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Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)

SBN-2014-379
Sammanfattning

Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037) har till syfte att utveckla det centralstationsnära
området till en nära, tät, grön och funktionsblandad del av Malmös centrum. Översiktsplanen
föreslås godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen och därefter vidare till
kommunfullmäktige för beslut om antagande.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadskontorets förslag till Översiktsplan för
Nyhamnen (april 2019) med tillhörande utlåtande med de justeringar som följer av nämndens
beslut.
2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner Översiktsplan för
Nyhamnen (april 2019) med tillhörande utlåtande och att den ska föreslå kommunfullmäktige
att anta planen.
Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadskontorets förslag till Översiktsplan för
Nyhamnen (april 2019) med tillhörande utlåtande.
2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner Översiktsplan för
Nyhamnen (april 2019) med tillhörande utlåtande och att den ska föreslå kommunfullmäktige
att anta planen.
Yrkanden

Lars Hellström (L), Sofia Hedén (S), José Luis Munoz Pastene (S), Susanne Jönsson (S),
Shaip Morina, Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren
(M) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska lägga ordet "väsentligt" i andra stycket på sidan 12
så lydelsen blir "Bebyggelsen ska i delar kunna vara väsentligt högre..." samt i 3:e punkten på
sidan 30 så lydelsen blir "Antalet våningar kan vara väsentligt högre...".
Mikael Andersson (V) yrkar avslag på Lars Hellströms (L) m.fl. ändringsyrkande avseende
sidan 12 och 30.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska ta bort "...utan genomfartstrafik..." under rutan med rubriken
"Lugna kvarter" på sidan 16.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska byta ut ordet "kan" mot "bör" i 3:e punkten på sidan 30 så
lydelsen blir "Antalet våningar bör vara..."
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska ta bort första meningen som börjar med "Stora bostadskvarter
ska ha allmänna passager..." i 1:a punkten på sidan 31.
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Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden efter "...under barngårdsterassen,..." ska lägga till "...inuti byggnader
och på lägre våningsplan där dagsljusförhållanden gör andra användningsområden
olämpliga,..." i andra meningen i 6:e punkten på sidan 31.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ändra de första tre meningarna i 1:a punkten under rubriken
"Planeringsriktlinjer" på sidan 39 som börjar med "Kollektivtrafiken ska utgöra..." så att
lydelsen blir "För att Malmös högt ställda transportmål ska bli verkliga är det viktigt att en
attraktiv kollektivtrafik finns på plats redan i ett tidigt skede. Huvudstråket genom Nyhamnen
ska ligga i Hans Michaelsensgatan....
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden lägga till två nya punkter på sidan 39/40 som lyder "Öster om
Västkustvägen bör det utredas om en attraktiv pendlarparkering kan anläggas med goda
kopplingar till Nyhamnen och Västra Hamnen." samt "För att skapa en robust infrastruktur
är det viktigt att också studera fler trafikflöden än den målsättningen som Malmös trafik och
mobilitetsplan innebär för att öka kunskapen om planens känslighet och framtidssäkra
trafiksituationen"
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska återremittera
översiktsplanen med syfte att ta fram en trafikkonsekvensutredning för en högre andel
biltrafik än den prognosticerade om 20 procent.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadsnämnden på sidan 12 och 40 ta bort de
föreslagna undervattenstunnlarna för bil som planeras mellan de konstgjorda öarna och
istället uppföra en gång- och cykelbro på samma sträckning.
Mårten Espmarker (MP), Sofia Hedén (S), José Luis Munoz Pastene (S), Susanne Jönsson (S),
Shaip Morina yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska ta bort sista meningen i första punkten
som börjar med "I de fall underbyggda gårdar..." på sidan 35.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Anders Olins (SD) m.fl. återremissyrkande samt yrkar avslag
på samtliga ändrings- och tilläggsyrkanden ställda endast från Martin Molin (C), Darko Simic
(M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M). Sofia Hedén (S) yrkar även avslag på
Mårten Espmarkers (MP) ändringsyrkanden avseende sidan 32 och 40.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer först Anders Olins (SD) m.fl. yrkande om återremiss av
översiktsplanen mot hennes eget yrkande om avslag på återremissyrkandet och finner att
stadsbyggnadsnämnden ska avgöra ärendet idag
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Lars Hellströms (L) m.fl. yrkande att lägga till
ordet "väsentligt på sidan 12 och 30 mot Mikael Anderssons (V) yrkande om avslag på
detsamma och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt Lars Hellströms (L) m.fl.
förslag.
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Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Martin Molin (C) m.fl. yrkande att ändra ordet
"bör" till "kan" i 3:e punkten på sidan 30 mot hennes yrkande om avslag på detsamma och
finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Mårten Espmarkers (MP) yrkande om
ändring på sidan 12 och 40 mot hennes yrkande om avslag på detsamma och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Martin Molins (C) m.fl. yrkande om ändring på
sidan 16 mot hennes yrkande om avslag på detsamma och finner att stadsbyggnadsnämnden
beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Votering

Votering begärs.
Stadsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som röstar
på Sofia Hedéns (S) yrkande att avslå ändringsyrkande på sidan 16 röstar ja, de ledamöter
som röstar på Martin Molins (C) m.fl. ändringsyrkande på sidan 16 röstar nej.
Omröstning utfaller med vad som framgår i bifogad voteringslista.
Med sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster beslutar stadsbyggnadsnämnden i enlighet med
Sofia Hedéns (S) yrkande.
Fortsatt beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Martin Molins (C) m.fl. ändringsyrkande om att
stryka första meningen i 1:a stycket på sidan 31 mot hennes yrkande om avslag på detsamma
och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Martin Molins (C) m.fl. yrkande om tillägg i 6:e
punkten på sidan 31 mot hennes yrkande om avslag på detsamma och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Mårten Espmarkers (MP) m.fl. yrkande om
ändring på sidan 35 mot Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och
Mats Brogren (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt Mårten Espmarkers (MP) m.fl. förslag.
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Martin Molins (C) m.fl. yrkande om ändring
av de första tre meningarna under 1:a punkten på sidan 39 mot hennes yrkande om avslag på
detsamma och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Martin Molins (C) m.fl. yrkande om tillägg av
två ny punkter på sida 39/40 mot hennes yrkande om avslag på detsamma och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Reservationer

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
Mikael Andersson (V) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
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Mårten Espmarker (MP) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) inkommer
med en gemensam skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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antagandehandling
ÖP_Nyhamnen
ÖP_Nyhamnen_Miljökonsekvensbeskrivning_antagande
ÖP_Nyhamnen_Utlåtande
ÖP_Nyhamnen_Utställningsyttranden

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-04-11

Stadsbyggnadsnämnden
Voteringslista: §88
Ärende:

Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037), SBN-2014-379

Voteringslist(or)
Avslag på Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M)
yrkande att stadsbyggnadsnämnden ska ta bort "...utan genomfartstrafik..." i rutan med rubriken
"Lugna kvarter" på sidan 16. Ja för att avslå ändringsyrkandet, nej för a
Ledamot

Ja

Sofia Hedén (S), Ordförande
Lars Hellström (L), Vice ordförande
Martin Molin (C), 2:e vice ordförande
José Luis Muñoz Pastene (S), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ledamot
Shaip Morina (S), Ledamot
Mårten Espmarker (MP), Ledamot
Mikael Andersson (V), Ledamot
Darko Simic (M), Ledamot
Per Göran Wiberg (M), Ledamot
Mats Brogren (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Åsa Ahnfeldt (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2019-04-11
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)

Nyhamnen är ett otroligt spännande projekt. En intressant ny stadsdel ur många aspekter.
Med kanske 9 000 nya bostäder och 16 000 nya arbetsplatser kommer det att finnas och
krävas biltrafik förutom cykel- och kollektivtrafik.
Kommer två öst-västliga och en nord-sydlig stadshuvudgata kunna hantera denna ökade
trafiken. Delar av dessa huvudgator skall även avlasta trafiken mot Västra Hamnen.
Vi tror inte att det är realistiskt att prognosticera 20% biltrafik till och från Nyhamnen.
Vi tror att vi bör titta på mer realistiska siffror så att vi inte får ett liknande problem som finns i
Västra Hamnen.

Sverigedemokraterna yrkade på en återremiss i syfte att få en trafikkonsekvensutredning för
en högre andel biltrafik än den prognosticerade om 20%.
Detta avslogs av de styrande i Malmö och därför vill Sverigedemokraterna reservera sig mot
den prognosticerade trafikplaneringen.

Malmö 2019-04-12
Sverigedemokraterna Malmö

Anders Olin

Åsa Ahnfeldt
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2019-04-11
Ärende: Översiktsplan för Nyhamnen
SBN-2016-92

En god stadsmiljö kan byggas i Nyhamnen
Översiktsplanen innehåller en fördjupning av området i Nyhamnen som avses att
bebyggas under 20-30 år. Planen har en högre exploateringsgrad än något större
område än tidigare i Malmö.
Under sammanträdet yrkades det på en kraftig förändring som innebär att målsättningen
att bygga med en generell malmöskala på 5-6 våningar skulle förändras till att skalan för
området skulle vara väsentligt högre.
Denna formulering kan vi inte ställa oss bakom då den tidigare formuleringen inte
utesluter enstaka högre hus men att malmöskalan på 5-6 ska vara utgångspunkt för
planering och genomförande. En förändring riskerar att regelverk för dagsljus för
kommande bostäder inte kan uppnås.
Vänsterpartiet yrkade därför att den ursprungliga formuleringen skulle vara kvar.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2019-04-11
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Diarienr: SBN-2014-379
Vi ser positivt på Översiktsplanen för Nyhamnen som har stor potential att bli
en ny modern, grön och hållbar stadsdel.
Miljöpartiet yrkade på att ändra i översiktsplanen genom att ta bort de
föreslagna undervattenstunnlarna för bil som planeras mellan de konstgjorda
öarna. Dessa tunnlar kommer att kosta stora summor pengar och ge stor klimatoch miljöpåverkan.
Kostnaderna för dessa tunnlar kommer att ge höjda hyror och högre
försäljningpris för de bostäder och kontor som ska byggas i Nyhamnen.
Miljöpartiet arbetar för att fler bostäder till rimlig kostnad ska kunna byggas i
Malmös centrala delar. Vår ståndpunkt är att undervattenstunnlarna orsakar
onödigt ökade kostnader för de boende i Nyhamnen, samt onödig klimat- och
miljöpåverkan. Vi hade istället velat se en gång- och cykelbro på samma
sträckning.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espermarker
_____________________________
Mårten Espermarker, ledamot nämnd
Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare nämnd

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

11

Reservation
Stadsbyggnadsnämnd 2019-04-11
Ärende: 10
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Det är glädjande att översiktsplanen för Nyhamnen äntligen kommer upp för antagande, och att
utvecklingen under planarbetet gått under rätt håll. Att Malmös absolut attraktivaste
exploateringsområde nu äntligen är redo att utvecklas är väldigt positivt.
Att styret och förvaltningen efter många omtag under planarbetets gång tillslut valde att ge efter för
den linje som Moderaterna drivit genom hela processen om att detta A-läge måste tillvaratas med
högre och tätare bebyggelse för att utvecklas till en Europeisk knutpunkt av internationella mått är
glädjande. Tyvärr finns det ytterligare aspekter, där Centerpartiet och Moderaterna gärna ville se
förbättring, men där styret valde att avslå våra förslag.
Bland annat så ville vi:
• Möjliggöra för högre och tätare bebyggelse, så att ännu fler människor kan bo och arbeta i
Nyhamnen, Ska Malmö växa till en halv miljon invånare de kommande tjugo åren måste vi ta
alla chanser vi kan få till förtätning.
•

Planera för en attraktivare kollektivtrafik. Ska vi nå de högt ställda trafikmålen i Malmö är fler
superbussar inte tillräckligt. Planen nämner också spårvagnar, vilket varit politiskt
problematiskt och dessutom ger orimligt lite nytta i förhållande till investeringskostnad. I
Nyhamnen hade de absolut funnit möjlighet att planera med ett resandeunderlag för ett helt
separerat (och förarlöst) kollektivtrafiksystem med hög driftsäkerhet och attraktivitet, t.ex en
metro som i Köpenhamn, en linbana eller något annat snabbt och effektivt transportmedel

•

Skapa en attraktivare stadsdelspark. Dagens plan innehåller en stor central park, omgiven av
bebyggelse och utan trafik. Intentionen är god, men faktum med att attraktiva mötespunkter
kräver liv och rörelse. Därför ville vi se över möjligheten att planera gatunätet så att trafiken
fördelas över hela Nyhamnen, även om det sker på fotgängarna och cyklisternas villkor inne i
området. Den stora bilfria zonen man planerar för i Nyhamnen för tyvärr tankarna till
Stadionparken, Nydalaparken och andra otrygga platser

•

Möjliggöra för slutna kvarter. Den vision som finns om att alla bostadsgårdar ska vara till för
alla leder tyvärr till att många ytor upplevs som allt för offentliga för att vara privata, men allt
för privata för att vara offentliga. Det är dåligt markutnyttjande som vi inte kan acceptera.
Låt istället byggherrarna bygga helt slutna kvarter så de boende känner sig trygga med att
släppa ut sina barn, sin katt eller motsvarande, trots att det är mitt i centrala Malmö. Slutna
kvarter minskar dessutom risken för ventruiska vindar och bidrar till ett bättre mikroklimat.

•

Öka byggherrarnas frihet att anlägga parkering där det passar. I den nuvarande planen är
möjligheten att anordna parkeringsplatser ytterst begränsad för den enskilda byggherren. I
Centerpartiet och Moderaternas vision av Malmö ska den enskilde aktörens möjlighet
utökas, för att låta varje kvarter ta tillvara på sin fulla potential. Därför ville vi utöka
möjligheterna för att anlägga parkering till att innefatta alla ytor som inte har
marknadsmässig potential för andra funktioner, till exempel bottenvåningar i
höghusområden och innergårdar i större byggnadskomplex.
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•

Bygga en attraktiv pendlarparkering. En stor del av trafiken i Malmö (framförallt till Västra
hamnen och i framtiden även Nyhamnen) består av inpendling. För den som av olika skäl inte
kan ta tåget eller bussen hela vägen hade en attraktiv pendlarparkering i utkanten av Malmö
varit en lösning. Optimalt är att trafiken ska kunna köra direkt från motorvägen, in i ett
parkeringshus och byta till kollektivtrafik för att undvika trängseln inne i stan.

•

Planera för en hållbar trafiksituation. Nyhamnen är planerad efter Malmö Stads Trafik och
Mobilitetsplan (TROMP), ett dokument med högt ställda mål, men med brister i
genomförandebeskrivningen. I t.ex Västra Hamnen, där målsättningen varit snarlik, men
metoden för att nå målen framförallt har varit att fysiskt tränga ut bilen, har lett till en dålig
trafiksituation och en begränsad investeringsvilja för framförallt företag som istället
etablerat sig i det lättillgängliga Hyllie. Tyvärr ser vi en risk att samma sak händer med
Nyhamnen.
För oss är det viktigt att medlen för att nå målen i första hand alltid är morötter snarare än
piska. Därför yrkade vi på tilläggsförslag med bland annat attraktiv kollektivtrafik och
pendlarparkering. Tyvärr gick inte det igenom. Därför föreslog vi att man, förutom att
planera med en trafikutveckling enligt TROMPen också skulle analysera området ur andra,
mer realistiska trafikscenarion för att öka beredskapen för alternativa utvecklingar och
undvika att skapa en stadsdel där transportflödena utgör en begränsning för företags
investeringsvilja, stadsdelens attraktivitet och Malmös utveckling.

Tyvärr vann ingen av våra förbättringsförslag gehör. Av den anledningen reserverar vi oss mot den nu
liggande översiktsplanen till förmån för våra egna förbättringsförslag

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Susanne Ydstedt (M)

Anastasia Malmros (M)

