centralstationen.
Genom att bygga högt kan också existerande bebyggelse sparas i större utsträckning utan
att tumma på antalet byggda bostäder. Det behöver byggas långt fler bostäder per år än vad
som byggs idag av skäl som de flesta redan känner till.

104

I utställningsförslaget är de publika ytorna allt för stora. Ett vanligt felslut är att mer yta
implicerar mer offentligt liv och fler möten mellan människor. I själva verket är det tvärt
om. För att kunna skapa det folkliv som så många eftersträvar krävs det att de publika
ytorna är avsevärt mindre än i förslaget. Både kajpromenader, kajplatser, torg och gaturum
kan begränsas. Detta innebär många vinster:
•

Större underlag för kommersiella verksamheter och på de platser där människor
vistas och rör sig

•

Mer plats till bostäder i kvartersstruktur

•

Husen behöver inte vara lika höga om tillåts ett större fotavtryck

•

Den upplevda tryggheten ökar ofta på platser där många människor vistas och rör
sig.

Titta också närmare på White arkitekters förslag i parallella uppdrag om hur det befintliga
byggnaderna kan bevaras för större variation och möjlighet för de så värdefulla existerande
verksamheterna att kunna stanna kvar i området.

Rasmus Vincentz
Jag har med stort intresse studerat förslaget till "ÖVERSIKTPLAN FÖR NYHAMNEN"
- "Fördjupning av Översiktsplan för Malmö - Utställningsförslag januari 2018 ". Förslaget
utmärks av många bra idéer och bred hänsyn till hållbarhet. Jag vill emellertid betona vikten
av att inkludera marinbiologi och biologisk mångfald till sjöss mer än vad som föreslås i
förslaget. I dagens förslag har biologisk mångfald nämnts flera gånger, men för det mesta
reduceras den till en fråga om den gröna miljön på land, i parker med träd etc. När havet
nämns i förslaget är det ofta relaterat till människor som använder vattnet och
möjligheterna att segla etc. Därför förbises möjligheter för att främja biologisk mångfald,
och goda möjligheter att skapa en ännu mer hållbar stad används inte på rätt sätt. Det
måste vara mer direkt involverat. I ombyggnad av Nyhamnen, det finns några stora och
uppenbara möjligheter att inkludera marinbiologi, som ett starkt komplement till liv i den
nya stadsdelen, ekonomi, och höjer nivån på ekosystemtjänster mm. Detta kan hända när
man fyller bassänger, bildar rev eller säkerställer tillgång till medborgare kan uppleva
boplatser och växande områden för ål och kräftdjur etc. Substrat och struktur är avgörande
för marint liv, liksom selektiv drift av områdena över tiden. Biologisk mångfald till sjöss är
2030 målnummer 14 och fäster stor vikt vid både lokala och nationella, därför blir det en
bra förlängning av Malmö kommun för att möta 2030 målen som innehåller mer biologisk
mångfald till havs i Nyhamnen.
Det är ett nytt område internationellt för att ta reda på exakt hur stadsutveckling och
ombyggnad av hamnområden kan kombineras med den biologiska mångfalden på land,
men det börjar bli några goda exempel för inspiration, inklusive från Göteborg. Därför kan
erfarenheterna från Nyhavn också arbeta för att stimulera affärer och dra internationell
kompetens till Malmö. Genom att vikta marinbiologi högre i förslagen får Malmö sätt igång
och visa andra städer i världen, hur 2030 målet kan kombineras med en levande och
ekonomiskt stark stadsutveckling. Det är ett bra alternativ som måste användas fullt ut.
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Ronnie Niby
Bygg högre och tätare.
Det är beslutat att Malmö inte ska bygga på jordbruksmark utan utnyttja mark i staden. För
att långsiktigt säkra upp att det även i framtiden ska gå att genomföra denna strategi krävs
att redan nu maximalt utnyttja den mark som finns. Särskilt när marken ligger granne med
Centralstationen.

Tillmann Weimer
Jag har med stort intresse läst om planerna hur det gamla Frihamnsområdet ska utvecklas.
Jag undrar hur planeringen av kollektivtrafiken ska se ut när det gäller att förbinda den nya
stadsdelen med det centrala Malmö och Västra hamnen? Projektets syfte är ju att många
ska bosätta sig vilket ställer extra krav att kollektivtrafiken följer med i utvecklingen. Idag är
Västra Varvsgatan bland de hårdast drabbade vägarna i Malmö under rusningstid.
Med tanken på detta skulle jag vilja förslå en Metro eller lättbana som skulle kunna gå längs
Grimsbygatan och sedan fortsätta vidare mot Västra hamnen. Den kunde föras över på en
bro från Hamnparken vidare via Krankajen till Östra Varvsgatan. En tunnellösning skulle
kanske vara mer realistisk med tanken på eventuella hinder men också dyrare att realisera.
En billigare lösning skulle kunna vara en gång och cykelbro på samma ställe. I København
finns det t.ex. "Bryggebroen" och "Cykelslangen" som förbinder Islands brygge med
Fisketorvet och "Inderhavnsbroen" som bör binda Holmen med Nyhavn.

Tony Benic
Hejsan! Fantastiskt roligt att Malmö utvecklas och expanderar på alla dess håll. Malmö är
en modern stad med framåtblickande människor av stora ambitioner och stävan efter; mer,
vackrare och större. Detta är ett av de större projekten Malmö stad kommer att genomföra
på lång sikt och därför behöver det tänkas högre.
Vi i Malmö vill ha högre byggnader. Det är trevligt med 16 våningar men gör det till 30-4050 våningar i stället så blir upplevelsen och attraktionsfaktorn ännu större. Sätt Malmö på
kartan ännu en gång med nytänkare som ni gjorde vid Bo01. Dessutom planen för Malmös
framtida tunnelbana med kanske upp till 2 strategiskt byggda platser med plats för det
planerade tunnelbanenät som kommer.

Valdemar Westesson
Jag önskar kajer för husbåtar, där båt/husägarna själva kan välja sina båtar. Många fina
exempel finns i Köpenhamn och andra städer.
Nästan alla tycker det är trevligt att promenera och röra sej vid vatten och att titta på båtar
och livet på båtarna är härligt inte bara för dom som bor där, utan också för alla som
passerar förbi.
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