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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att uppföra en bostadsbyggnad med kontor och centrumverksamheter på i våningarna 1-4 i anslutning till Dockplatsen i Västra
hamnen. Avsikten är att den nya byggnaden kan bli ett landmärke som ramar in och markerar Dockplatsen samt Dockan-området.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planläggningen möjliggör en fortsatt utveckling av Västra Hamnens omvandling från industri- och hamnområde till en blandad stad med bostäder på fastigheten Torrdockan 7. Förutom bostäder möjliggör planförslaget kontor och centrumverksamheter i de fyra lägsta våningarna.
Bostadsbyggnaden föreslås utformas som en byggnad med två uppskjutande högre byggnadskroppar i 17–24 våningar. Planförslaget kommer innebära en förändring av stadsbilden
då den planerade byggnaden kommer att bli högre än omgivande genomsnittliga kvarter,
det finns dock flera höga byggnader i närområdet. Den aktuella platsen bedöms lämplig för
högre bebyggelse eftersom den ligger i anslutning till kanalen samt intill Dockplatsen. Sammanlagt möjliggör planen för 19 691 m2 BTA.
I detaljplanen anges en grönytefaktor på 0,50. Då grönytor inom planområdet är begränsade till bostadsgården kommer åtgärder i form av exempelvis planteringsbäddar på bostadsgården, sedumtak och infiltrerande beläggning bli nödvändigt för att uppnå aktuell
grönytefaktor.
Boende kommer, på grund av planområdets läge, få tillgång till goda kollektiva kommunikationer och ett välutbyggt cykelnät. Parkering föreslås lösas i ett underjordiskt garage i två
våningar.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3 § miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planeringsförutsättningar

Planområdet är cirka 3500 kvm stort och består idag av en parkering samt delar av lokalgator och förgårdsmark. Planområdet är beläget i Dockan i Västra hamnen och avgränsas av
Dockplatsen i väster och Krankajen i öster. Marken utgörs av fastigheten Torrdockan 7
och del av Hamnen 21:138. Fastighetsägare är Wihlborgs Kranen 10 AB (Torrdockan 7)
och Malmö stad (Hamnen 21:138).
Överensstämmelse med översiktsplanen

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

Planförslaget möjliggör en fortsatt omvandling av Västra Hamnen från industri- och hamnområde till en blandad stad med bostäder, kontor och centrumverksamheter.
Byggnationen föreslås bestå av en byggnad med två uppskjutande högre byggnadskroppar i
olika antal våningar. Utformningen innebär att terrasser samt en gemensam bostadsgård
kan skapas på taket. Byggnadens bottenplan kan bidra med utåtriktade funktioner så som
restaurang, café och kontorshotell vilket möjliggör att byggnaden kan kopplas samman med
dess omgivning.
Den nya byggnaden ska bli ett landmärke som ramar in och markerar Dockplatsen samt
Dockan-området. Platsen anses lämplig för en högre bebyggelse då det kan bidra positivt
till stadens vy från havet samt innebära en kontrast mot den lilla skalans byggnader i Västra
Hamnen. De slanka byggnadskropparna innebär viss luftighet, i motsats till de i den övriga
stadsstrukturen ganska slutna kvarteren.

Illustration 1. Visionsbild för ny byggnad sett från Hamnbassängen sett från sydost.
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Illustration 2. Visionsbild för ny byggnad ut mot kajen sett från öst.

Illustration 3. Visionsbild för ny byggnad intill Dockplatsen, sett från väst.
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Illustration 4. Visionsbild för ny byggnad sett från Isbergs gata i söder.
2.2 Bebyggelse
Användning/ändamål

Planläggningen möjliggör uppförande av ett bostadshus med kontor och centrumverksamheter på våningarna 1–4. Avsikten är att parkering ska lösas i underjordiskt garage i två våningar.
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Detaljplanen innebär en hög exploateringsgrad inom planområdet. Totalhöjderna för två
högre byggnadskroppar regleras till 56 respektive 79 meter, motsvarande cirka 17 respektive 24 våningar. Basbyggnadens högsta byggnadshöjd föreslås vara 17 meter, motsvarande
fem våningar.
Utformning

Bestämmelserna avseende byggnadens utformning baseras på en bearbetad version av tävlingsförslag som ligger till grund för detaljplanen. Syftet med bestämmelserna är att gestaltning av fasader, balkonger och byggnadsdelar ska följa tävlingsförslaget grundläggande intentioner gällande byggnadens utformning.
Planförslaget innebär att terrasser skapas på de två högre byggnadskropparnas genom indrag i fasader på byggnadens fyra översta våningar.
En planbestämmelse reglerar att inglasade balkonger ska bibehållas och öppna balkonger
inte får inglasas.
Placering av balkonger regleras genom bestämmelser gällande minsta fri höjd på 6,0 meter
över markplan inom kvartersmark samt allmän plats.
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Tekniska anläggningar så som exempelvis hisschakt, ventilationsutrymmen, energiförsörjning (solceller eller urban vindkraft) ska integreras i byggnadsvolymen.
Utförande

Bestämmelser gällande minsta höjd på bjälklag samt möjlighet till extra bjälklag i delar av
bottenvåning möjliggör entresolplan.
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Grönytefaktorn är ett planeringsinstrument som används för att säkerställa en viss mängd
vegetation och vatten i bebyggd miljö. Grönytefaktorn mäts som ett genomsnittligt värde
för hela tomtens yta. De olika delytorna inom tomten får ett värde mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtligheten och för den lokala dagvattenhanteringen samt för det lokala mikroklimatet. Riktlinjer för grönytefaktor godkändes av Stadsbyggnadsnämnden 2014.
I detaljplanen anges en grönytefaktor på 0,50. Eftersom grönytor inom planområdet är begränsade till en gemensam bostadsgård på taket kommer åtgärder i form av exempelvis
planteringsbäddar på bostadsgården, sedumtak och infiltrerande beläggning bli nödvändigt
för att uppfylla kravet. Uppfyllande av grönytefaktorn kommer att ingå i bygglovgranskningen.
Höjdsättning av mark

Lägsta plushöjd för färdigt golv i bostäder får inte understiga +3 meter i höjdsystem
RH2000.
2.4 Trafik

Trafik- och mobilitetsplanen, antagen av kommunfullmäktige i mars 2016, anger att målet
för trafiken i Västra hamnen är att biltrafiken ska minska från 30 % (2013) till 20 % år 2030
samt att andelen övriga trafikslag ska öka.
Gång- och cykeltrafik

Planområdet ligger intill en cykelbana som knyter an till det övergripande gång- och cykelvägnätet och förbinder platsen med övriga delar av staden. Befintligt stråk vid Dockplatsen
och Isbergs gata planeras, enligt översiktsplan, i framtiden förlängas med en gång- och cykelbana längs Krankajen samt en koppling över Yttre hamnen till Hamnparken.
Förutsättningar för fotgängare bedöms vara goda med avseende på avstånd till såväl kollektivtrafiknoder som service.
Detaljplanen möjliggör för gångbana i söder respektive öster om den nya byggnaden längs
Isbergs gatan och Krankajen på allmän platsmark.
Kollektivtrafik

Det planerade bostadshuset ligger i en del av Malmö som redan idag har god kollektivtrafikförsörjning. Enligt översiktsplan planeras det på lång sikt för spårvagn till Västra Hamnen, där möjligt hållplatsläge i Östra Varvsgatan blir inom gångavstånd från bostadshuset.

8 (40)

Biltrafik

Under planarbetet har en översyn av trafiken i området gjorts (uppdatering komplettering
trafikutredning kv. Kranen 10 2017-02-03) av Tyréns AB.
Utredningens uppskattning är att det nya bostadshuset kommer medföra ett totalt tillskott
på cirka 240 bilförflyttningar, in och ut, per vardagsmedeldygn.
Samtliga tillkommande bilrörelser antas komma belasta Isbergs gata som trafikeras av cirka
2000 fordon/dygn och i förlängningen Stora Varvsgatan. Bedömningen görs att de trafikmängder som tillkommer från det planerade bostadshuset är små i sammanhanget och väntas inte ha någon betydande påverkan den totala mängden bilrörelser i området.
Bilparkering

Malmö stads flexibla parkeringsnorm för flerbostadshus medför att byggherrar kan påverka
antalet bilparkeringsplatser genom införande av olika mobilitetsåtgärder som uppmuntrar
till ett lägre bilinnehav. Målsättningen är att minska behovet av bil genom att de boende ges
så goda förutsättningar att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool att de inte har behov av
någon egen bil. Detta kan uppnås genom att byggherren tillhandahåller olika typer av mobilitetsåtgärder som samverkar på ett sådant sätt att de tillsammans blir ett attraktivt alternativ
till egen bil.
En parkeringsutredning för Torrdockan 7 har tagits fram av JM AB 2017-10-17. Planområdet har genom sitt läge och höga ambition att arbeta med positiva mobilitetslösningar
goda förutsättningar för ett lågt parkeringstal.
Avsikten och ambitionen är att erbjuda olika mobilitetsåtgärder för att underlätta hållbart
resande som sänker bilinnehavet. Åtgärder som kan bli aktuella för kvarteret är medlemskap i bil- och cykelpool för alla boende, marknadsföring och uppföljning av denna, förladdat kollektivtrafikkort samt attraktiv cykelparkering, delvis i byggnadernas bottenvåning.
Utifrån omfattningen av positiva mobilitetsåtgärder kan p-normen sänkas till 0,5–0,6
bpl/lgh exkl. besöksplatser (variation bland annat beroende på lägenheternas storlek), vilket
fastställs i bygglovsskedet.
Samnyttjande kan ske mellan bostädernas och lokalernas parkeringsplatser. Den planerade
bebyggelsen bedöms klara hela eller största delen av parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. Gemensamma parkeringslösningar (p-hus) finns i stadsdelen och avstånden till
dessa är mellan 250–500 meter vilket innebär att de i flesta fall är närmare till kollektivtrafik. Då flertalet av de planerade lägenheterna är relativt små och ligger i ett centralt läge kan
det antas att de inbjuder till inflyttning av hushåll som väljer att leva utan bil.
Vid 160 lägenheter samt lokaler blir bilbehovet 96–112 p-platser varav parkering för rörelsehindrade (PRH) är 2 (2–3%), samt cirka tre bilpoolsbilsplatser.
Cykelparkering

2,5 cykelplatser per lägenhet anordnas för alla lägenheter. Vid 160 lägenheter ska cirka 400
cykelplatser anordnas. Minst 160 av dessa ska vara lättillgängliga och kommer att inrymmas
på bottenplan i uppglasat cykelrum samt på förgårdsmark. Dessutom ska cykelplatser för
besökare och anställda anordnas enligt norm.
Angöring

Enligt Boverkets byggregler ska angöring kunna ske inom 25 meters gångavstånd från tillgängliga och användbara entréer till bostadshus, centrumfunktioner och arbetsplatser. Besöksparkering för rörelsehindrades fordon ska kunna ordnas inom 25 meter från tillgängliga och användbara entréer.
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Leveranser till restaurang och lokaler föreslås kunna nyttja omgivande gatunät för angöring.
Angöring för boende samt personangöring i from av exempelvis taxi och färdtjänst avses
ske via Isbergsgatan. Parkering för rörelsehindrade placeras vid planerad byggnads nordöstra hörn.

Illustration 5. Föreslagen angöring för planerad bebyggelse.
2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp finns.
Dagvatten

Andelen hårdgjord yta kommer att vara likvärdig eller minska inom planområdet vid ett genomförande av detaljplanen. Då förslaget ställer krav på grönytefaktor kommer åtgärder i
form av exempelvis planteringsbäddar på bostadsgården, sedumtak och infiltrerande beläggning bli nödvändigt. Åtgärderna bedöms bidra positivt till dagvattenhanteringen på
platsen då andelen grönska ökar på platsen jämfört med befintliga förhållanden. Efter fördröjning inom kvartersmark släpps dagvatten ut i VA SYD:s dagvattenledningar och vidare
ut i kanalen alternativt hamnbassängen via Krankajen respektive Dockplatsen.
Skyfallshantering

Planområdets topografi ligger i medel på cirka 2,6 meter och lägsta punkt är belägen i dess
östra del. Det innebär att det finns goda förutsättningar för avvattning mot hamnområdet
då kajen är lägre belägen än den planerade bebyggelsen.
Avfallshantering

Avfall ska hanteras inom den egna fastigheten samt utformas i samråd med VA SYD:s avfallsenhet/Fastighet- och gatukontoret. Utrymme för boende och verksamheters avfallshantering ska ha erforderlig dimensionering så att avfallet kan sorteras samt vara belägna i
markplan med kortast möjliga avstånd till uppställningsplats för hämtningsfordon.
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Det är av vikt att miljörum placeras så nära i anslutning till upphämtningsplatsen som möjligt och att de utformas för fullständig sortering. I samband med att en ny renhållningsordning togs fram 2016, antogs nya föreskrifter för avfallshantering. Där står bland annat att
avstånd mellan hämtningsplats och uppställningsplats för hämtningsfordon ska vara så kort
som möjligt. Dragvägen ska vara lättframkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. Manuell hämtning kan kräva jämn, hårdgjord dragväg utan trösklar och trappsteg.
För att möjliggöra en lämplig avfallshantering behöver hämtningsfordonen angöra på allmän plats. Detta på grund av att de inte bedöms kunna lösas inom kvartersmark. Planförslaget medger nedgrävd sophantering och underjordiska avfallsbehållare.
Sortering samt upphämtning av avfall ska samordnas och föreslås ske öster om byggnaden i
anslutning till Krankajen.
Värme, gas och elförsörjning

Det finns möjligheter att ansluta byggnaden till befintligt nät för el, tele, fjärrvärme och
fjärrkyla samt natur- och biogas system.
Nätstation får finnas inom kvartersmark. Avsikten är att det ska uppföras en nätstation för
att försörja den nya bebyggelsen.
2.6 Skydd mot störningar

För att säkerställa att riktvärden för trafikbuller följs finns en planbestämmelse som gör
Trafikbullerförordningens riktvärden bindande.
2.7 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft
Villkor för bygglov/startbesked

Startbesked villkoras i plankartan med en planbestämmelse som innebär att markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked ges. Se 4 kap 14§ pbl.
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Planförslaget innebär att markreservat för allmänna ledningar för vatten och avlopp samt
spillvatten avsätts inom kvartersmark.
2.8 Plankartans bestämmelser

TORG

Allmän platsmark som är avsett för torg

GATA

Allmän platsmark som är avsett för gata

B1

Kvartersmark som är avsedd för bostäder från våning 2

C1

Kvartersmark som möjliggör för centrumverksamhet i våningarna 1–4

K1

Kvartersmark som möjliggör för kontor i våningarna 1–4

P1

Kvartersmark som möjliggör för underjordisk parkering i två våningar

plac1

Utskjutande balkonger ska placeras med en fri höjd på 6,0 meter över markplan

Prickad mark: Marken får inte förses med byggnad dock får vindfång, ventilationsschakt
och nätstation uppföras. Parkering för rörelsehindrade, underjordisk parkering, nedgrävd
sophantering samt underjordiska avfallsbehållare är tillåtet.
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Högsta totalhöjd: Beskriver den högsta tillåtna totalthöjd på bebyggelsen
Högsta byggnadshöjd: Beskriver den högsta tillåtna byggnadshöjden på bebyggelsen
f1

Fasader ska vara indragna i enlighet med illustration 1-indrag av fasad

f2

Utskjutande balkonger får placeras inom kvartersmark med en fri
höjd på 6,0 meter över markplan

Grönytefaktor om minst 0,50 ska uppnås per kvarter
Inglasade balkonger ska bibehållas och öppna balkonger får inte inglasas i enlighet med illustration 2-principskiss fasad
Tekniska anläggningar så som exempelvis hisschakt, ventilationsutrymmen, energiförsörjning (solceller eller urban vindkraft) ska integreras i byggnadsvolymen.
b1

Bjälklag på bottenvåning ska ha en minsta höjd på 6,0 meter. Extra bjälklag
tillåten på 40 % av bottenvåningens bruttoarea

Lägsta plushöjd för färdigt golv i bostäder får inte understiga +3 meter i höjdsystem
RH2000
Nätstation ska placeras inom kvartersmark
Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA. För en bostad med
en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgå till 65 dBA. Om
en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst ha 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA upp
till fem gånger i timmen dagtid (kl. 06:00-22:00). Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft
Startbesked får inte ges innan markföroreningar är avhjälpta
u

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

Strandskyddet är upphävt inom planområdet

3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planområdet utgörs av en begränsad yta inne i ett redan bebyggt område. Fastigheten Torrdockan 7 har redan idag byggrätt för hotell, konferensverksamhet, spa och restaurang.
Planområdet påverkas av buller från CMP:s (Copenhagen Malmö Port AB) hamnverksamhet samt omgivande gatunät. Viss risk finns för översvämningar av planområdet vid höga
vattennivåer i hamnbassängen. Men risknivån anses vara acceptabel och hanterbar.
Föreslagen markanvändning väntas inte ge någon negativ påverkan på omgivningen. Planen
innebär viss ökning av biltrafik. Marken kommer att saneras vilket innebär en positiv påverkan för mark och vatten. I samband med byggnationen av underjordiska parkeringsgarage
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kan tillfällig påverkan på grundvattennivån ske. Åtgärder för att undvika detta kan komma
att behöva vidtas under byggnationen.
Industri- och trafikbuller kan innebära viss negativ risk för människors hälsa och säkerhet.
Risk för översvämningar finns också inom planområdet. Den sammanlagda påverkan av
buller och översvämningar är av mindre omfattning inom ett begränsat område och är hanterbara inom ramen för planarbetet. Genom åtgärder vid bebyggelsen väntas påverkan
kunna begränsas. Sammantaget bedöms de risker för människor hälsa och säkerhet som
kan uppstå med aktuell markanvändning inom området vara acceptabla och till stor del
kunna avhjälpas och vara hanterbara inom ramen för planarbetet.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Den nya byggnaden kommer innebära en märkbar förändring av stadsbilden då den planerade byggnaden kommer att bli högre än omgivande genomsnittliga kvarter. Det finns dock
högre bebyggelse i närområdet som Gängtappen 1, Fören 3, Tyfonen 1 och Niagara 2.
Planförslaget medför att högsta byggnadshöjd minskar med 10,0 meter jämfört med gällande planbestämmelser inom planområdet idag. Föreslagen placering av de högre byggnadskropparna syftar till att bibehålla utblickar mot hamnbassängen. Utsikten för boende i
öster mot vattnet bedöms dock skymmas av byggnaden.
Solstudier
Den höga byggnadshöjden kommer att bidra till en skuggbildning vilken ändrar läge under
dagen beroende var solen befinner sig. För att visa skuggsituationen har solstudier tagits
fram av FOJAB arkitekter (2016-04-25) under planarbetet. Bedömningen är att situationen
är acceptabel då punkthusen är relativt smala samt att skuggbildningen är rörlig under dagen.
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Illustration 6. Skuggbildning från planerad bebyggelse under vårdagjämning.
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Illustration 7. Skuggbildning från planerad bebyggelse vid midsommar.
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Illustration 8. Skuggbildning från planerad bebyggelse under höstdagjämning.
Vindstudier
För att se över planförslagets påverkan på vindförhållande har CEC Design AB tagit fram
ett generellt utlåtande (2016-12-06). Studiens slutsatser är att vindmiljön kring kvarteret är
relativt god, dock kan vindhastigheten bli kraftig vid ostlig vind på tvärgatorna i norr och
söder (vanliga under höst och vår, samt i samband med snöfall). På grund av det rekommenderas inte ytor för längre vistelse (till exempel uteserveringar) längs de vindutsatta tvärgatorna.
Kulturmiljö och arkeologi

Planförslaget innebär ingen påverkan på kulturmiljö eller arkeologi.
Strandskydd

Strandskyddet upphör att gälla inom planområdet. Särskilda skäl för att det återinträdda
strandskyddet ska upphävas följer enligt nedan.
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1. Planområdet har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
2. Ny bebyggelse och kontorsverksamhet är väl placerad avskilt från området närmast
strandlinjen.
3. Det finns en önskan inom översiktsplan för Malmö att utveckla området till blandad
stad. Det finns ett stort allmänt intresse inom kommunen av att bygga fler bostäder i kollektivnära lägen i Malmö.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur- och växtlivet väntas inte att påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte.
Kajkanten ut mot kanalen och vattnet kommer bli allmän platsmark och allmänt tillgänglig
för allmänheten.
Grönstruktur och park

Planförslaget innebär krav på en grönytefaktor på 0,50. Kontroll av uppfyllande av grönytefaktorn kommer att ingå i bygglovgranskningen.
Risker och säkerhet

En riskanalys har tagits fram av Tyréns AB, 2018-08-28, på uppdrag av JM AB Region Syd.
Avsikten med riskanalysen är att beskriva risker för planförslaget. Syftet är att uppnå en tolerabel risknivå för boende, gäster och verksamheter samt ge förslag på riskreducerande åtgärder om behov föreligger. I riskanalysen beaktas individ- och samhällsrisker. Med individrisk menas den risk som en enskild individ utsätts för när den vistas på en viss plats.
Konsekvensen bedöms utifrån hur en enskild individ kan antas drabbas av en händelse.
Med samhällsrisk menas den risk som alla personer i ett område utsätts för och konsekvensen bedöms utifrån hur många personer som kan antas drabbas av en händelse. Samhällsrisken ökar alltså om personantalet i området ökar. Risker som har identifierats i analysen
har delats upp efter byggnaden som skyddsobjekt respektive riskobjekt. Med skyddsobjekt
avses hur omgivningen kan komma att påverka byggnaden. Med riskobjekt avses hur byggnaden kan komma att påverka omgivningen.

Följande dimensionerade risker gällande skyddsobjekt har identifierats: olyckor med
farligt gods (Copenhagen Malmö Port, CMP och rangering av farligt gods vid bangård), industrier i omgivningen, brand (brand i byggnad och brand i intilliggande byggnader), naturfenomen (åska, översvämning och vind), sabotage, yttre transporter (flyg och fartyg), försörjningssystem (el och vatten). Nedan följer en genomgång av respektive risker.
Farligt gods
Riskerna kopplat till olycka med farligt gods bedöms tolerabla förutsatt byggnadens utformas med centralt avstängningsbart ventilationssystem. Eftersom det inte förekommer
transporter av farligt gods inne i yttre hamnen sker dessa på ett avstånd över 400 meter
från planområdet. Vid rangerbangården hanteras stora mängder farligt gods. Planområdet
är beläget i ett område där risken genererad av rangerbangården anses som mycket låg.
Därmed bedöms risknivån som tolerabel utan ytterligare åtgärder för planerad bebyggelse.
Riskerna med hantering av farliga ämnen på verksamheter i omgivningen behöver därför
inte utredas vidare så länge ventilationen görs möjlig att stänga från central plats i byggnaden.
Industrier i omgivningen
Risker kopplade till hantering av farliga ämnen på verksamheter i omgivningen bedöms inte
behöva utredas vidare så länge ventilationen görs möjlig att stänga från central plats i byggnaden.
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Brand
Boverkets Byggregler (avsnitt 5:112) ställer särskilda krav på brandskyddet i byggnader med
fler än 16 våningar. Särskild hänsyn bör tas till byggnadens brandskydd ur ett helhetsperspektiv. Möjlighet till utrymning samt möjlighet för räddningstjänsten att bedriva en insats
ska beaktas.
Räddningstjänstens tillgänglighet till byggnaden bedöms som tillfredställande då byggnaden
kan nås från två håll via det ordinarie vägnätet, både via Isbergs gata samt via Dockplatsen.
Utrymningssäkerheten samt räddningstjänstens invändiga insatsmöjligheter hanteras i ett
senare skede i samband med projektering av byggnaden. Brand i omgivande byggnader kan
medföra brand- och brandgasspridning till den aktuella byggnaden vilket kan ge konsekvenser för personer som befinner sig i byggnaden. Risken för brand- och brandgasspridning från intilliggande byggnader till aktuell byggnad hanteras primärt genom att aktuell
byggnad är planerad cirka 8,0 meter från närmaste byggnader, i enlighet med Boverkets
Byggregler avsnitt 5:61.
Naturfenomen
Risken för åsknedslag är inte försumbar men bedöms kunna hanteras. Avståndet till havet
gör att risk för översvämningen ska beaktas. Översvämning bedöms inte utgöra någon akut
risk för personer i byggnaden om åtgärder vidtas för att förhindra att väsentliga skyddssystem slås ut av en översvämning på platsen. Fasader till byggnaden kommer att bli vindutsatta.
Sabotage
Tänkbara sabotagerisker är anlagd brand och hot så som bombattentat. Aktuell byggnad
bedöms inte bli en särskild målpunkt för den typ av attentat. Inga särskilda riskreducerande
åtgärder bör därför krävas med avseende på sabotage.
Yttre transporter
Ingen inflygning sker över planområdet vilket gör att risken förknippad med kollision med
större flygplan i reguljär trafik bedöms som låg. Privatplan, helikoptrar och luftballonger
kan däremot utgöra en risk. Transportstyrelsen behöver kontaktas för lokaliseringsbedömning samt för hindermarkering. I tätort ska alla föremål över 45,0 meter anmälas till Transportstyrelsen och Försvarsmakten. Risken bedöms vara acceptabel under förutsättning att
dialog med Transportstyrelsen förs samt korrekt markering genomförs.
Det bedöms inte som sannolikt att en fartygskollision kan påverka byggnaden och personer
i byggnaden. Avstånd mellan kajkant och närmaste huskropp är 16 meter och avstånd mellan kajkant och närmaste utstickande balkong är 14 meter. Vid projektering av byggnaden
kommer Eurocode att vara gällande och på grund av aktuellt våningsantal tillhöra konsekvensklass 3. Konsekvensklass 3 innebär att en systematisk riskvärdering ska genomföras
för byggnaden där både förutsägbara och oförutsägbara risker avseende olyckslaster ska beaktas. Risken bedöms inte påverka planområdet i sådan omfattning att den ska beaktas i
detaljplaneskedet.
Försörjningssystem
Risken kopplade till avbrott väsentliga för skyddssystem som el och vatten bedöms vara acceptabel under förutsättning att dessa förses med reservsystem. Hänsyn ska tas till detta vid
projekteringen av byggnaden.

Följande dimensionerade risker gällande riskobjekt har identifierats: nerfallande fö-

remål, brand och ras. Nedan följer en genomgång av respektive risker.

Nerfallande föremål
Det finns risker med utkastade föremål, fönster eller andra byggnadsdelar som faller ner.
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Eventuell nedfallande snö och is kan också komma att påverka förbipasserande. För att
uppnå acceptabel risknivå kan åtgärder i form av att skärmande tak/regnskydd uppföras
ovanför oskyddad entré bli aktuellt. De ska finnas möjlighet att på ett säkert sätt avlägsna is
och snö från byggnadens tak och utskjutande delar.
Brand
Då skyddsavståndet från planerad byggnad till de intilliggande byggnaderna inte understiger
8 meter) bedöms en brand i byggnaden inte påverka omgivningen i större omfattning.
Ras
Konsekvenserna av ett fortskridande ras i en hög byggnad är naturligtvis stora och kan påverka intilliggande byggnader. Vid projektering av byggnaden kommer Eurocode att vara
gällande. I Eurocode delas byggnader in i olika konsekvensklasser, som ger vissa krav och
rekommendationer gällande motstånd mot fortskridande ras. På grund av aktuellt våningsantal tillhör byggnaden konsekvensklass 3 enligt bilaga A i SS-EN 1991-1-7:2006. Konsekvensklass 3 innebär att en systematisk riskvärdering ska genomföras för byggnaden där
både förutsägbara och oförutsägbara risker avseende olyckslaster ska beaktas.
Luftkvalitet

Enligt mätningar, Miljöförvaltningen 2014, så ligger kvävedioxidnivån på förhöjd halt i
planområdet. Nivåerna ligger dock under miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Planförslaget inte bedöms påverka luftkvaliteten i området nämnvärt.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet släpps ut i VA SYD:s dagvattenledningar och vidare ut i kanalen alternativt hamnbassängen via Krankajen respektive Dockplatsen. Slutliga recipienter är
Lommabukten (Öresund) och Malmö hamnområde. Områdena är i VISS, Vatteninformation Sverige kategoriserade som Kust. Målet för Lommabukten och Malmö hamnområde är
att uppnå God ekologisk status år 2021 samt God kemisk status år 2015. Delar av befintliga
gräs- samt asfaltytor kommer att ersättas med grönyta på bostadsgården vid ett genomförande av detaljplanen.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för att
mål för miljökvalitetsnormer för vatten inte uppnås.
Översvämning

En översvämningsutredning har gjorts för planerad bebyggelse inom aktuellt planområde
av Sweco i augusti 2018 samt en komplettering i oktober 2018.
År 2100 bedöms ett 100-årshögvatten och 25-årshögvatten motsvara vattennivåer på +2,96
respektive +2,7 meter. Höjdsättningen i det aktuella området enligt den föreslagna detaljplanen anger att lägsta nivå för golv i bottenvåning för bostäder inte får understiga +3,0
meter. Den planerade golvnivån för bottenvåningen med centrumverksamheter är cirka
+2,7 meter – +2,8 meter. Situation skulle, om inga skyddsåtgärder vidtas (Malmö stads
strategiska arbete med klimatanpassning), innebära att mark och vägar inom planområdet
samt centrumverksamheter på bottenvåningen påverkas av översvämning. Denna typ av
översvämningar är generellt sett kortvariga (<1 dygn).
Skyfall bedöms inte utgöra något problem i det aktuella planområdet, då avvattningsmöjligheterna till hamnbassängerna Yttre hamnen och Dockans hamnbassäng är goda.
Det bedöms osannolikt att extrem vattennivå i havet sammanfaller med extrem nederbörd,
då de väderfenomen som föranleder respektive händelse generellt sett inte uppstår under
samma årstid. Det bedöms således inte föreligga behov av att utreda kombinationen av
dessa händelser, utan endast effekten av respektive händelse var för sig.
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Utredningen visar att blir vågorna på öppet vatten utanför Malmö som högst är drygt 3 meter, varav den övre halvan (drygt 1,5 meter) är ovanför stillvattennivån. Dessa vågor uppstår vid ihållande vind med styrkan 30 m/s från den mest exponerade vindriktningen. Det
aktuella detaljplanområdet är väl skyddat mot vågor av piren ut mot Malmö yttre fyr, vilket
gör att våghöjderna kommer vara betydligt lägre än vågorna i mitten av Central-hamnsrännan. Vågor av betydande höjd kommer aldrig vara riktade rakt mot kajen vid planområdet
utan i det närmaste vara parallella med kajkanten. Detta betyder att vågorna vid eventuell
överspolning inte har någon rörelseenergi riktad upp mot planområdet och den del av en
våg som eventuellt skulle rinna över kajkanten kommer direkt att rinna tillbaka till hamnbassängen när vågen passerat. Om området skulle översvämmas till följd av stillvattennivåer högre än kajkanten skulle eventuella vågor bryta vid kajkanten som en följd av det begränsade vatten-djupet. Endast försumbara vågor skulle kunna uppstå inom det översvämmade området.
Malmö stad arbetar på ett mer övergripande plan med hur staden ska skyddas mot stigande
havsnivåer. De möjliga skydd som beskrivs i Strategi mot extrema högvatten i Malmö
(Sweco, 2017) omfattar även det aktuella planområdet (se Område 2 i rapporten). Skydd av
stads- och tätortsbebyggelse bör ske sammanhängande och övergripande. Att anlägga
skydd för enskilda byggnader eller enskilda detaljplaner är generellt sett ett ineffektivt sätt
att skydda sig. Skydden bör syfta till att hantera större områden.
I den föreslagna detaljplanen anges att lägsta nivå för golv i bottenvåning för bostäder inte
får understiga +3,0 m. Bostäder kommer dock inte att finnas på bottenvåningen, utan först
på andra våningen, vilket innebär att bostädernas lägsta nivå med god marginal kommer att
överstiga nivån +3 m. Bottenvåningen kommer att hysa centrumverksamheter.
Enligt marknivåanalysen i Strategi mot extrema högvatten i Malmö ligger de norra delarna
av Krankajen generellt sett något högre än dess södra delar. I rapporten bedöms skyddsåtgärder komma att krävas från fastigheten belägen norr om Torrdockan och söderut mot
Klaffbron (se Figur 7.7 i Strategi mot extrema högvatten i Malmö) om ingen storskalig lösning längre ut i hamnbassängen väljs som skyddsstrategi. Den planerade bebyggelsen kommer inte att ligga närmare kajkanten än den befintliga bebyggelsen norr och söder om Torrdockan 7. Det innebär att den nya detaljplanen inte kommer att försvåra för eventuella valllösningar som kan komma att krävas i framtiden för att hålla ute vatten från områden i
Västra hamnen i samband med högvattensituationer (se typexempel på sidan 42 i Översiktsplan för Nyhamnen - Fördjupning av Översiktsplan för Malmö – Utställningsförslag
januari 2018 (Malmö stad, 2018)). Avståndet mellan befintlig såväl som inom detaljplanen
planerad bebyggelse till kajkant är cirka 20 meter. I den fördjupade översiktsplanen anges
att på längre sikt kommer en mer omfattande och högre skyddsbarriär att krävas i ett yttre
läge i hamnen. Fortsatta utredningar kring placering, läge och utformning pågår. I den fördjupade översiktsplanen, vars område angränsar direkt öster om Torrdockan 7, föreslås en
utfyllnad i vattenområdet öster om Torrdockan 7. I samband med anläggning av nya öar
genom utfyllnader mellan Nyhamnspiren och Västra Hamnen ska möjligheten utredas att i
detta läge placera skyddsanordningar mot höga havsvattenstånd för stadens centrala delar.
Vid anläggande av en eventuell skyddsanordning i detta läge skulle förankring huvudsakligen ske på den nya ön. Detaljplanen för Torrdockan 7 bedöms inte påverka möjligheterna
till framtida översvämningsskydd negativt, varken i form av lokala vallar invid planområdet
eller i form av storskalig skyddsbarriär ute i hamnbassängen.
Tillgängligheten för räddningsfordon till det aktuella planområdet är beroende av tillgängligheten via anslutande vägar. De huvudsakliga anslutningsvägarna till det aktuella området
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utgörs av Stora Varvsgatan och Isbergs gata. Stora Varvsgatan är i det aktuella området belägen på nivåer mellan cirka +2,8 m till +3,0 m medan Isbergs gata är belägen på nivåer
mellan cirka +2,4 m till +2,8 m, med de högre nivåerna direkt väster om detaljplaneområdet och de lägre nivåerna längre söderut mot Stora Varvsgatan. Inga vägar inom det aktuella planområdet kommer att placeras på lägre nivåer än anslutande vägar, och den aktuella
planen kommer därmed inte att försämra möjligheterna till rörelser till och från området
för räddningsfordon eller övrig trafik.
Planförslaget omfattar även ett underjordiskt garage. Underjordiska garage i vattennära lägen anläggs vanligtvis som täta konstruktioner. Om det omgivande grundvattnet stiger,
temporärt eller permanent, ökar lyftkraften på en tät konstruktion. Konstruktionen behöver därför förankras, till exempel genom stag ner i berggrunden, eller hållas nere genom
ovanliggande byggnads tyngd. Det finns även exempel där man vid temporära högvattensituationer låter en tät underjordisk konstruktion delvis vattenfyllas, för att genom vattnets
tyngd hålla konstruktionen på plats. Nivåerna för nedfarter till ett underjordiskt garage behöver dimensioneras med beaktande av översvämningsrisker och konsekvenser och nedfarter behöver utformas för att hålla vatten ute alternativt släppa in vatten, beroende på vald
konstruktion.
Lägsta plushöjd för färdigt golv i bostäder får inte understiga +3 meter i höjdsystem
RH2000.
Följande åtgärder i konstruktionen behöver beaktas i genomförandeskedet:
-

Underjordiskt garage ska anläggas med tät konstruktion.

-

Tekniska anläggningar är tillåtna i underjordiskt garage och på markplan under förutsättning att de skyddas med en tät konstruktion vid händelse av översvämning.

Markföroreningar

Inom planområdet finns mark som är förorenad. En översiktlig miljöteknisk utredning har
genomförts av COWI AB i april 2018. Syftet med den miljötekniska undersökningen är att
klargöra om föroreningar av betydelse för framtida markanvändning.
Inom Dockan-området har den tidigare Oljehamnen varit belägen från tidigt 1900-tal fram
till mitten av 1960-talet. Varvsverksamhet har bedrivits i området fram till mitten av 1980talet. Området har fyllts ut i etapper, huvudsakligen mellan 1930-talet fram till 1950-talet.
Utfyllnad av de sydöstra delarna av Dockan-området har dock skett så tidigt som 1880 och
fram till 1910. Detta område kom senare att användas vid utbyggnaden av Kockums varv,
varför fyllnadsmassorna har varierande ursprung. Utfyllnad inom Torrdockan 7 skedde troligen efter 1970-talet. Från 1991 fram till idag har ett flertal miljörelaterade undersökningar,
riskklassningar och saneringar utförts inom Dockan-området, vilket fastigheten Torrdockan 7 är en del av. Föroreningsgraden varierade mycket beroende på vilka fyllnadsmassor som varit tillgängliga i samband med utfyllnaden. De föroreningar som huvudsakligen
påträffats vid tidigare undersökningar består av oljeföreningar och PAH:er samt tungmetaller (Pb, Cu, As, Zn och Cr).
Undersökningen visade vissa föroreningshalter som överstiger naturvårdsverkets riktvärden. Inga halter indikerade dock någon akut föroreningssituation. Inom fastigheten förekommer främst förorening i form av PAH och aromater i mark. Även nickel påträffades i
marken. I grundvatten påvisades PAH:er, allifater och arsenik. I samband med undersökningen påträffades en misstänkt dieselförorening.
Marken ska saneras till lämplig markanvändning, i detta fall för att klara markanvändningen
bostäder respektive kontor, enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). En anmälan om avhjälpandeåtgärd ska upprättas till miljönämnden. I
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det fall förorenad mark avses lämnas kvar ska en riskbedömning upprättas. För att avgöra
om vissa kvarstående massor kan kvarlämnas utan att någon kvarliggande risk för människors hälsa uppstår, behöver riskerna med dem bedömas längre fram.
Utredningens slutsats är att en utvidgad markundersökning genom rutnätsprovtagning bör
utföras i samband med exploatering. Innan sanering av fastigheten påbörjas bör möjlighet
för hantering och sortering internt på fastigheten, alternativt på en närliggande fastighet ses
över.
Miljöförvaltningen bedömer att dieselföroreningen ska avgränsas med stickprover för att
utreda spridningsväg och utbredning. Vidare ska fyllnadsmassor provtas genom samlingsprover för att säkerställa att de inte innebär risker för människors hälsa om de inte ska grävas upp. Om massorna ska grävas upp och fraktas bort ska det säkerhetsställas att de hanteras korrekt och transporteras till godkänd mottagare.
Startbesked villkoras i plankartan med en planbestämmelse som, innebär att en markförorening ska vara avhjälpt innan startbesked ges. Se 4 kap 14§ pbl.
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Byggnad där människor stadigvarande vistas ska grundläggas med radonskyddande konstruktion såvida inte mätningar visar
att det inte behövs.
Elektromagnetiska fält

Det finns inga gränsvärden eller lagkrav i Sverige för tillåten magnetsfältsnivå. I Länsstyrelsen i Skånes miljömål finns följande beskrivning. ”Ingen ny bebyggelse eller nya kraftledningar bör lokaliseras så att det magnetiska fältet alstrat av ledningen överskrider 0,2 μT
som årsmedelvärde där människor stadigvarande vistas.”
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
”Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA. För en bostad med
en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgå till 65 dBA. Om
en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalentljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA upp
till fem gånger i timmen).”
Planområdet är utsatt för trafikbuller från omgivande gatunät. Bullerutredning har genomförts av ÅF-Infrastructure AB för detaljplan/bygglov Torrdockan 7 Malmö, 2018-12-19 reviderad 2019-02-27.
Samtliga bostadslägenheter beräknas innehålla trafikbullerriktvärdet 60 dBA ekvivalent
ljudnivå enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader med mycket god
marginal. Ekvivalenta trafikbullernivån vid planerade bostäder beräknas vid värst utsatta fasad till 56 dBA, d.v.s. god marginal till bullerriktvärdet 60 dBA. Eftersom det ekvivalenta
bullerriktvärdet innehålls finns inget krav på maximal ljudnivå nattetid. Vidare uppfylls riktvärdena vid gemensam uteplats då de ekvivalenta ljudnivåerna understiger 50 dBA och
maximala ljudnivåerna understiger 70 dBA på innegårdens yta. Tyst uteplats kan därför anordnad på gemensam bostadsgård.
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Vid införande av en ny restaurang kan antalet passager av tunga fordon komma att öka något men omfattningen av denna ökning är svårbedömd då det är troligt att viss samordning
kommer ske med omgivande verksamheters leveranser och sophämtning.
Beräkningarna baseras på trafikprognosflödet för 2040 som på Isbergs gata bedöms till
cirka 3000 fordon/vardagsmedeldygn. Ökningen av trafikflödet bedöms medföra en ökning av ekvivalentnivån med 2 dBA. Maximalnivån anses inte påverkas då denna är direkt
kopplad till passagen av ett fordon och som regel ett tungt fordon.
Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse.

Illustration 9. Ekvivalenta bullervärden vid fasad från trafik, vy från nordväst.
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Illustration 10. Ekvivalenta bullervärden vid fasad från trafik, vy från sydöst.
Buller från industriell verksamhet
Dimensionerande industribuller för aktuella bostäder kommer från hamnverksamhet.
Tillstånd finns för CMP:s (Copenhagen Malmö Port AB) för miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken som anger förutsättningarna för verksamheten. Länsstyrelsen har i beslut den
2013-06-20 fattat beslut om bullervillkor för verksamheten. Detta anger att buller från
verksamheten, vid kontrollpunkt, inte får ge upphov till högre ekvivalent (genomsnittlig)
ljudnivå vid bostäder än 57 dBA dagtid och kvällstid (kl 06 – 22) och 50 dBA nattetid. Vid
enstaka tillfällen, exempelvis vid driftsstörningar, får ljudnivån uppgå till 60 dBA. Momentana (maximala) ljud nattetid får uppgå till högst 70 dBA).
Bullerutredning för detaljplan/bygglov Torrdockan 7 Malmö, 2018-12-19 reviderad 201902-27 av ÅF-Infrastructure AB. ” har använt beräkningar från ”Utredning buller Tyréns
sep 2018, komp. dec 2018”, beställd av CMP, som underlag.
Beräkningar utgår från maximalt utnyttjande av CMP:s verksamhetens tillstånd vid kontrollpunkt och dess effekt för värdena vid fasad Torrdockan 7. De planerade bostäderna innehåller bullervillkor för hamnverksamhet. Bullernivån beräknas vid värst utsatta fasad till
55 dBA (dag & kväll) och till 50 dBA (natt). Nivån för momentana ljud nattetid är cirka 63
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dBA.
Även buller från färjor och lotsbåtar innehåller CMPs bullervillkor. Ljudet vid passage av
färjor och lotsbåtar har mätts upp av Tyréns. Vid passage av en färja på cirka 150–200 meter har 62 dBA mäts upp vid kajen. På 50 meters avstånd har en lotsbåt mätts upp till 73
dBA vid passage. Utifrån dessa ljudnivåer har ljudeffekter beräknats för lotsbåtarna och färjorna. Enligt uppgift från Sjöfartsverket angör cirka 2200 lotsbåtar färjor hamnen årligen.
För varje angöring har två passager beräknats och jämnt fördelat över året ger detta cirka
12 passager per dygn. Färjorna och lotsbåtarna antas inte passera bostadshuset närmare än
100 meter och maximal ljudnivå vid fasad blir i så fall 68 dBA som högst (lotsbåt). De färjor som ska till hamnens östra del kommer troligen passera på betydligt längre avstånd. Att
anta att samtliga färjor passerar på 100 meter är konservativt räknat. Insegling och utsegling
uppskattas ta 10 minuter i vardera riktningen. Om hälften av dessa passager sker nattetid
blir den ekvivalenta ljudnivå nattetid 42 dBA vid fasad. Dag och kvällstid beräknas den ekvivalenta ljudnivån till ≤ 42 dBA.
Beräkningsresultatet för fullt utnyttjat tillstånd för verksamhet samt buller från färjor och
båtar redovisas i illustrationerna nedan.

Illustration 11. Ekvivalenta ljudnivå från industribulle, dag- och kvällstid 06–22, vy från sydost.
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Illustration 12. Ekvivalenta ljudnivå från industribuller, dag och kvällstid 06–22, vy från nordost.

Illustration 13. Ekvivalenta ljudnivå från industribuller, dag och kvällstid 06–22, vy från sydväst
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Illustration 14. Ekvivalenta ljudnivå från industribuller, nattetid 22–06, vy från sydost.

Illustration 15. Ekvivalenta ljudnivå från industribuller, nattetid 22–06, vy från nordost.
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Illustration 16. Ekvivalenta ljudnivå från industribuller, nattetid 22–06, vy från sydväst.

Illustration 17. Maximal ljudnivå från industribuller, nattetid 22–06, vy från sydost.
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Illustration 18. Maximal ljudnivå från industribuller, nattetid 22–06, vy från nordost.

Illustration 19. Maximal ljudnivå från industribuller, nattetid 22–06, vy från sydväst.
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Riktvärden för verksamhetsbuller
Boverket har gett ut Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Denna skrift innehåller
riktvärden för ljudnivåer vid lokalisering av bostäder i närheten av verksamheter som bullrar.
Vägledningen redovisar en zonindelning där olika ljudnivåer placerar ny bebyggelse i zonerna A, B och C. I zon A kan bostäder accepteras utan vidare, i zon B bör åtgärder vidtas
och i zon C bör bostäder inte komma till stånd.
De beräknade bullernivåerna som redovisas ovan i denna planbeskrivning placerar Torrdockan 7 i zon A och B. Enligt vägledningen bör man se till att en bostad inom zon B har
tillgång till en ljuddämpad sida och att byggnaderna bulleranpassas.
Lågfrekvent buller
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus anges riktvärde för lågfrekvent
buller inom 1/3 frekvensbanden 31,5-200 Hz vilka redovisas i illustration 21.

Illustration 20. riktvärde för lågfrekvent buller inomhus
Lågfrekvent buller alstras från ett specifikt kryssningsfartyg som enligt uppgift ligger inne
större delen av dagen och kvällen och ibland även natten vid de tillfällen fartyget kommer
till Malmö. Riktvärden för lågfrekvent buller för överskrids när aktuellt kryssningsfartyget
anlägger, dock sker detta endast vid ett begränsat antal tillfällen vid Malmö hamn.

Illustration 21. Ljudmätning av lågfrekvent buller vid Torrdockan 7.
Krav på att uppfylla lågfrekvent buller enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd
FoHMFS 2014:13 riskerar medföra begränsningar och merkostnader vid utformandet av
Torrdockan 7 i form av begränsningar av fönsterstorlek, minsta tillåten rumsdjup, dubbla
karmar på fönster och fönsterdörrar mot norr och öst vilket i sig också kan påverka fasadens utseende. Med dubbla karmar kan de krav som ställs på lågfrekvent buller vid de tillfällen då kryssningsfartyget ligger inne visserligen uppfyllas, men under övrig tid riskerar
ljudmiljön faktiskt att upplevas som sämre i lägenheterna än utan den dubbla karmen.
Dubbla karmar riskerar medföra att de boende upplevs vara avskärmade från omgivningen,
att inte uppleva ljud från utsidan alls kan upplevas onaturligt. Därtill blir det ljud som alstras i omgivande lägenheter och ljud från installationer tydligare och riskerar upplevas som
störande. Yttre ljud kan annars hjälpa till att till viss del maskera ljud från grannar och installationer. Med tanke på att kryssningsfartyget inte ligger vid kaj regelbundet bör nyttan
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av att uppfylla lågfrekvent buller när kryssningsfartyget ligger vid kaj vägas mot risken för
att den inre ljudmiljön upplevs sämre med dubbla karmar under övrig tid.
En bedömning av vilka åtgärder som krävs ska beakta risken för olägenhet, men de så kallade hänsynsreglerna (enligt Naturvårdsverkets rapport 6538) ”måste dock tillämpas så att
inte orimliga krav ställs med hänsyn till den nytta åtgärder och försiktighetsmått ger för miljön och människors hälsa, i förhållande till de kostnader som de innebär för verksamhetsutövaren.”
Samlad bedömning – omgivningsbuller
Beräkningarna av omgivningsbuller för Torrdockan 7 visar vad gäller trafikbuller att de
lagstadgade riktvärdena innehålls utan åtgärder. Vad gäller verksamhetsbuller överskrids de
tillämpliga riktvärdena på en del av byggnaden och det saknas möjlighet att anordna ljuddämpad sida som kompensation. Den samlade bedömningen är att överskridandet av riktvärdet är mindre och att bostäder i detta läge ändå kan accepteras, med beaktande av de
kvaliteter som kan uppnås i närområdet.
Åtgärder för att uppfylla riktvärde för lågfrekvent buller inomhus bedöms inte rimliga då
dessa endast överträdes vid begränsade tillfällen. Fasadåtgärder anses inte lämpliga då de
skulle innebära en sämre bostadsmiljö.
Trafikkonsekvenser

Västra Hamnen har under en längre till genomgått en förändring från industriområde till ett
område med blandad bebyggelse. Omvandlingen av området pågår fortfarande och i takt
med att det byggs ut ökar behovet av rörelser till och från området. Området planeras utifrån de förutsättningar som finns beskrivna i Hållbart resande i Västra Hamnen och de mål
som finns för delområdet enligt Trafik- och mobilitetsplan, vilket innebar att 30 % av resorna utgörs av cykel och 20 % med bil.
Enligt trafikutredningen genomförd av Tyréns AB för kv. Kranen 10, 2017-02-03, bedöms
den tillkommande trafiken på det lokala gatunätet vara så pass begränsad att det därmed får
anses som acceptabelt.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och exploatören. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap 40 §
plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen antas eller
godkänns i stadsbyggnadsnämnden.
Övriga ekonomiska konsekvenser

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som ska bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

De delar av fastigheten Hamnen 21:138 som övergår till kvartersmark föreslås överföras till
fastigheten Torrdockan 7. De delar av fastigheten Torrdockan 7 som övergår till allmän
platsmark föreslås överföras till fastigheten Hamnen 21:138.
Kommunen blir huvudman för allmän platsmark.
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Officialservitut 1280K-15/103.1 som ger fastighetsägaren till Torrdockan 7 rätt att bygga,
underhålla och förnya utskjutande byggnadsdel minst 4,7 meter över markplan, föreslås
upphävas. Detta på grund av att den kommer strida mot den nya detaljplanens planbestämmelser.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Kommunfullmäktige antog den 22 november 2012 tio bostadspolitiska mål. Målen ska
bland annat utgöra utgångspunkt för planläggning enligt plan- och bygglagen.
Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att det möjliggör för nya bostäder i en funktionsblandad stad, där boende blandas med arbetsplatser och annan service.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom ett säkert och välutvecklat gång- och cykelvägnät.
Tillgänglighet

Planområdet bedöms ha förutsättningar för att kunna bli en tillgänglig miljö för personer
med olika fysiska förutsättningar och behov.
Jämställdhet

Planförslaget innebär uppförande av bostäder i ett kollektivnära läge vilket bedöms främja
jämlikhet och jämställdhet då bilen inte blir en avgörande faktor för möjligheten att bo i
området. Kvinnor och barn använder cykel- och kollektivtransporter i större utsträckning
än män vilket innebär att de gynnas mest av dels närheten till kollektivtrafiknätet och intilliggande cykelnät.
Kommunal service

Inom detaljplaneområdet föreslås inga skolor och förskolor eftersom platsens begränsade
yta anses göra den olämplig för ändamålet. Planförslaget ger ett behov av cirka 16 skol- och
förskoleplatser utifrån att planområdet kommer att rymma cirka 160 bostäder. Behovet
kommer att uppfyllas genom pågående planarbetet och byggprojekt för skola och förskola
inom stadsdelen.
Kommersiell service

Planförslaget bedöms ha positiv inverkan på tillgången till kommersiell service i området
eftersom det möjliggörs för kontor och centrumverksamheter på bottenvåning som vetter
ut mot Dockplatsen.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom gatukontoret för genomförandet av de delar av detaljplanen
som utgörs av allmän platsmark. Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av de delar
som utgörs av kvartersmark.
Frågor om fastighetsreglering lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas
mellan fastighetsägarna inom planområdet. Officialservitut1280K-15/103.1 som ger fastighetsägaren till Torrdockan 7 rätt att bygga, underhålla och förnya utskjutande byggnadsdel
minst 4,7 meter över markplan, föreslås upphävas i samband med att detaljplanen laga i
kraft.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Strandskyddet slutar gälla inom planområdet.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
För att undvika skada på person och egendom är det viktigt att arbetet i närheten av ledning utförs enligt EVS grävningsbestämmelser. I bestämmelsen framgår att byggnader eller
fasta anordningar får inte placeras än 2 meter från fjärrvärme -och/eller fjärrkyla ledningar.
I fall det blir aktuellt att utföra åtgärder på ledningarna vill EVS bli kontaktad i god tid.
Planområdet är beläget inom normal insatstid för räddningstjänsten.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Markens bärighet ovanför parkeringsgaraget behöver
följa BBR samt EKS riktlinjer för att räddningstjänsten ska kunna få tillträde. Räddningstjänsten ska vara remissinstans under kommande bygglovsprocess.
Exploatören ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Mer detaljerade bullerberäkningar ska exploatören redovisa i samband med bygglovsansökan. CMP ska vara remissinstans under kommande bygglovsprocess.
Följande riskåtgärder/hänsyn föreslås i den fortsatta processen:
• Att byggnaden ur brandsynpunkt dimensioneras analytiskt med tillhörande riskanalys.
33 (40)

• Att behov av åskskydd behöver ses över under bygglovsprocessen.
• Att väsentliga tekniska anläggningar är tillåtna i underjordiskt garage och på markplan under förutsättning att de skyddas vid händelse av översvämning.
• Underjordiskt garage ska anläggas med tät konstruktion.
• Att verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) ska lägga särskild vikt vid utrymning av personer i byggnaden även vid annan händelse än brand.
• Att dialog med Transportstyrelsen förs avseende hinderutmärkning och eventuell lokaliseringsbedömning.
• Att väsentliga skydd/stödsystem bör förses med back-up i sådan omfattning att utrymning kan ske även vid avbrott (till exempel el och vatten).
• Att bedöma om åtgärder i form av uppförande av skärmande tak/regnskydd ovanför
oskyddade entréer är lämpligt. Säkerställa att det finns möjlighet att på ett säkert sätt avlägsna is och snö från byggnadens tak (och utskjutande delar).
• Att om verksamhet med besökare, exempelvis uteservering, önskas i direkt anslutning till
fasaden bör en bedömning om åtgärder för att skydda besökarna från nedfallande föremål
är lämpligt. Fasader som enbart är längs den lägre byggnadskroppen (5 våningar) undantages denna åtgärd.
• Att byggnadens konstruktion dimensioneras enligt Eurocode.
• Under bygglovskeden ska möjlighet att upprätta centralt avstängningsbart ventilations
system ses över.
• Luftinsläpp ska i största möjliga mån inte installeras mot sida/sidor som vetter mot
hamnverksamhet.
• Intilliggande dragkaj får inte påverkas negativt av den nya byggnaden. Förankring av konstruktion får endast ske inom egna fastigheten Byggnadskonstruktioner och befintlig kajs
konstruktioner inte får samverka vid genomförande utan förbli separata konstruktioner.
• Byggnadens grundläggning bör inte negativt påverka möjlighet att underhålla och renovera kajkonstruktionen i sin helhet.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och exploatören. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap 40 §
plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen antas eller
godkänns i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer att reglera frågor som har med överlåtelse av mark och ersättning för gatukostnader.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
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Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som ska bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning.
Ledningar som finns kvar inom kvartersmark säkras genom att servitut eller ledningsrätter
bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter och ledningsrätter ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen överensstämmer med översiktsplanen och möjliggör en fortsatt utveckling
av Västra Hamnens omvandling från industri- och hamnområde till en blandad stad med
bostäder på aktuellt läge.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och
har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av Stadsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från VA SYD, fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet är beläget i Dockan i Västra hamnen. Planområdet begränsas i väster av
Dockplatsen samt i öster av Krankajen. Området är cirka 3500 kvm stort och omfattar fastigheten Torrdockan 7 och del av Hamnen 21:138.
Fastigheten Torrdockan 7 belastas med servitut 1280K-65/2002.1, 1280K-65/2002.2,
1280K-15/103.1 samt 1280K-06/39580.1. Officialservitut 1280K-65/2002.1 och 1280K65/2002.2 reglerar rätt att bibehålla och underhålla kajens konstruktion till exempel dragstänger etcetera. Officialservitut1280K-15/103.1 ger fastighetsägaren till Torrdockan 7 rätt
att bygga, underhålla och förnya utskjutande byggnadsdel minst 4.7 meter över markplan
på fastigheten Hamnen 21:138. Avtalsservitut 1280K-06/39580.1 berör rättighet för fjärrkylaledningar.
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Ortofoto med planområdets ungefärliga avgränsning markerat med röd linje. För mer exakt avgränsning, se
plankarta.
Platsens historik

Planområdet omfattas idag av en asfalterad parkering samt del av en lokalgata. Platsen har
historiskt använts för industriändamål.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet korsas av en i översiktsplanen utpekad prioriterad grönkoppling att utveckla.
Grönkopplingen föreslås ansluta från Dockplatsen och passerar planområdet i västöstlig
riktning via en framtida gång- och cykelkoppling över hamnen till Hamnparken.
Bebyggelse

Platsen ingår i ett område vars karaktär definieras som ”verksamhetsområdet-hamnar” enligt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande. Programmet lyfter fram att hamnområden till stor del karaktäriseras av bland annat hårdgjorda öppna ytor, kajkanter och hamnbassänger och stora ofta fristående byggnadsvolymer. Dessa drag bör genomsyra hamnområdena även i framtiden när platser omvandlas till stadsbebyggelse.
Kulturmiljö

Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdets topografi är relativt flack och ligger i medel på cirka 2,6 meter. Lägsta punkt
ligger i områdets östra del.
Eftersom platsen är obebyggd syns hamnen tydligt från Dockplatsen samt från byggnader i
anslutning till planområdet.
I grönplanen anges att planområdet i likhet med stora delar av Västra Hamnen lider brist
på grönytor. Växligheten i området består idag av enstaka träd och mindre remsor av gräsytor.
Kollektivtrafik

Det planerade bostadshuset ligger i en del av Malmö med god kollektivtrafikförsörjning.
37 (40)

Gångavståndet till närmaste busshållplats, Dockan, är knappt 300 meter och här passerar
stadsbusslinjerna 3 och 5 (Malmöexpressen) med 5–8 minuters trafik hela vardagsdygnet.
Närmaste nedgång till Citytunneln, vid Anna Lindhs plats, ligger också inom acceptabelt
gångavstånd, cirka 900 meter.
Som ett komplement till kollektivtrafiken finns även en hyrcykelstation (Malmö by Bike) i
direkt närhet till fastigheten.
Gång-, cykel- och biltrafik

Intilliggande gatunät består av Krankajen, Dockplatsen samt Isbergs gata. Dockplatsen är
ett torg med gångfartsgata och längs med Isbergs gata finns ett cykelstråk. Biltrafik på
Krankajen bedöms främst alstras av boende längs gatan. I dagsläget finns det möjlighet för
fordon från Isbergs gatan att vända vid Krankajen och parkeringen.
Trafikflödet på Isbergs gata, vid anslutningen till Stora Varvsgatan, är enligt Gatukontoret
cirka 2000 fordon under vardagsdygnet. På Krankajen uppgår flödet under vardagsdygnet
till cirka 1700 fordon. På Hallenborgs gata är flödet cirka 2000 fordon per dygn. Biltrafikflödet på Dockplatsen uppskattas till cirka 1000 fordon. Andelen tung trafik på Stora
Varvsgatan är 7 % och på övriga gator bedöms den vara cirka 1 %.
Teknisk försörjning

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Anslutning
finns för vatten, dagvatten samt spillvatten.
Befintligt nät för el, tele, fjärrvärme och fjärrkyla samt natur- och biogas system finns i Isbergs gata och Krankajen.
Kommunal och kommersiell service

Skolor och förskolor finns i Västra Hamnen norra respektive centrala delar. I närheten till
planområdet finns närbiblioteket Masten.
Längs Isbergs gata och Dockplatsen finns kommersiell form av butiker, restauranger med
mera.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs av riksintressen för kustzonen och riksintresse för kommunikationer
(Malmö hamn).
Riksintresset för kustzonen har en vid utbredning och omfattar stora delar av Malmö. Malmös stads huvudsakliga planeringsinriktning är att främst bygga innanför Yttre Ringvägen
och använda befintlig urbaniserad mark på ett effektivare sätt. Det ska dock ske utan att
äventyra tillgängligheten till kusten. Planförslaget innebär att intilliggande kaj lämnas orörd
vilket betyder att allmänheten även fortsättningsvis får tillgång till kustzonen (kajkanten).
Bedömningen har därför gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset.
Riksintresset för Malmö hamn syftar till att skydda viktiga hamnfunktioner. Malmö hamn
har ett strategiskt läge i Öresund och har via Malmö godsbangård järnvägsförbindelse samt
förbindelser med det landets övergripande vägsystem. Riksintresse för kommunikationsanläggningar skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna. För att säkra möjligheterna till fortsatt hamnverksamhet måste miljöstörningar från hamnen beaktas. Vid planering och tillståndsgivning ska hänsyn tas till hamnens
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påverkan på omgivande områden. Inﬂuensområdet bestäms dels av hamnens fysiska utbredning, framtida utbyggnadsområden, restriktioner orsakat av miljöstörningar (såsom
buller och luftföroreningar) hamnverksamheten ger upphov till. Härutöver ska de risk- och
säkerhetsaspekter som är kopplade till hamnverksamheten beaktas. Under planarbetet har
frågan gällande industribuller och risk för olyckor med farligt gods setts över. Föreslagen
markanvändning anses inte riskera CMP:s (Copenhagen Malmö Port AB) att fortsätta bedriva sin verksamhet. Bedömningen har gjorts att planförslaget därmed inte riskerar att påtagligt skada riksintresset för kommunikationer (Malmö hamn).
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som blandad stadsbebyggelse. Blandad stadsbebyggelse omfattar flertalet av stadens funktioner. Till dessa räknas samtliga bostadstyper,
upplåtelseformer, parker, gator och torg, skolor/förskolor, fritidsanläggningar, handel och
kontor, forskning, sjukvård med mera. Markparkering ska undvikas så långt som möjligt.
Föreslagen markanvändning i detaljplanen är förenliga med översiktsplanen för Malmö.
Gällande detaljplaner

Planområdet omfattas av detaljplan för Kranen 10 m.fl. Dp 5119, laga kraft 2014-02-05.
Markanvändningen är C (hotell, konferensverksamhet, spa och restaurang), LOKALGATA
och TORG. Gällande plan medger en högsta totalhöjd mellan 20,0 och 85,0 meter. Genomförandetiden för planen går ut den 5 februari 2019.
Västra Hamnen 2031 ett hållbart och gott liv för alla

Planområdet omfattas av ”Västra Hamnen ett hållbart och gott liv för alla” som redovisar
Malmö stads vision, mål och strategier för stadsdelen. Några av målen för Västra Hamnen
2031 är att stadsdelen ska vara en blandad stad med levande gaturum samt en plats dit man
reser hållbart. Med blandad stad med levande gaturum avses bland annat att publika och
kommersiella verksamheter i bottenvåning ska möjliggöras i alla kommande detaljplaner. I
dokumentet tas även strategiska projekt upp varav ett gäller tillgängligt stråk längs vatten.
Detta planförslaget bedöms vara i enlighet med dokumentets intentioner.
5.4 Underlag till planarbetet
Parallella uppdrag

Skissuppdrag genomfördes under 2015 av fastighetsägaren tillsammans med Malmö stad
där fyra arkitektkontor bjöds in för att ta fram bästa utgångspunkter för gestaltningen av
landmärke utifrån volymer och höjder. Man valde att gå vidare med ett förslag av FOJAB
arkitekter för vidare bearbetning. FOJAB arkitekters förslag på två lamellformade höghus
placerade i öst-västlig riktning bedömdes möjliggöra för ljusa lägenheter med utblickar åt
flera håll. Byggnadens utformning ansågs även bidra till upphöjda gårdsmiljöerna, vistelseytor, vindskyddade och soliga platser.
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Arkitekturstaden Malmö, 2018
Grönplan för Malmö, 2003
Bostadspolitiska mål, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015–2020
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012–2019
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016–2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016
Malmö stads dialog-PM ”Klimatet, havsnivån och planeringen” (2008:2)
Skyfallsplan för Malmö, 2017-03-01
Västra Hamnen 2031 ett hållbart och gott liv för alla, juli 2013
Riksintresset Malmö hamn, Länsstyrelsen Skåne, 2011

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bullerutredning för detaljplan/bygglov Torrdockan 7 Malmö, ÅF-Infrastructure
AB, 2018-12-19 rev. 2019-02-27
Utredning buller Tyréns sep 2018 komp dec 2018
Riskanalys, kv. torrdockan 7 Malmö, Tyréns AB, 2018-08-28
Parkeringsutredning, JM AB, 2017-10-17
Mikroklimat generellt utlåtande, CEC Design AB, 2016-12-06
Uppdatering komplettering trafikutredning kv. Kranen 10, Tyréns AB, 2017-02-03
Solstudier, FOJAB arkitekter, 2016-04-25
Miljöteknisk undersökning - Torrdockan 7, COWI AB, 2018-04-26
Strategi mot extrema högvatten i Malmö – Del 1 till 3. Malmö stad, Sweco, 201701-09.

•

Luftkvalitetsmätning vid Stora Varvsgatan i Västra Hamnen 2017–2018, Malmö
stad 2018-05-29

•
•

Översvämningsutredning Torrdockan 7 m.fl., Sweco, 2018-08-23
Översvämningsutredning Torrdockan 7 m.fl., Komplettering enligt länsstyrelsens
yttrande, Sweco, 2018-10-09
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