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Vad är en fördjupning av översiktsplanen ?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje
kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanens syfte är att vara vägledande
inför beslut om användningen av mark- och
vattenområden och hur den existerande
stadsmiljön ska utvecklas.
Den kommuntäckande översiktsplanen
anger en långsiktig inriktning för kommunens utveckling. Översiktsplanen ska säkerställa en handlingsberedskap men är inte
juridiskt bindande.
Fördjupningar av översiktsplanen tas fram
när det finns behov av mer ingående utredningar av ett geografiskt eller tematiskt
avgränsat område.
Denna fördjupning av Översiktsplan för
Malmö avser Nyhamnen och analyserar planeringsförutsättningarna med utgångspunkt
i de strategier och övergripande
planeringsriktlinjer som lagts fast i den kom-

muntäckande översiktsplanen. Avsikten är
att sätta ramar för planområdets långsiktiga
utveckling. Översiktsplanen för Nyhamnen
kompletterar och ersätter i berörda delar
den kommuntäckande översiktsplanen.
Översiktsplanen blickar långt in i fram
tiden, vilket innebär att delar av det som
redovisas i översiktsplanen kan komma att
realiseras först på lång sikt. För att fördjupa
kunskapsunderlaget inför kommande detaljplanearbeten kommer ytterligare utredningar att krävas inom flera områden.
Process
Kommunstyrelsen gav i maj 2014 stads
byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett
arbete med Översiktsplan för Nyhamnen.
Samrådshandlingar godkändes av kommunstyrelsen i december 2015 och samråd pågick
från februari till maj 2016.

Samrådet visade på ett stöd för planförslagets övergripande stadsbyggnadsstruktur
och inriktning mot en nära, tät, grön och
funktionsblandad stadsdel, med ett effektivt
markutnyttjande och tydliga kopplingar till
centrala staden.
Planförslaget bearbetades och kompletterades utifrån synpunkterna från samrådet.
Inkomna yttranden redovisades och kommenterades i en samrådsredogörelse.
Det nya förslaget, Utställningsförslaget,
godkändes av kommunstyrelsen den 2 maj
2018. Efter utställningen, som pågick från maj
2018 till augusti 2018, justerades förslaget utifrån inkomna synpunkter. Synpunkterna
redovisades och kommenterades i ett utlåtande. Den slutliga antagandehandlingen
föreläggs kommunfullmäktige för antagande.
Till planen hör även en miljökonsekvensbeskrivning.
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Förord
Malmö växer kraftigt och såväl befolkningen som antalet
arbetsplatser kommer under de närmaste decennierna att
fortsätta öka. Översiktsplanen för Nyhamnen är väsentlig för
att möta stadens och regionens tillväxt.
Omvandlingen av Nyhamnen till en ny attraktiv stadsdel
är en unik möjlighet för Malmö – ett tillfälle som aldrig återkommer. Nyhamnen har ett exceptionellt läge såväl nationellt som regionalt. Den nya stadsdelen kommer att växa
fram i omedelbar närhet till stadens centrum och central
station. Därmed ges goda möjligheter för Malmös innerstad
att på ett naturligt sätt växa ut i de gamla hamnmiljöerna.
En av Nyhamnens mest värdefulla tillgångar är närheten
till vatten. Här finns plats för att skapa olika typer av nya
vattennära stadsmiljöer med helt nya kvaliteter för Malmö.
Det ger malmöborna nya sätt att bo, arbeta och vistas vid
havet.

I arbetet med Nyhamnen har en fruktbar dialog förts med
fastighetsägare, näringsidkare, malmöbor/ungdomar och
akademi. I den fortsatta processen kommer nya samarbeten
och nya former av partnerskap att stimulera till ett kreativt
och innovativt utvecklingsarbete med målsättningen att
skapa en av Sveriges mest intressanta stadsdelar
Denna översiktsplan utgör ett underlag för att intensifiera
dialogen kring genomförandet av Nyhamnen. Många olika
aktörer och parter kommer att involveras för att långsiktigt
samverka mot samma mål. Därmed kommer Nyhamnen att
bli en betydelsefull del av framtidens Malmö.
Christer Larsson
Stadsbyggnadsdirektör
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Nyhamnen
världen
Malmö
Live

havet

Malmö
universitet

hamnen

CentralCentralstationen
stationen
här kommer Malmös
centrum att växa

Nyhamnen ligger vid havet och i direkt
anslutning till centrala Malmö och
centralstationen. Det ger fantastiska
möjligheter att utvidga stadskärnan mot
vattnet och göra Nyhamnen till en del
av Malmös centrum.

E T T VÄXANDE CENTRUM
Närheten till centralstationen och havet samt när
varon av gamla hamn- och industrimiljöer gör att
Nyhamnen har stor potential att bli en mycket att
raktiv stadsdel och en naturlig utvidgning av Mal
mös centrum. Nyhamnen kan också bli en länk mel
lan Malmös östra och västra delar.
Området är en av södra Sveriges mest centralt
belägna och kan bli en av stadens nya framsidor. På
sikt kan höghastighetståg och en Öresundsmetro
ytterligare öka såväl centralstationens som Nyham
nens betydelse för regionens utveckling. Här kan
funktioner av både regional och nationell betydelse
placeras.

Ö V E R S I K T S P L A N E N S M Å L O C H H U V U D D R AG

en ny framsida för Malmö

EN STADSDEL MED EGEN IDENTITE T
Skeppsfart och handel byggde Nyhamnen. Platsen
har en rik historia och idag finns flera spår kvar från
tidigare verksamheter. Här har livsmedel förädlats,
magasinerats och skeppats ut över haven.
Världen har alltid varit nära i Nyhamnen. Färjetrafik
och godstransporter har utgått härifrån. Många emi
granter som lämnade Sverige kring sekelskiftet 1900
passerade Nyhamnen på väg till Amerika.
Att kunna avläsa platsens historia är viktigt för att
ge området en unik identitet. I Nyhamnen kan
gamla industrimiljöer kompletteras med nya inslag
– inspirerade av platsens historia – så att det för
flutna, i kombination med det geografiska läget,

lägger grunden till en ny mångfacetterad identitet
som bygger på
•
•
•
•

vatten och grönska
migration och mångfald
kultur och mötesplatser
mat och dryck.

EN STADSDEL I KONTAK T MED VAT TEN
Kajer och hamnbassänger ger goda möjligheter till
ett rikt stadsliv. Vattnet kan ge plats för många funk
tioner, exempelvis småbåtshamn, flytande hus, eve
nemang och vattensporter. Med nya öar, kanaler och
broar kan intima vattenrum skapas – med nya typer
av gröna och urbana möten med vattnet.
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Mål för Nyhamnen
Nyhamnens centrala läge i regionen ska
tillvaratas och en nära, tät, grön och
funktionsblandad stadsdel ska skapas.
Stadsdelen ska bidra till att uppfylla
Malmös mål om en socialt, ekonomiskt
och miljömässigt hållbar stad. Nyham
nen ska bli en mötesplats vid havet för
människor från stadens alla delar. Mal
mös attraktivitet för näringsliv och bo
ende ska stärkas genom omvandlingen.

•

Ett centrum som möter havet

Nyhamnen ska bidra till att utveckla och utvidga
Malmö centrum, förstärka det centralstations
nära läget samt stärka Malmös identitet som
kuststad genom att tillvarata det havsnära läget.
•

•

Här står människan i fokus
Nyhamnen ska komplettera Malmö med en att
raktiv och nyskapande stadsmiljö med hög
intensitet där människan står i fokus. Målet är att
skapa en jämställd och jämlik stadsmiljö med
mötesplatser som involverar alla människor.
Här ska näringsliv och verksamheter trivas och ge
arbete till många		

Nyhamnen ska bidra till att stärka Malmös
näringsliv och därmed spela en viktig roll för den
regionala arbets- och bostadsmarknaden genom
att skapa plats för arbete och försörjning för fler
medborgare.
•

E F F E K TMÅL
Attraktiv och hållbar stad
Förbättra
Fler
och
förstora
Kultur som motor arbetsplatser innerstaden
för utveckling
Samverka med
Plats för
näringslivet
ekonokommunal service
miskt

Fler bostäder
med olika
upplåtelseformer

socialt

ekologiskt

Hushålla med
jordbruksmarken

Främja
miljöanpassade
transporter
Stationsnära
Överbrygga Tillgängliga förtätning
barriärer kajkanter och
nya parker

Attraktiva
mötesplatser

•

En egen identitet skapad av många.

Nyhamnens identitet ska successivt utvecklas
över tid i en inkluderande, innovativ och unik
utvecklingsprocess.
•

En del av Malmö, för hela Malmö

Nyhamnen ska bidra till ökad sysselsättningsgrad
och förbättrad folkhälsa för hela Malmö. Sociala
och fysiska länkar mellan Nyhamnen och övriga
stadsdelar i Malmö ska stärkas.
•

Hållbar stadsutveckling som utmanar

Nyhamnen ska bidra till Malmös miljömässigt håll
bara stadsutveckling genom klimatsmart byg
gande, närhet till kollektivtrafik och en cykel- och
fotgängarvänlig struktur.

Här ska många kunna bo och leva bra

Nyhamnen ska bidra till ett ökat bostadsbyg
gande i Malmö genom att erbjuda ett brett
utbud av olika typer av bostäder med varierande
upplåtelseformer av hög kvalitet.

ATTRAKTIV
OCH
HÅLLBAR
STAD

Nyhamnens ska bidra till att utveckla hela Malmö, socialt,
ekonomiskt och miljömässigt. Målen för Nyhamnen stödjer inriktningarna i Översiktsplan för Malmö.

Ö V E R S I K T S P L A N E N S M Å L O C H H U V U D D R AG

Den hållbara staden i en global kontext
Nyhamnen är en del av ett större sammanhang. Glo
bala utmaningar är också lokala. I en alltmer globalise
rad tid får händelser och beslutsfattande i olika delar
av världen allt större betydelse för Malmö. Med insik
ten om att lokala förändringar ger avtryck i omvärlden
är det viktigt att omvandlingen av Nyhamnen bidrar
till en positiv utveckling såväl lokalt som globalt – och
för alla malmöbor.
F N:S H ÅLLBAR H E TS MÅL

Under 2016 antog FN 17 mål för en ekonomiskt, soci
alt och miljömässigt hållbar utveckling. Målen
omfattar frågor som energi, vatten, ekosystem, kli
mat, utbildning, jämställdhet och mänskliga rättig
heter. I en urbaniserad värld spelar städerna en vik
tig roll i att uppfylla internationella mål.
Malmö stad har beslutat att FN:s hållbarhetsmål
och Agenda 2030 ska integreras i stadens stadsut
vecklingsprojekt. FN-målen har i varierande grad
relevans för fysisk planering. Stadsbyggandet har
störst möjlighet att påverka utvecklingen inom
målen som handlar om att göra städer inklude
rande, säkra och resilienta, att verka för ekonomisk
tillväxt, för välmående och god hälsa för alla, att
bevara havens marina resurser och att minska för
luster av biologisk mångfald.

Nyhamnen – en hållbar stadsdel
I tider av snabb och kraftig tillväxt är det särskilt vik
tigt att fatta beslut som leder till en hållbar stadsut
veckling i enlighet med FN:s målformuleringar. För
Nyhamnen innebär det att fullfölja inriktningen att
bibehålla och vidareutveckla Malmö som en tät och
funktionsblandad stad med effektiv markanvänd
ning och ett miljöanpassat transportsystem. Det

FN:s 17 hållbarhetsmål.

finns goda möjligheter att i Nyhamnen skapa en
unik stadsdel som på flera sätt bidrar till en hållbar
utveckling i hela Malmö.
Förutom att erbjuda ett varierat utbud av bostä
der och plats för ett växande näringsliv är målet att
Nyhamnen ska bli en viktig mötesplats och ett
besöksmål i regionen. Det ska ske genom en attrak
tiv stadsmiljö och med ett lockande utbud av kulturoch nöjesetablissemang. Nyhamnen ska också full
följa Malmö stads högt satta ambitioner inom miljö
området, exempelvis med framsynta tekniska lös
ningar för infrastruktur.
NYH AM NE N I E T T S O C IALT S AM MANH ANG

Flera av FN:s mål handlar om social hållbarhet. Målen
innebär att Nyhamnen ska skapa en trygg och inklu
derande stadsmiljö som människor med olika bak
grund och förutsättningar kan bo, verka i och besöka.
Stadsrummen ska ge förutsättningar för individer och
grupper att ta platser i besittning, forma dem och
mötas med respekt och därmed bidra till en positiv
utveckling av platsen.
Nyhamnen ska också ge utrymme och möjlighe
ter för ett diversifierat och livskraftigt näringsliv som
genererar arbetstillfällen av olika slag som kommer
många malmöbor till del.
UTMANINGAR

Nyhamnens har goda utvecklingsmöjligheter men
det finns även utmaningar som måste mötas. Hela
Malmö stads organisation bär gemensamt ansvar för
att översiktsplanens strategier förverkligas. Samver
kan och samsyn är nödvändig. Konventionella meto
der och invanda rutiner måste ifrågasättas om
Nyhamnen ska kunna leva upp till målen. Malmö stad
ska stimulera investerare och andra aktörer att till
sammans med kommunen förverkliga högt satta
ambitioner för en hållbar stadsdel. I linje med detta
arbetar Malmö stad, under ledning av miljöförvalt
ningen, med ett hållbarhetsprogram för stadsutveck
lingsprocessen. Det är också viktigt att under över
siktsplanens genomförande bryta ner målen för
Nyhamnen så att de blir projektanpassade och mät
bara.
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Uppstart
Nyhamnen

Att göra Nyhamnen till en plats
Utbyggnaden av Nyhamnen kommer att pågå
under lång tid framöver. Innan de första byggkra
narna börjar resas längs kajerna har ett par år pas
serat. Nödvändiga planeringsprocesser – formella
och lagstadgade – tar tid i anspråk men genom
ett kraftfullt anslag kan Nyhamnen bli en betydel
sefull mötesplats långt innan de första nya invå
narna flyttar in. Denna tid behöver då överbryggas.
En upptakt som sätter tonen för hela områdets
framtid kan bli en framgångsfaktor och är kanske
nödvändig för att fullt ut ta tillvara den potential
som Nyhamnen innebär för Malmö.
Denna upptakt ska synas och höras i staden,
och attrahera malmöborna. Den ska också sätta
former för nya samarbeten mellan alla tänkbara
aktörer som tillsammans kan verka för att Nyham
nen ska bli Malmös nya skyltfönster mot framtiden
– som ger genklang inte bara i Sverige och Dan
mark utan över världen. En plats som manifesterar
en ny berättelse om Malmö.
M ÖTE S P L ATS E R O C H M E L L ANANVÄND NI N G

Illustration: Mandaworks

Processen ska stimulera malmöborna att ta Nyham
nen i besittning mentalt och fysiskt. Det betyder att:
•

uppmuntra till temporär användning av mark
och lokaler som lockar besökare med händelser,
evenemang, kultur och aktiviteter – men som
inte förhindrar genomförandet av utbyggnaden.

•

ge plats och möjlighet för verksamheter med
små eller begränsade resurser att verka – och
växa – i stadsdelen medan omvandlingen
pågår.

•

engagera fastighetsägare i processen för att
upplåta sina fastigheter tillfälligt.
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Att skapa gemensamma synsätt

Att bidra till värden för många

Nyhamnen ska såväl i sin process som i sin form
kunna axla rollen som Malmös nya spjutspets
projekt. För att uppnå högt satta ambitioner blir
samarbetsformer som bygger på ömsesidig tillit,
öppna processer och nya partnerskap väsentliga.
Att initiera och driva processer på tvärs med kom
munens förvaltningsorganisation kan leda till fram
gång.

En utmaning för Nyhamnen är hur breda grupper av
malmöbor och verksamheter ska finna plats i den
nya stadsdelen samtidigt som marknadskrafter och
höga produktionskostnader för bostadsbyggande
och infrastruktur driver mot ett högt prisläge.
Det blir väsentligt att bjuda in och involvera
omvärlden – näringsliv, ideell sektor och andra
aktörer – för att gemensamt skapa samhällsnyttor
och höga sociala och ekonomiska värden.
Modeller för ekonomisk samverkan kan förbätt
ras – i syfte att privata investeringar och kommu
nala satsningar ska ge synergier och mervärden.
Det kan exempelvis handla om av investeringar i
allmän plats, infrastruktur och samhällsservice.

E N I N N OVATIV U T VE CKLINGSARE NA

Konventionell planering behöver kompletteras
med kreativ utveckling. Det innebär att:
•

agera i nätverk snarare än i hierarkier och att
bryta upp organisatoriska barriärer.

•

arbeta förtroendeskapande snarare än kontrol
lerande och att utveckla samverkande relatio
ner mellan myndigheter och aktörer.

•

involvera en mångfald olika aktörer i kreativa
arbetsformer.

INVE S TE RINGAR O C H NY T TO R

Varje investering – offentliga såväl som privata –
behöver utföra flera olika funktioner och tillskapa
flera värden. Det betyder att:
•

ömsesidig förståelse behövs för olika aktörers
incitament, ekonomiska villkor och nyttor.

•

kommun och andra offentliga aktörer verkar
tillsammans med näringsliv, föreningsliv och
invånare för att skapa värden och gemen
samma nyttor.

•

verka territoriellt snarare än sektoriellt.

E N UT VECK LIN G L ÄNGS VÄGE N

Nyhamnen kommer att utvecklas och bebyggas
stegvis. Förutsättningarna kommer att variera när
samhället förändras. Det ger behov av att:
•

arbeta agilt och anamma flexibla angreppssätt.

•

uppnå en tillåtande attityd till att testa och
experimentera.

•

lärdomar och erfarenheter från inledande faser
tas tillvara i den fortsatta planeringen.
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Stadsstruktur
BEBYG G ELSE KRING VAT T E NRUM

Nya utfyllnader ger möjlighet att bygga
kring mer intima vattenrum. En utfyllnad av
Nyhamnsbassängens södra del ökar marken
för ny bebyggelse och ger samtidigt möjligheter till genare kopplingar mellan Hullkajen och centrum. Genom att bibehålla hela
nuvarande Hullkajen tillskapas dessutom en
ny kanal.
I det stora vattenrummet mellan Västra
Hamnen och Nyhamnen ska två nya öar tillskapas som ger plats för ny bebyggelse och
större närhet mellan Västra Hamnen och
Nyhamnen.

K US TS KYD D

Nyhamnen behöver skyddas mot effekter av
höga havsvattenstånd. Till en början skyddas
bebyggelsen genom att mark eller kajkanter
höjs till +3.0 m. I senare skeden kommer
högre skyddsbarriärer och -portar att krävas i
hamninloppet för att skydda stadens
centrum.

Grim
Hullk

sbyg

ajen

atan

Nyhamnsbassängen

NYH AMN EN S T RE RIK T NINGAR

Nyhamnen ska bygga vidare på platsens
existerande strukturer. I nuläget finns två
dominerande riktningar – dels i de långsträckta öst-västliga gatorna (Carlsgatan
respektive Jörgen Kocksgatan), dels i
Grimsbygatans riktning ut mot Hullkajen.
I den nya strukturen kompletteras dessa
två riktningar med nord-sydliga stråk som
fortsätter över bangården och förbinder
platsen med stadens östra delar.
I mötet mellan dessa tre riktningar – nära
Nyhamnsbassängen – skapas en tyngdpunkt i området. Här placeras en kollektivtrafiknod och möjligheter till en tätare
bebyggelse.

Jörgen Kocks

Carlsgatan

S TAD S K AR AK TÄR

VISU ELL A KOPPLINGAR

Genom siktlinjer in i och ut från Nyhamnen
uppnås visuella kopplingar som ger över
skådlighet och samband. En karaktäristisk
siluett betraktad från Gamla Staden kan för
stärka Nyhamnens identitet och minska
bangårdens barriäreffekt genom att ge en
känsla av närhet.

Nyhamnen ska bygga vidare på Malmös
karaktärer där variation och kontrastrike
dom präglar stadsmiljön. En kombination av
långa siktlinjer och krökta gaturum ska ge
en upplevelserik stadsmiljö som speglar
Malmös historiska struktur. Nyhamnen ska
bestå av varierande kvartersformer där slu
ten och halvöppen kvartersbebyggelse
kombineras med nya kvarterstyper. Varia
tion i hushöjder ska bidra till att skapa
intressanta stadsrum med visuellt djup.
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Ö V E R S I K T S P L A N E N S MPÅLLA O
H SHH
UU
VV
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DD
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FAK TA

Markyta, totalt 		
Bebyggd yta (nuvarande)
Befintliga bostäder
Nya utfyllnader		
Nya parker 		

ca 93 ha*
ca 20 ha
ca 50 st
ca 6,5 ha
ca 8,3 ha
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Nya bostäder 		
700 000 - 900 000 m2 BTA 		
7 000 - 9 000 st
2
Nya arbetsplatser
300 000 - 400 000 m BTA 		
12 000 - 16 000 st
Total antal arbetsplatser					
15 000 - 21 000 st
Grundskolor			
3 st			
ca 2 000 platser
Förskolor				7–8 st			ca 1 000 platser

* exklusive bangården, inklusive nya utfyllnader

PARK E R O C H GRÖ NS TR ÅK

gen
Väs
t

kus

tvä

gatan

Hans Michelsens

En mångfald gröna och blå inslag ska vara
visuellt framträdande i stadsmiljön. Nya par
ker ska anläggas längs en ”loop” som består
av nuvarande Jörgen Kocksgatan, kajmiljö
erna kring hamnbassängerna och en ny stor
park i de östra delarna. Längs denna blå
gröna loop ska ett brett utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter möjliggöras.
I hela Nyhamnen ska gaturummen ha träd
planteringar. För att parker ska få en sam
lande funktion i stadsstrukturen ska
omgivande byggnaders framsidor möta park.

sgatan
KO P P L INGAR O C H F Ö RBIND E L S E R

Nyhamnen ska vara en naturlig utvidgning
av Malmös stadskärna. Nord-sydliga gångoch cykelstråk som med nya broar fortsätter
över bangården ska knyta den nya stads
delen närmare Malmös historiska centrum.
Hans Michelsensgatan och Carlsgatan blir
viktiga trafikstråk i öst-västlig riktning, för
såväl kollektivtrafik som genomfartstrafik.
Genom utfyllnader ska avståndet mellan
Västra hamnen och Nyhamnen minskas.
Omvandlingen av Nyhamnen ska ge bättre
kopplingar mellan östra och västra Malmö.
NYH A MN EN S T VÅ DE L AR

Nyhamnens nya struktur ska i huvudsak
bestå av två delar med delvis olika karaktär.
Området i väster omkring hamnbassängen
och närmast centralstationen ska få en tät
urban innerstadskaraktär med inslag av
höga hus.
I de östra delarna ska förutsättningar
ges för en grönare och mer intim stads
karaktär där arbetsplatser, bostäder och
samhällsservice ska samsas.

MARK ANVÄND NINGS K ARTA

Blandad stadsbebyggelse
Parker och grönstråk
Samhällsservice
(grundskolor och bollplan)
Bangård

0

500 m
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Kring hamnbassängerna
Genom utfyllnader i hamnbassängerna skapas nya
kringbyggda vattenrum som ger Malmö en ny typ av
stadsmiljö. Det ger ett mindre storskaligt vattenrum
och mer kaj vilket ökar vattenkontakten samtidigt
som det uppstår ett intimare samspel mellan hav och
bebyggelse. Med gång- och cykelbroar kopplas
Nyhamnspiren till övriga staden. Utfyllnader medför
dessutom en ökning av exploaterbar mark i närheten
av Malmö C.
Bebyggelsen ska i delar kunna vara väsentligt
högre än 5–6 våningar – den traditionella "malmöska
lan". I området ska en profilbyggnad med publik funk
tion kunna placeras. Platsen kan också vara lämplig
för Malmö u
 niversitets behov av nya byggnader.

Kajer ska inbjuda till rekreation och ge utrymme
för olika former av aktivitet. Kajer ska på olika sätt
gestaltas – eller kompletteras med bryggor – för att
möjliggöra närkontakt med vattnet samtidigt som de
utformas för att skydda bebyggelsen mot höga havs
vattenstånd.
Hamnbassängerna fylls upp till ca 4 m djup. Det är
bra för säkerheten och ger fördelar för ny kajkonstruk
tion. Det blir även bättre villkor för den marina miljön
genom goda ljusförhållanden och frisk botten.
Att göra plats för båtburen kollektivtrafik mellan
de inre delarna av Nyhamnsbassängen och andra
delar av centrala staden kan ytterligare förstärka plat
sens marina karaktär.

A K TIVITE T PÅ VAT T E N

Nyhamnsbassängen ska kunna
användas för olika vattenanknutna
funktioner till exempel en småbåtshamn, bad, andra vattensporter. Med
bryggor, trappor och ramper ska
kontakten med vattnet öka.
NYA ÖAR

H ULLK A J E N

K RYS S NINGS FART YG

Hullkajen har med sitt söderläge stor
potential som besöksmål och för vistelse. Det kan förstärkas med publika
funktioner i husens bottenvåningar.
Kajen ska bli del av ett grönskande
stråk – den blågröna loopen –
genom Nyhamnen. Badplatser kan
anläggas vid kajen.

Möjligheter för kryssningsfartyg att
angöra Nyhamnen ska utvecklas.
Terminalfunktoner kan integreras i
nya byggnader vid Södra Frihamns
kajen. Bebyggelsen där ska också
utformas för att skydda bostäder från
eventuella störningar från fartyg och
hamnverksamhet.

Två nya öar anläggs för blandad stadsbebyggelse. Därmed skapas nya kanaler som bidrar till en attraktiv stadsmiljö. Öarna ska vara bilfria i marknivå
och ha garage under mark. Garagen
kan sammanbindas med en tunnel så
att det blir möjligt att nå båda öarna
med bil från Nyhamnspiren.
Ö PPN IN G SBA R A BROAR

Nya öppningsbara gång- och cykelbroar kopplar samman öarna med
Ångbåtsbron och vidare till centralstationen och Gamla staden.

H

SIK TLIN J ER

KUSTSKYDD

Långa siktlinjer ger utblickar till havet
från Nyhamnens inre och nord-sydliga
siktlinjer skapar visuell kontakt mot
hamnen. I kombination med korta
siktlinjer och oregelbundna kvartersformer skapas därmed en omväxlande
stadsbild med dramatik och spänning.

Kajer med befintlig bebyggelse
ska förses med skyddsåtgärder
mot tillfälliga höga havsvattenstånd. Barriärer kan integreras i
kajkanten eller fungera som
mångfunktionella gestaltningselement på kajen.

KO L LE K TIV TR AF IK 
S TR ÅK

Hans Michelsensgatan förlängs
och bildar ett nytt kollektiv
trafikstråk. Vid ett centralt placerat hållplatsläge skapas en
plats som blir tyngdpunkt i
området.

NYA K ANALE R

Mellan nya utfyllnader och
befintlig kaj ska kanaler anläggas. Djupet ska inte vara mer
än nödvändigt. Kanalen i Hullkajens förlängning ska förbindas med Frihamnsbassängen.

Ö V E R S I K T S P L A N E N S M Å L O C H H U V U D D R AG

Genom nya utfyllander av hamnbassängerna skapas fler kajer och ett intimare vattenrum. Utfyllnaderna möjliggör ny bebyggelse men också gångoch cykelkopplingar som sammanbinder Nyhamnen med Västra hamnen och Nyhamnspiren med centralstationen (visionsbild: Mandaworks).

Nyhamnsbassängens ska användas för olika vattenaktiviteter och Hullkaj utvecklas till en plats för vistelse. (visionsbild: Arkitema).
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Stationsområdet
Nyhamnens omvandling skapar möjligheter för
centralstationens norra sida att bli en ny framsida.
I en stor del av området närmast stationen finns i
nuläget bebyggelse med varierande ålder, främst kon
torsbyggnader och kontoriserade bostadshus. Byggande
och planering pågår för kvarteren mellan stationen och
Carlsgatan. Här kommer ca 550 bostäder och ca 45 000
m2 BTA kontor att uppföras, bland annat en ny tingsrätt.
Platsens stationsnära läge innebär att många
människor kommer att röra sig i området vilket bör ge
underlag för ett utbud av restauranger, caféer och buti
ker. En dagligvarubutik som vänder sig till boende och

verksamma i de första etapperna i Nyhamnen, ska möj
liggöras i området.
I området behövs komplettering med bostäder. Nya
byggnader ska ha korta fasadlängder, många entréer
och i bottenvåningarna ska publika funktioner möjlig
göras. I den nya bebyggelsen ska inslag av höga bygg
nader vara möjligt.
De stora trafikmängder av olika typ som genomkor
sar området gör att åtgärder krävs för att trafikslagen ska
kunna samexistera. Flera gång- och cykelstråk i olika
väderstreck ska ledas genom området så att Nyhamnen
på ett naturligt sätt kopplas till centralstationen.

GRÖ NS TR ÅK
NY BRO ÖVER INRE HAMNEN

Som en förlängning av grönstråket i
nuvarande Jörgen Kocksgatan ska
Nyhamnen med gång- och cykelbroar kopplas samman med Universitetsholmen och Varvsstaden.

Jörgen Kocksgatan byggs om till ett grön
stråk som binder samman de östra och
västra delarna av Nyhamnen. En utvidgning
av grönstråket bildar en park och i anslutning till den ska en förskola kunna placeras.

SK EPPSBRO N

Skeppsbron omvandlas till en grönskande kaj och utvecklas till ett attraktivt promenadstråk.
K U STSKYD D L ÄNGS K A JE R

Kajer med befintlig bebyggelse ska
förses med skyddsåtgärder mot tillfälliga höga havsvattenstånd. Barriärer kan integreras i kajkanten eller
fungera som mångfunktionella
gestaltningselement på kajen.

BRO ÖVE R BANGÅRD E N

Vid centralstationen anläggs en
gångbro över bangården som leder
in till centrala Nyhamnen och bidrar
till att knyta Nyhamnen närmare till
övriga Malmö.

Skeppsbron (visionsbild: Arnold Nyawanga).

Ö V E R S I K T S P L A N E N S M Å L O C H H U V U D D R AG
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Planarbeten pågår för kvarteren omedelbart norr om centralstationen. Bebyggelsens höjd tydliggör stadens utvidgning norrut (illustration: Jernhusen
/ Kanozi).

Området närmast stationsområdet ska utvecklas så att stadsmässiga kvaliteter uppnås. (visionsbild: Arkitema).
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Nyhamnens mitt
Kvarteren i Nyhamnens mitt ska innehålla såväl kon
tor, samhällsservice som en variation av bostäder med
olika upplåtelseformer. Längs med Hans Michelsens
gatan kan en del högre byggnader placeras så att
gaturummet får goda proportioner. I kvarterens inre
kan hus å andra sidan vara lägre. Genom omväxlande
arkitektur och skala kan områdets delar få olika karak
tärer.
Hans Michelsensgatan kommer att ha genom
gående bil- och kollektivtrafik. Inom området anläggs
en hållplats för kollektivtrafiken och i anslutning till den
kan underlag skapas för olika former av serviceutbud.

Området ska ges en grön karaktär. Där Jörgen
Kocksgatan ligger idag ska ett grönt stråk anläggas.
Längs stråket placeras parker, grundskolor, förskolor,
caféer, lekytor och andra funktioner. Tillsammans ska
pas på detta sätt en grön och trygg miljö i Nyham
nens kärna, som samtidigt kan fungera som sprid
ningskorridor för olika växt- och djurarter. Parker och
grönstråk ska tillföras mervärden genom en öppen
dagvattenhantering som fördröjer vattnet vid kraftiga
skyfall.

G RÖ N STR ÅK

Det öst-västliga grönstråket i nuvarande Jörgen Kocksgatan ska vara
minst 30–40 m brett och ha trädplanteringar i flera rader med Kungsgatan i Malmö som modell. En cykelväg som sammanbinder Nyhamnens
med Västra hamnen ska anläggas.
Att angöra byggnader med bil ska
vara möjligt men inte biltrafik längs
hela stråket. På enstaka platser ska
stråket kunna korsas av biltrafik.

MAGAS IN

F R AMTIDA E XPANS I ON

Magasinen M1 och M2 ska tas tillvara
och kan användas för olika typer av allmänna och utåtriktade verksamheter,
exempelvis inom kulturområdet.

Stadsstrukturen ska utformas
så att bebyggelse, parker och
gator på ett naturligt sätt ska
kunna expandera norrut in i
Mellersta Hamnen.

LU G N A K VA R TE R

H

Mellan de trafikerade gatorna, Hans
Michelsensgatan och Carlsgatan, ska
lugna kvarter utan genomfartstrafik
skapas.

H ANS M I C H E L S E N S 
GATAN

BAN G ÅR D STE RR ASSE N

Mellan bangården och ny bebyggelse längs Carlsgatan ska ett upphöjt gång- och cykelstråk skapas.
Under denna terrass kan parkerings
garage anläggas.

S KO LO R

Två av Nyhamnens tre grundskolor
ska placeras i Nyhamnens mitt. De
ska lokaliseras i anslutning till parker
för att möjliggöra samutnyttjande
mellan skolgårdar och parkytor.

Hans Michelsensgatan förlängs och bildar en ny ryggrad genom Nyhamnen –
såväl för biltrafik som passerar genom området som för
kollektivtrafik.

Ö V E R S I K T S P L A N E N S M Å L O C H H U V U D D R AG

Från Nyhamnspiren mot öster med Magasin M1 (visionsbild: SWECO).

Hållplats i Hans Michelsensgatan (visionsbild: Arkitema).
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Nyhamnen öster
Området kommer att bli Nyhamnens entré från öster –
därmed även entré till Malmös centrum – och rymma
en blandning av såväl bostäder som kontor. Nivåskill
naden mot Frihamnsviadukten ger möjlighet att skapa
en sluttning som ger en ny visuell upplevelse av
Nyhamnen med utblickar över hela stadsdelen och
havet. Höjdskillnaden kan också ge platsen en egen
identitet.
Eftersom bebyggelsen vid Västkustvägen, bangår
den och den stora parken kommer att bli synlig från
långt håll och därmed framträdande i stadsbilden ska
särskilt höga arkitektoniska krav ställas.
Utformningen av bebyggelsen mot bangården blir
viktig för hur järnvägen kan överbryggas i en framtid.

C AR LSG ATAN

Carlsgatan kommer fortsatt att
spela en stor roll för Nyhamnens
trafikförsörjning. Gatans utformning
ska uppmana till ett lungt trafiktempo. Den ska därför ges en
smärre riktningsförändring mitt på
sträckan och förses med kollektivtrafikkörfält, trädplantering och
kantstensparkering. Ny intilliggande
bebyggelse ska ha korta fasadlängder.

Kvarterens södra sida ska därför ha en upphöjd terrass,
Bangårdsterrassen. Där ska det vara möjligt för fotgäng
are och cyklister att förflytta sig. Till Bangårdsterrassen
ska gång- och cykelbroar över bangården kopplas för
att bättra knyta samman Nyhamnen med övriga staden.
Nyhamnens östra delar kommer att realiseras rela
tivt långt in i framtiden. Delar av stadsstrukturen
behöver dock planeras och i vissa fall genomföras i
tidigare skeden. Stadsstrukturen ska därtill utformas
så att bebyggelse, parker, gator ska kunna expandera
norrut och på längre sikt även söderut – över ban
gården – och österut mot Östra hamnen.

NY STO R PARK

NY TO P O GR AF I

En park ska anläggas i nordöstra
delen av Nyhamnen och utformas så
att den i framtiden kan utvidgas
norrut och bli en stadspark med en
yta på ca 10 ha. I parkens östra del ska
marknivån höjas, så att den successivt
når upp till Västkustvägens nivå.

Marknivån höjs genom en sluttning
upp till Västkustvägens nivå. Mot
godsspåret till Mellersta hamnen
avslutas den nya, högre marknivån
med en stödmur som innebär att ny
bebyggelse kommer ca 6 m över
spårets nivå.

H

GÅNG - OCH C YK E L BROAR

VÄS TK US T VÄGE N

Nya gång- och cykelbroar över bangården blir viktiga kopplingar från
östra Malmö till Nyhamnen. Den västra av dessa kan fortsätta vidare över
kanalen till Norra Vallgatan.

Västkustvägens ska på sikt få en urban
karaktär och ny intilliggande bebyggelse ska ha framsidor med entréer
mot gatan och utåtriktade funktioner
där så är lämpligt. Västkustvägen ska
om möjligt ha kantstensparkering
och trädplantering. Kollektivtrafiken
kan via en tunnel ledas till en depå
öster om Västkustvägen.

Ö V E R S I K T S P L A N E N S M Å L O C H H U V U D D R AG

Nyhamnens bebyggelse ska möta Frihamnsviadukten och Västkustvägen på samma nivå så att en stadsmässighet uppnås. (visionsbild: SWECO).

Gång- och cykelbroarna över bangården föreslås landa på en bangårdsterrass på ungefär samma nivå som Frihamnsviadukten. Från denna kan man
sedan ta sig ner till Carlsgatan. (visionsbild: Jernhusen / Kanozi).
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Principer för stadsmiljön
För att uppnå målen för Nyhamnen och stödja planeringen för en grönskande
stadsdel med innerstadsk araktär, har principer för utformning av stadsmiljön
formulerats. Planeringen av Nyhamnen ska sätta människan i fokus. En varie
rad och upplevelserik stadsmiljö ska locka till utevistelse och möten. Effektivt
markutnyttjande, funktionsblandning och samutnyttjande ska vara ledord i
planeringen av Nyhamnen.

G O DA LIVSMIL JÖE R FÖR ALL A

Nyhamnen ska formas till en socialt hållbar
stadsdel som välkomnar alla stadens invånare.
Stadsrum ska bjuda in till besök och möjliggöra
för olika former av social samvaro på lika villkor.
Att bidra till en känsla av trygghet innebär
bland annat att skapa orienterbarhet och över
blick och att kvarter och gårdsmiljöer utformas
för att stimulera till gemenskap, grannkontakt
och tillit. Det kan uppnås genom mänskliga
mått som stödjer samtal och möten, ett gott
mikroklimat och ljusförhållanden som bidrar till
välbefinnande och tydliga gränser mellan
offentligt, halvprivat och privat.
Att planera för platser och stadsrum där invå
narnas egna initiativ kan ta form är väsentligt.
Miljöer som tillgodoser barns och gamlas behov
fungerar väl för alla människor i alla livets ske
den. Tillgänglighetsaspekter ska alltid beaktas.
Att bygga för social hållbarhet innebär även
att eftersträva en blandning av olika upplåtelse
former, bostadstyper och storlek i samma bygg
nad eller i samma kvarter.

Illustration: Arkitema

PL ATS FÖ R VIST E LSE OCH MOB ILIT E T

Det ska vara tryggt att kunna röra sig tills fots
och med cykel inom, till och från Nyhamnen.
Huvudgator ska gestaltas så att de får en sam
lande funktion där många människor i rörelse
ger både trygghet och underlag för kommers
och service. Genomfartstrafik i stadshuvudgator
ska kunna samexistera med gående och cyklis
ter. Konceptet shared space ska kunna användas
längs kajer, i grönstråket längs Jörgen Kocksga
tan och i kvarterens inre. Nyhamnen ger möjlig
heter för låg bilanvändning. Med god kollektiv
trafik och gena gång- och cykelvägar ska
vardagsbehov enkelt tillgodoses.

GRÖ NA M IL J Ö E R

Grönska ska vara ständigt närvarande i hela Nyhamnen. Det
uppnås genom ett grönt nätverk som består av parker, gröna
stråk, trädplanterade gator, grönskande förgårdsmark och
grönska på fasader och tak.
Parker ska placeras som samlande stadsrum och ny
bebyggelse ska vända sina framsidor mot park.
Att etablera gröna kvaliteter är särskilt viktigt i de östra
delarna av Nyhamnen där tillgången till kajer och hav inte är
lika påtaglig.

Ö V E R S I K T S P L A N E N S M Å L O C H H U V U D D R AG

T I L L ÄGG SK APAR NYA VÄRDE N

S IK TL INJ E R O C H S TR ÅK

De värdeskapande och miljöskapande tillgångar
som finns i Nyhamnen ska tas tillvara och utveck
las. Ny bebyggelse ska adderas utifrån existe
rande förutsättningar och platsens kulturhisto
riska kontext.
Tillägg, förändringar och ombyggnader ska
liksom ny bebyggelse samspela med, snarare än
reducera, existerande byggnaders värden.

Stadsmiljön ska byggas upp med en kombination av långa obrutna
siktlinjer och krökta eller vinklade gaturum. Siktlinjer ut mot
Nyhamnsbassängen ska vara tydligt framträdande i stadsbilden och
därmed bli strukturbärande. Den existerande siktlinjen från parken
längst ut på Nyhamnspiren in mot Inre hamnen och Stortorget ska
bibehållas.
Höga hus och profilbyggnader med särskilda funktioner ska i för
sta hand placeras som fondbyggnader eller på andra framträdande
platser i relation till siktlinjer. De ska därmed kunna fungera som
orienteringspunkter i stadsdelen och för centrala staden.
Mindre gator och passager genom kvarter ska utformas med vink
lar, krökningar eller förskjutningar i bebyggelsen så att det skapas en
miljö som stimulerar till nyfikenhet och upptäckarlusta. Därmed kan
också lugna platser med ett vindskyddat mikroklimat skapas.

H US H Ö J D E R O C H P RO P O RTIO NE R

Byggnadsvolymer och hushöjder ska stå i rela
tion till gaturummens bredd och friytors storlek
för att därigenom ge stadsrum och bostads
gårdar med väl avvägda proportioner. Det
innebär att antalet våningar kan vara högre
intill stora öppna stadsrum exempelvis parker
eller vattenrum och vid breda huvudgator.
Vid mindre gator och gränder eller små
platsbildningar ska hushöjder däremot vara
lägre. Stadsrum med genomtänkta proportio
ner ger goda ljusförhållanden i bostäderna.
Variation i byggnadshöjder ska bidra till att
skapa djup i upplevelsen av stadsbilden.

VARIATIO N O C H KO NTR AS TE R

M I L J Ö E R VID H AV O CH VAT T E N

Nyhamnens vattennära läge ska bjuda in till vistelse och aktivitet vid
och på vattnet. Att på olika sätt minska höjdskillnaden mellan kajkanter
och vattnet, exempelvis med trappor, ramper och bryggor, ger möjlig
het till närkontakt med havet. Samtidigt måste kajer anpassas så att
bebyggelsen skyddas mot höga havsvattenstånd.
Kajer ska ha olika bredd och små platsbildningar för att skapa varia
tion i stadsrummets möte med havsrummet. Detta kan förstärkas och
dramatiseras genom att planera för kontraster mellan öppna och slutna
stadsrum. För att ge havsfronten en grönskande karaktär ska träd som
tål platsens villkor planteras längs flera kajavsnitt.
I Nyhamnens inre delar ska blå och gröna miljöer nyskapas. Det ger
möjlighet till en öppen dagvattenhantering som kan ta hand om regn
vatten vid extrema skyfall och samtidigt öka stadsdelens attraktivitet
samt bidra till biologisk mångfald.

Människors upplevelse av den urbana miljön
ska vara utgångpunkt vid gestaltning av
bebyggelsen. Stadsdelen ska bli upplevelserik
och promenadvänlig genom korta fasadläng
der, olika hushöjder, många entréer, detalj
rikedom och funktionsblandning inom kvarter
och byggnader. Omväxling och olikheter ska
bidra till intimitet och en attraktiv småskalig
stadsmiljö som balanserar hög exploatering.
Samspel mellan bottenvåningar och offent
liga stadsrum ska uppnås genom transparens
och utåtriktade verksamheter där så är lämp
ligt. Där det finns bostäder i bottenvåningar
ska förgårdsmark med olika utformning och
djup användas.
Fasadmaterial och formspråk ska kunna för
stärka stadsdelens varierade och kontrastrika
karaktär. Oregelbundna byggnadsvolymer med
nischer och burspråk kan därtill minska effekter
av vind i långa raka gator.
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Tematiska
planeringsriktlinjer
Planen bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens prioriteringar, strategier
och planeringsriktlinjer. De planeringsriktlinjer som redovisas här går ett steg vidare i att
sätta ramarna för den fortsatta planprocessen, utifrån planområdets målbild och specifika
förutsättningar.
A NVÄ N D N IN G AV PL ANE RINGSRIK T LINJE R

För att uppnå den samlade målbilden för Nyhamnens utveckling måste olika
planeringssektorer och aktörer samverka. För att tydliggöra hur varje sektors
område kan bidra till att uppnå målbilden redovisas planeringsriktlinjer ämnes
vis. Eftersom många ämnen och planeringsaspekter griper in i varandra kan
samma ämne, till exempel trafik eller grönska, återfinnas under flera rubriker. För
att få en fullständig bild och förstå helheten är det är därför nödvändigt att ta
del av samtliga sektorsområden.
Riktlinjerna på följande sidor är i flera fall generellt formulerade, medan de i
andra är mer precisa. Avsikten är att ange riktlinjer på en nivå som ansetts till
räcklig för att planens intentioner ska uppnås och för att stödja detaljplane
skedet.
Utbyggnaden av Nyhamnen kommer att ske etappvis och under lång tid.
Med tiden kommer olika förhållanden och planeringsförutsättningar att föränd
ras, exempelvis genom teknikutveckling och nya planeringsideal. Översiktspla
nens planeringsriktlinjer ska ge övergripande vägledning men i flera fall kommer
fortsatta utredningar att krävas i efterföljande planeringsskeden, inte minst på
grund av att ändrade förhållanden kan ha medfört nya villkor.
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Regionalt perspektiv

A Läs mer
Strukturplan MalmöLundregionen
Strukturbild MalmöLund
www.malmo.se/fopnyhamnen

Nyhamnen har hög tillgänglighet, såväl regionalt, nationellt som internationellt.
Hela Nyhamnen ligger inom 1 000 meter från Malmö C. Centralstationen är vid
sidan av hovedbangården i Köpenhamn och Copenhagen Airport den viktigaste
kollektivtrafiknoden i Öresundsregionen och i stråket mellan Hamburg och Stock
holm/Oslo. Utvecklingen av Nyhamnen är därmed en angelägenhet för hela regio
nen. Copenhagen Airport nås på 20 minuter med tåg och Köpenhamn H på 35
minuter. Centralstationens betydelse för regionen kommer att öka ytterligare. Feh
marn Bält-förbindelsen väntas stå färdig 2028 och kommer att ge resor till Ham
burg på ca 3,5 timmar. Höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö kan ge en
restid på 2,5 timmar. En framtida Öresundsmetro med station vid Malmö C ökar
ytterligare utbytet med Köpenhamn.
Öresundsregionen är med sina ca 3,7 miljoner invånare Nordens mest tätt
befolkade storstadsområde. Köpenhamn, Malmö och Lund utgör tillväxtmotor i
regionen och bildar tillsammans en stark tillväxtaxel, även sett ur ett europeiskt
perspektiv. Genom att erbjuda miljöer som kompletterar övriga noder längs axeln
kommer Nyhamnen att bidra till att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig
region av internationell betydelse. Inom 1 000 m från Malmö C finns idag ca 40 000
arbetstillfällen, 10 000 boende och 11 000 högskoleplatser.
Malmö stad samverkar med många olika aktörer för att stärka utvecklingen i
regionen. Avsikten är att skapa goda förutsättningar för social balans, grön tillväxt,
ökad mobilitet, varierat näringsliv, innovation och kunskap. Malmö och Lund har
tagit fram en gemensam vision för år 2030 som konkretiserats i Strukturbild Malmö
Lund. Inom ramen för samarbetet mellan de elva kommunerna i sydvästra Skåne har
en gemensam framtidsbild med strategier tagits fram i form av Strukturplan för Mal
möLundregionen. Enligt planen ska MalmöLundregionen år 2035 vara motorn mitt i
Nordeuropa, en hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa
livsmiljö.
Även tillsammans med Köpenhamn har Malmö tagit fram gemensamma visioner
och strategier. Malmö ingår också i det större samarbetet Greater Copenhagen &
Skåne Committee. Malmö stads utvecklingsplaner för Nyhamnen utgör en viktig
pusselbit i dessa regionala planer.
PL ANERINGS RIK TL INJ E R

Malmö stad och Lunds kommun förespråkar i
Strukturbild MalmöLund en utveckling mot en
flerkärnig ryggradsstruktur. Gula områden
markerar regionala kärnor längs ryggraden,
blå markerar strategiska utbyggnads- och
omvandlingsområden och gröna markerar
nya stationslägen.

•

Nyhamnen ska ges en utformning som svarar upp mot det strategiska läget i
regionen och som kan attrahera såväl verksamheter av olika slag som invå
nare från när och fjärran.

•

Företagsetableringar och andra arbetsplatsintensiva verksamheter av regio
nal och nationell betydelse ska kunna lokaliseras till Nyhamnen.

•

Besöksintensiva attraktioner eller målpunkter som är av regional eller natio
nell betydelse ska kunna lokaliseras till Nyhamnen – och därmed på gång
avstånd från Malmö centralstation.

•

Malmö stad ska tillsammans med Köpenhamns kommun fortsätta verka för
att en Öresundmetro byggs i syfte att säkerställa Malmö-Köpenhamns
utveckling och bidra till tillväxt i hela Greater Copenhagen.

T E M AT I S K A P L A N E R I N G S R I K T L I N J E R
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Bostadsbyggande
En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för stadens tillväxt och
invånarnas välfärd. Nyhamnen har potential att bli en mycket attraktiv stadsdel att
bo i, med en kapacitet som bedöms vara 7 000 - 9 000 nya bostäder. Ett brett
bostadsutbud med variation i hus- och lägenhetstyper, upplåtelseformer, storlekar
och kostnadsnivåer är viktigt för Nyhamnens dragningskraft och en viktig faktor
för hela stadens och regionens näringsliv och arbetsmarknad.
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö pekar på bostadsfrågan som en av
stadens viktigaste utmaningar. För få bostäder i förhållande till efterfrågan häm
mar både välfärd och ekonomisk tillväxt. Invånarnas betalningsförmåga och betal
ningsvilja är avgörande för efterfrågan. Nyproduktion bör dels leda till att nya hus
håll finner en lämplig bostad, men även bidra till en omflyttning som gör att invå
narna finner en bostad som passar just deras skede i livet. Malmö stad arbetar till
sammans med fastighetsägare och byggherrar för att uppnå ett bostadsbyggande
i Nyhamnen som bidrar till att svara upp mot efterfrågan i hela staden.
P L A NER IN G SR IK TLINJE R

•

Genom att erbjuda ett varierat utbud av bostadstyper, bostadsstorlekar och
upplåtelseformer ska Nyhamnen bidra till en god och allsidig bostadsförsörj
ning i regionen. Bostäder för studenter och andra kategorier kan komplettera
det generella bostadsbyggandet. Inslag av tät radhusbebyggelse kan finnas på
olika platser i Nyhamnen – med European village i Bo01 som förebild. Lägen
för flytande hus ska prövas så att Nyhamnens vattennära läge poängteras.

•

Breda grupper av malmöbor ska ha möjlighet att bosätta sig i Nyhamnen. För
att attrahera barnfamiljer att bosätta sig i stadsdelen ska barnvänliga bostads
miljöer skapas – bland annat genom att ta hänsyn till barns och andra oskyd
dade trafikanters rörelsebehov och behov av trygghet.

•

Bostäder ska finnas i alla Nyhamnens delar för att motverka otrygga miljöer
kvällstid. Det är särskilt viktigt att säkerställa att nya bostäder tillkommer inom
centralstationens närområde.

•

Existerande kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska om möjligt byggas om
för bostadsändamål. På så sätt skapas varierande och annorlunda boende
kvaliteter i området.

STADSBYGGNADSKONTORET

HANDLINGSPLAN FÖR
BOSTADSFÖRSÖRJNING
Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjningen 2018-2022
Antagen av kommunfullmäktige 26 april 2018

A Läs mer
Handlingsplan för bostadsförsörjning
Förutsättningar för bostäder alla barnfamiljer har
råd med (utredningsuppdrag 48 från Kommis
sionen för ett socialt hållbart Malmö)
www.malmo.se/fopnyhamnen

26

T E M AT I S K A P L A N E R I N G S R I K T L I N J E R

Samhällsservice
Dagens få boende i Nyhamnen får sitt huvudsakliga servicebehov tillgodosett i
andra stadsdelar. Tillkommande bebyggelse medför ett betydande framtida behov
av service. Därtill är tillgången till samhällsservice i form av förskole- och grund
skoleplatser begränsad i närliggande stadsdelar. Nyhamnen ska primärt inte tillgo
dose detta behov, men en utbyggnad av området förbättrar möjligheten att skapa
en robust tillgång till skolverksamheter som kan klara tillfälliga demografiska fluk
tuationer i angränsande områden.
Behovet av särskilda boendeformer för äldre bedöms på sikt öka, samtidigt
som det finns en målsättning att erbjuda LSS-bostäder och bostäder för sociala
ändamål i alla delar av staden. Översiktsplanen för Nyhamnen genererar även
behov av en vårdcentral.
Lättillgänglig samhällsservice är en viktig jämlikhetsfråga för alla, oavsett ålder,
funktionsnedsättning och kön. Därför är angöringsmöjligheter för bil och närhet
till kollektivtrafik-, gång- och cykelstråk viktigt. Närheten till Malmö C gör att
Nyhamnen även har potential att rymma samhällsservice av regional betydelse, till
exempel en skola med speciell utbildningsprofil.
PL ANERINGS RIK TL INJ E R

•

Nyhamnen ska kunna tillgodose områdets behov av grundskolor och för
skolor. Vid en utbyggnad med 8 000 nya bostäder bedöms behovet bli upp till
2 000 grundskoleplatser och upp till 1 000 förskoleplatser. Detta motsvarar två
till tre grundskolor med 650–780 elever vardera och 7–8 förskolor med ca 120
barn vardera. Om det byggs fler bostäder än dessa 8 000 bostäder ska plats
tillgången öka i motsvarande grad.

•

Behov av grundskolor och förskolor ska tillgodoses i takt med att området
byggs ut. För att undvika bristsituationer ska mark för samhällsservice reserve
ras i ett tidigt skede. Vid utbyggnaden kan behovet variera och grundskolor
ska därför inledningsvis även kunna användas för förskoleändamål. Möjlig
heter att temporärt eller permanent bedriva samhällsservice i befintliga bygg
nader ska beaktas.

•

Underskottet av samhällsservice i närliggande områden gör att en viss över
kapacitet inledningsvis behövs i Nyhamnen. Det innebär att utbud av
samhällsservice ska komma till stånd innan området i sig självt genererar
underlag för behovet.

•

Förskolor ska kunna placeras i bottenvåningar i kontorsbyggnader. Tredimen
sionell fastighetsbildning kan då användas för att säkerställa att Malmö stad
innehar permanenta förskoleobjekt. Förskolor ska fördelas jämnt över området
och placeras i lägen med goda och säkra förbindelser för gång-, cykel-, och kollek
tivtrafik. Förskolors behov av bilparkering och bilangöring ska tillgodoses men inte
på den egna fastigheten.

•

Då olika sorters samhällsservice samlokaliseras ska det ske med särskilt fokus
på gestaltning, så att de smälter in väl med närliggande bebyggelse. Grund
skolorna ska gestaltas så att de lyfts fram som centrala funktioner.

•

Grundskolor ska uppföras i minst 4 våningar och förskolor i 3 våningar, så att
ett yteffektivt markutnyttjande uppnås. Grundskolor ska ligga i anslutning till
parker som ska kunna nyttjas i skolverksamheten. Det ska vara möjlighet för
boende i närområdet att använda skolgårdar och skolbyggnader under tider då
skolverksamhet inte pågår.

A Läs mer
Plan för samhällsservicens
markbehov i Malmö
Program för aktiva mötesplatser
Friytor vid förskolor och skolor
www.malmo.se/fopnyhamnen
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•

Närheten till Malmö C gör att Nyhamnen lämpar sig väl för ett profilgymna
sium, som behöver ett lättillgängligt läge i regionen. Ett sådant gymnasium
ska integreras med övrig bebyggelse.

•

Nyhamnen ska kunna rymma olika typer av vårdfunktioner och etablering av
en offentlig vårdcentral ska möjliggöras. Den ska placeras i anslutning till
andra servicefunktioner och ha god tillgång till gång-, cykel- och kollektivtra
fikförbindelser samt vara välintegrerad i övrig bebyggelse.

•

Särskilda bostäder för äldre, socialt utsatta samt ett förväntat behov på ca 100
LSS-bostäder ska vara integrerade i övrig bebyggelse.
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Förskola
Grundskola
(siffra anger ordningsföljd)
Idrottsplats / bollplan

3

Sporthall

1

Den första grundskolan ska placeras intill en
park i planområdets mellersta delar. En
sporthall ska placeras i anslutning till skolan
och ska kunna samutnyttjas med andra
fritidsbehov. Den andra grundskolan, med
tillhörande gymnastiksal, ska förläggas längre
österut. En tredje grundskolan ska kunna
ligga i områdets nordöstra del och kan om
den inte behövs istället användas som
förskola.

2

Skala 1 : 20 000

0

500 m

Beräkning av förskole- och grundskoleplatser
Behoven kan beräknas på två olika sätt. Det ena bygger på nyckeltal som över tid varierar mel
lan 0,1–0,2 förskoleplatser och 0,2–0,25 grundskoleplatser per bostad. Det andra är ett verktyg
där området, bostadsstorlekar och upplåtelseformer ligger till grund för ett förväntat behov.
Det visar på något färre skolplatser och något fler förskoleplatser.
Översiktsplanen innebär att behovet av förskole- och grundskoleplatser kan tillgodoses enligt
båda modellerna både under och efter genomförandet.
Förskoleplatser per lägenhet (slutbild): 0,13
Förskoleplatser per förskola: 120
Uteyta per förskolebarn: 30 m2
Grundskoleplatser per lägenhet: ca 0,25
Grundskoleplatser per grundskola: 650–780
Uteyta per grundskolebarn: 12-15 m2
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Näringsliv
Köpenhamn, Malmö och Lund bildar tillsammans en stark tillväxtaxel som utgör
basen för den ekonomiska dynamik som är viktig såväl för Öresundsregionen som
för hela Sverige och Danmark. Nyhamnen har ett mycket gynnsamt läge mitt på
denna axel och i direkt anslutning till Malmö C, Malmö universitet, goda konfe
rensmöjligheter och stadskärnan. I huvudsak bedöms Nyhamnen kunna attrahera
kunskapsintensiva tjänsteföretag som efterfrågar lägen i en stimulerande, stads
mässig och stationsnära miljö. Det finns goda förutsättningar för utåtriktade verk
samheter med stort behov av kundkontakter.
PL ANERINGS RIK TL INJ E R

•

Utvecklingen av Nyhamnen ska bidra till Malmös diversifierade näringslivs
profil. Företag ska erbjudas goda lägen i attraktiva, trygga och funktions
blandade stadsmiljöer. Med utbyggd kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter
i strategiska lägen, blir hela Nyhamnsområdet nåbart och därmed utmärkt för
flera olika typer av näringslivsetableringar. Därför ska kontorsfastigheter
kunna etableras i flera av Nyhamnens olika delar – inte enbart i central
stationens omedelbara närhet.

•

Nyhamnen ska erbjuda ett brett utbud av mark och lokaler för företag med
olika storlekar och behov. Kontorsverksamhet kan lokaliseras till platser där
bostäder av olika skäl inte är attraktivt eller lämpligt, till exempel längs Södra
Frihamnskajen där kryssningsfartygen lägger till, mot Västkustvägen och mot
godsbangården. Kontorsbyggnader ska utformas så att de blir upplevelserika
och nedbrutna i skala och därmed integrerade med den blandade stadsbe
byggelsen.
Enstaka kontorsbyggnader på över 20 000 m2 BTA ska kunna etableras i lägen

•

mot bangården och Södra Frihamnskajen. Temporär användning av befintliga
byggnader ska främjas i väntan på mer permanenta användningar.
A Läs mer
Ett starkt och hållbart näringsliv
www.malmo.se/fopnyhamnen

•

Kryssningstrafiken ska ges förutsättningar att kunna utvecklas och även i
framtiden angöra Södra Frihamnskajen. Erforderliga terminalfunktioner ska
kunna inrymmas i bottenvåningar på nya kontorshus.

•

Verksamheter som medför störningar eller som kan utgöra säkerhetsrisker ska
inte lokaliseras inom Nyhamnen.
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Kommersiell service
och besöksnäring
Idag finns det få anledningar att besöka Nyhamnen som till stora delar upptas av
öppna ytor som använts som färjeterminal och hamnverksamhet samt ålderstigna
byggnader med ineffektiv användning.
Efter att Västra Hamnen och Nyhamnen är fullt utbyggda kommer Malmö C att
bli den plats i staden varifrån man inom en kilometer når flest boende och syssel
satta. Detta ger tillsammans med det vattennära och centrala läget förutsättningar
för ett innovativt och intressant utbud av upplevelser som på olika sätt kombinerar
mat, kultur och kommersiell försäljning av varor. Här finns det möjlighet att pröva
nytänkande handelskoncept som tagit fasta på nya konsumtionsmönster där flexi
bilitet, småskalighet, hög servicegrad och hållbarhet är nyckelord.
P L A NER IN G SR IK TLINJE R

•

Nyhamnen ska utvecklas till en destination som lockar lokala och regionala
besökare och bidra till att profilera Malmö som evenemangs- och besöksmål.
Ett innovativt, småskaligt och nischat restaurang- och handelsutbud i en
mångfunktionell och vattennära stadsmiljö ska skapa attraktioner som tar till
vara Nyhamnens specifika karaktär.

•

Nyhamnens kommersiella serviceutbud ska upplevas som en utvidgning av
stadskärnan. Nya trygga stråk och kopplingar över bangård och hamn
bassänger ska underlätta rörelser mellan besöksmål och handelsplatser.

•

Malmö C blir en nod för området och en viktig entré till Nyhamnen som ska
par förutsättningar för en koncentration av restauranger, handel och nöjesliv i
de närliggande kvarteren. En centrumbildning för dagligvaruhandel och
annan basservice ska lokaliseras i anslutning till det västra hållplatsläget på
Hans Michelsensgatan. Kommersiell service ska möjliggöras i bottenvåningar
och hörnlägen på många ställen men främst i områdets västra delar och i
anslutning till befintlig handel, enligt principen ”handel föder handel”.

•

Detaljplaner ska ges en flexibilitet som innebär att lägenheter och kontorsloka
ler i bottenplan vid behov kan omvandlas till handelslokaler. Korsningspunkter
och hållplatslägen med hög genomströmning i de östra delarna kan även
betraktas som strategiska noder för kommersiell service.
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Primära lägen för handel
Primära lägen för besöksnäring

Skala 1 : 20 000
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Stadsrum och arkitektur
Utformning av offentliga stadsrum, trafikmiljöer, bostadsgårdar och arkitektur
samspelar för att skapa en stadsdel som inbjuder människor att vistas i, röra sig i
och mötas i. Nyhamnens centrala läge motiverar en hög urban täthet vilket ger
underlag för service, handel och besöksnäring. Det ställer samtidigt krav på att alla
stadsrum är trygga, inkluderande, jämlika och barnvänliga – under hela året och
såväl dagtid som under dygnets mörka timmar. Gator där gående, cyklister och
kollektivtrafik prioriteras kan ge en sammanhängande stadsväv och minska trafi
kens barriäreffekter.
PL ANERINGS RIK TL INJ E R

Utåtriktade funktioner i bottenvåningarna bi
drar till trygga gatumiljöer och en levande
stadsbild.

Exempel på en gatusektion med goda
proportioner där hushöjden är något
högre än gatans bredd (förhållandet
ungefär 9/8). Vid smalare gator kan hus
höjder relativt sett vara högre.

•

Stadsmiljön ska stimulera alla sinnen och ge en mångfald intryck. Arkitektu
ren ska bidra till att skapa varierade och upplevelserika gaturum som är intres
santa för den som rör sig till fots eller med cykel. Byggnader ska därför ha
korta fasadlängder, många entréer och vara detaljrika. Oregelbundna bygg
nadsvolymer med nischer och burspråk kan därtill minska effekter av vind i
långa raka gator.

•

Transparenta, "aktiva" bottenvåningar ska bidra till trygga gatumiljöer. Särskild
omsorg om bottenvåningar krävs när byggnader har inåtvända funktioner,
exempelvis parkeringshus och idrottshallar, så att långa slutna fasader undviks.

•

Antalet våningar kan vara väsentligt högre än malmöskalans 5–6 våningar
intill stora öppna stadsrum, exempelvis parker eller vattenrum och vid breda
huvudgator. Sammantaget innebär det att stadsdelen som helhet blir en av
Malmös tätast bebyggda. Förhållandet mellan gatubredder och bebyggelsens
höjd ska väljas så att stadsrum med goda proportioner uppnås.

•

Inslag av högre byggnader kan utgöra landmärken som underlättar orienter
barheten i stadsdelen. Höga hus ska placeras i framträdande lägen, exempel
vis som fondmotiv. Det är särskilt viktigt att de får god kvalitet avseende arki
tektur och materialval. Konsekvenser av höga hus ska studeras noga så att
acceptabla ljusförhållanden och ett bra mikroklimat kan uppnås.

•

En hög bebyggelsetäthet ställer särskilda krav på tillgång till lugna och grön
skande platser utomhus i olika storlekar, så att de boende ges möjlighet till
rekreation och avkoppling – samt bidra till ett gott mikroklimat.

•

Kajer ska utformas så att de blir mötesplatser vid vatten, exempelvis genom att
anlägga trappor och ramper ner till vattnet. Barriärer för höga havsvattenstånd
vid befintliga kajer kan ges flera funktioner och fungera som gestaltningsele
ment.

•

Från Nyhamnens inre ska obrutna siktlinjer ge utblickar mot havet eller till
parker som ger grönska i fonden.

•

Stadshuvudgator ska utformas så att de kan bli Nyhamnens vardagsrum och
så att ett lugnt trafiktempo uppnås som underlättar för barn och äldre att vis
tas i gatumiljön. Mer än ett körfält i varje riktning ska undvikas. Huvudgators
siktlinjer ska brytas för att ge variation i upplevelsen vid rörelse längs gatorna.
Längs stadshuvudgator ska utåtriktade verksamheter i bottenplan eftersträ
vas. Handel och servicenäringen ska stödjas med kantstensparkering och
zoner för angöring, lastning och lossning, dock utan att gång, cykling eller vis
telse förhindras. Återvändsgränder och vändzoner ska undvikas. Kant
stensparkering ska så långt möjligt kombineras med trädplanteringar.

Riksintresse för järnväg och
tågstation

T E M AT I S K A P L A N E R I N G S R I K T L I N J E R
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Riksintresse för väg
Riksintresse som
föreslås utgå
Riksintresse som utgått
•

Stora bostadskvarter ska ha allmänna passager som skapar genomsläpplighet.
Små riktningsförändringar och förskjutningar bidra till intressanta platsbild
fjärrvärmeledning
ningar och siktlinjer och synliggöra fasaderna. Det ska också bidra till att
huvudvattenledning
mildra det vindutsatta
läget.

•

Gator, torg, kajer och parker ska vara allmän plats. Planering och utformning
Eventuellt framtida tunnelavloppssystem
av stadsrum ska bidra till tydliga gränser mellan offentligt och privat. Bostads
kvarter med flera fastigheter ska ha gemensam innergård.

•

•
•

•

tryckavloppsledning

MIFO riskklass
ska finnas i småskaliga bostadsmiljöer där det är lämpligt med
Förgårdsmark
hänsyn till väderstreck.
stora gator
förgårdsmark undvikas för att
RiskklassMot
1, mycket
storskarisk
minimera gatusektionens bredd.

Stora bostadskvarter ska förses med allmänna
passager som skapar genomsläpplighet.

Riskklass 2, stor risk

Offentlig konst med varierande uttrycksformer ska ges möjlighet att ta plats i
Riskklass
måttlig
risksom på privat mark.
såväl gatumiljöer,
parker3,
och
torg, kajer

Riskklass
4, litenoch
riskhållplatser, transformatorstationer och
Kollektivtrafikens
installationer
andra servicefunktioner ska placeras och utformas på ett så yteffektivt sätt
som möjligt och så att de bidrar till en god stadsmiljö. Lösningar ska utredas i
samarbete med respektive huvudman.
Utformningen av Nyhamnen ska möjliggöra ett lågt bilinnehav så att även
parkeringsbehovet
blir lågt.värdefulla
Parkeringsbehovet ska lösas i parkeringshus, under
Synnerligen
Bangårdsterrassen,
i underjordiska garage under de nya utfyllnaderna av hamn
byggnader
bassängerna eller
under
den upphöjda
marknivån i anslutning till Västkustvä
Särskilt värdefulla
byggnader
gen. Förutom vid enstaka platser och kantstensparkering ska parkering på mark
Värdefulla byggnader
undvikas. Torg, kajer och gröna platser ska vara fria från parkering.

Förskola

Genom att höja marknivån till samma nivå
som Västkustvägen skapas en topografi som
ger utblickar samtidigt som ett stadsmässigt
möte kan ske med Västkustvägen.

Grundskola
Aktivitetsyta
ARKITEKTURSTADENMALMÖ

Sporthall
Värdefulla byggnader bevaras

TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ
Antagen av Kommunfullmäktige
31 maj 2018

Värdefulla siktlinjer

Värdefulla byggnader kan rivas

A Läs mer
Arkitekturstaden Malmö – tematiskt tillägg till
Översiktsplan för Malmö
Trafik- och mobilitetsplan
www.malmo.se/fopnyhamnen

Nio teser om arkitektur – ett dialogverktyg. Ur Arkitekturstaden Malmö
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Kulturmiljö
Nyhamnen ligger på mark utfylld i Öresund från det sena 1800-talet och framåt.
Hamnens utbyggnad skedde under en period av industrialisering och urbanise
ring, då Malmö växte kraftigt. Existerande byggnader, anläggningar och strukturer
berättar på olika sätt om Malmös historiska betydelse som hamnstad, kommunika
tionsnod och centralort i en bördig jordbruksbyggd. Däri ligger en stor resurs vid
omvandlingen av platsen.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader är en länk bakåt som förmedlar områdets
och stadens historia. Hus och anläggningar kopplade till hamnverksamhet och
-förvaltning samt storskalig livsmedelshantering speglar platsens utveckling.
Genom en varsam hantering av kulturvärdena under hela utvecklingsprocessen
kan historiska spår och berättelser stärkas och lyftas fram, samtidigt som de
bidrar med en unik karaktär till Nyhamnen i framtiden.
PL ANERINGS RIK TL INJ E R

A Läs mer
Inre hamnen och Frihamnen - Kultur
historisk utredning
www.malmo.se/fopnyhamnen

Under industrialiseringen i slutet av 1800-
talet gick hamnen in i en ny fas. De goda möj
ligheterna till kommunikation gjorde hamn
området väl lämpat för livsmedelshantering.
Kartan visar Nyhamnen 1912.

•

Kulturvärdena är viktiga för Nyhamnens identitet och ska tas omhand så att
historien blir avläsbar. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader (se karta nästa
sida) ska bevaras helt eller delvis. När byggnaderna anpassas för nya behov
ska deras karaktärsdrag och värden tas tillvara.

•

Existerande bebyggelse är värdefull ur ett stadsbildsperspektiv. För att uppnå
visionen om ett framtida Nyhamnen som en spännande stadsdel med blan
dad bebyggelse både avseende ålder och arkitektoniskt uttryck ska befintliga
byggnader tillvaratas, lyftas fram och synliggöras i stadsstrukturen.

•

Tekniska anläggningar och andra rester från hamnverksamheten, exempelvis
kajer, järnvägsspår, markbeläggning, ramper, minnesmärke med mera ska där
så är möjligt sparas för att påminna om historien. Siktlinjer genom den nya
bebyggelsen kan påminna om den historiska strukturen genom att exempel
vis följa tidigare kajkanter.

•

Den bevarandevärda bebyggelsen i Nyhamnen är av varierande skick och sta
tus. En del byggnader är förfallna medan andra är i gott skick, en del har gått
igenom många förändringar medan andra är välbevarade. De kulturhistoriska
värdena ska studeras vidare i fördjupade antikvariska utredningar för respek
tive byggnad.

underjordisk parkering

T E M AT I S KMöjlig
A Pspårväg/busslinje
LANERINGSRIKTLINJER
med hållplats i Nyhamnen
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Möjlig spårväg/busslinje
Möjlig
busslinje
med hållplats
i Nyhamnen
Metro
Möjlig busslinje
Metro

parkeringshus
underjordisk parkering

Möjlig spårväg/busslinje
med hållplats i Nyhamnen
Möjlig busslinje
Metro

Malmö Stad
Malmö Stad
Markavtal
Markavtal

Riksintresse för hamn
Malmö Stad

Riksintresse för
för godsbangård
hamn
Riksintresse

Markavtal

Riksintresse för godsbangård
personbangård

Riksintresse för hamn
Riksintresse för godsbangård
Riksintresse för personbangård
Riksintresse för
kulturmiljövården
Sydlig gräns för riksintresse
för kustzonen.
Riksintresse för järnväg och
tågstation
Riksintresse för väg
Riksintresse som
föreslås utgå.

Riksintresse för personbangård
Riksintresse för
kulturmiljövården
Riksintresse för
Sydlig
gräns för riksintresse
kulturmiljövården
för kustzonen.
Sydlig gräns för riksintresse
Riksintresse för järnväg och
för kustzonen.
tågstation
Riksintresse för järnväg och
Riksintresse för väg
tågstation
Riksintresse
Riksintresse som
för väg
föreslås utgå.
Riksintresse som
föreslås utgå.

fjärrvärmeledning
huvudvattenledning
fjärrvärmeledning
tryckavloppsledning
huvudvattenledning
Eventuellt
framtida tunnelavloppssystem
tryckavloppsledning
Eventuellt framtida tunnelavloppssystem
MIFO riskklass

fjärrvärmeledning
MIFO riskklass
Riskklass 1, mycket stor risk
huvudvattenledning
Riskklass 1,
2, mycket
stor riskstor risk
Riskklass
tryckavloppsledning
Riskklass 3,
2, måttlig
stor riskrisk
Eventuellt framtida tunnelavloppssystem
4, måttlig
liten riskrisk
Riskklass 3,
Riskklass 4, liten risk

MIFO riskklass
Riskklass 1, mycket stor risk
Riskklass 2, stor risk

Synnerligen värdefulla
byggnader
Synnerligen värdefulla
Särskilt värdefulla byggnader
byggnader
Värdefulla
byggnader
Särskilt
värdefulla
byggnader

Riskklass 3, måttlig risk
Riskklass 4, liten risk

Värdefulla byggnader
Synnerligen värdefulla
byggnader

Förskola
Förskola
Grundskola

Särskilt värdefulla byggnader

K U LTU R H ISTO R IS K T VÄRDE FULL B E BE YGGE LSE

Grundskola
Aktivitetsyta

F Ö RK L ARINGAR

Värdefulla byggnader

Aktivitetsyta
Sporthall

Sporthall
Värdefulla byggnader bevaras

Kulturhistoriskt värdefull byggnad
som ska bevaras

Förskola
Grundskola

Värdefulla byggnader bevaras
Värdefulla byggnader kan rivas

Aktivitetsyta

Värdefulla byggnader kan rivas

Kulturhistoriskt värdefull byggnad
- ytterligare utredning behövs

Sporthall
Värdefulla byggnader bevaras
Värdefulla byggnader kan rivas

Skala 1 : 20 000

0

500 m

Värdefulla siktlinjer
Värdefulla
siktlinjer och historiska
platser och strukturer som ska bibe
hållas

Värdefulla

Värdefulla
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Grön stad och naturmiljö
I en tät och intensiv stadsmiljö är ett varierat utbud av park- och naturmiljöer med
olika typer av biotoper viktiga för trivsel, avkoppling och rekreation. Grönska har
stor betydelse såväl för platsens attraktivitet generellt som för biologisk mångfald,
luftkvalitet och mikroklimat. Omvandlingen av Nyhamnen kan visa hur en hög
bebyggelsetäthet kan kombineras med stora gröna värden så att upplevelsen av
natur och årstidsskiftningar blir närvarande i det dagliga livet.
Såväl parkerna som vattenmiljöerna inom Nyhamnen kan bli till glädje även för
dem som bor och verkar i andra områden, där det finns brist på sådana miljöer.
PLAN FÖR MALMÖS
GRÖNA OCH BLÅ
MILJÖER
antagandehandling mars 2019

A Läs mer
Plan för Malmös gröna och blå
miljöer (antagandehandling)

PL ANERINGS RIK TL INJ E R

•

Nyhamnen ska få en grön profil där grönskan upplevs som ständigt närvarande. Parker, torg och gröna stråk ska tillsammans med gatuträd, grönskande
förgårdsmark och gröna tak bilda ett grönt nätverk. En "blågrön loop" skapas
genom att stadsdelens parker kopplas samman med varandra och med havet.
Små kvartersnära lekparker och grönytor ska finnas utspridda över hela området. Att ett varierat utbud av torg och parker finns maximalt 300 m från bostaden, utan att huvudgator eller andra barriärer behöver korsas, ska eftersträvas.

•

Jörgen Kocksgatan ska omvandlas till en grönskande trädplanterad länk mellan östra och västra delarna av Nyhamnen. Stråket ska variera i bredd, men
vara minst 30-40 meter, och innehålla cykelbana och olika sorters faciliteter
som inbjuder till utevistelse. För att tillgodose de boendes vardagsbehov ska
det längs Jörgen Kocksgatan anläggas tre parker varav en på minst 1 hektar.

•

Den nya stora stadsdelsparken i Nyhamnens östra del ska utformas så att den
på sikt kan expandera norrut.

•

Den upphöjda bangårdsterrassen mellan bebyggelsen och bangården ska ges
en grön och trygg utformning.

•

Skeppsbron mellan Centralstationen och Ångbåtsbron ska omvandlas till en
plats med generös trädplantering. Den befintliga Hamnparken ytterst på
Nyhamnspiren ska kompletteras med fler träd och ny omgivande bebyggelse
ska göra att parken kan utnyttjas under större delen av året och bli ett
utflyktsmål. Kajer och platsbildningar vid havet ska planteras med vegetation
som är tålig och typisk för kustförhållanden.

•

Gröna miljöer ska vara mångfunktionella där flera funktioner samsas, exempelvis promenad, lek och spontanidrott med möjligheter till fördröjning av regnvatten vid extrema regn, hög biologisk mångfald och en god potential för ekosystemtjänster. Vegetation som ger bäst förutsättningar för ett rikt djur- och
insektsliv ska prioriteras. Det gröna nätverket ska ha goda biologiska kvaliteter
och kunna fungera som spridningskorridorer för vilda arter. Vegetation ska
även ge skugga och temperatursänkning, vilket är särskilt viktigt vid platser där
utsatta grupper vistas, exempelvis vårdboenden, skolor och förskolor.

•

Möten mellan park och bebyggelse ska vara urbana, det vill säga ny bebyggelse ska vända framsidor mot parken.

•

En omfattande plantering av träd ska ske i gaturummen. Genom att förlägga
ledningar i kulvert kan utrymme för trädplantering maximeras. Vid planläggning i nya och befintliga stadsmiljöer ska plats ges för stora träd. Variation i
trädval kan ge gator olika identitet.

Riktlinjer för grönytefaktor
Trädstrategi (pågående arbete)
Om ekosystemtjänster, biologisk
mångfald och biologisk kvalitet.
ww.malmo.se/fopnyhamnen

Parker, torg och gröna stråk ska tillsammans
med gatuträd, grönskande förgårdsmark och
gröna tak bilda ett grönt nätverk.

T E M AT I S K A P L A N E R I N G S R I K T L I N J E R

•

För att möjliggöra stora träd och rik grönska ska underbyggda gårdar undvikas.

•

Den marina miljöns upplevelsevärden och biologiska mångfald ska förbättras
genom att exempelvis minska vattendjupet i hamnbassängerna till max 4
meter.

•

Grönytefaktorn, som är en beräkningsmodell för att säkerställa gröna kvaliteter på kvartersmark, ska användas i fortsatt planering av området så att potentialen för ekosystemtjänster säkerställs.

•

För- och grundskolor ska förläggas i anslutning till parker så att samutnyttjande kan ske mellan skolgårdar och park.

•

Stadsodling av varierande slag ska kunna möjliggöras på olika platser i
Säkerhetsavstånd
godsbangården
Nyhamnen, exempelvis
på bostadsoch skolgårdar, terrasser och hustak. Platindividrisk
ser för pic-nic och grillning ska etableras. inomhus

•

att säkerställa gröna och blå kvalitéer,
En handlingsplan ska utarbetas för
individrisk utomhus
goda rekreativa miljöer och hög biologisk mångfald i Nyhamnen.
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ÖV ERG R IPAN D E GRÖNST RUK T UR

Gröna kopplingar
Blågrön "loop"
Park
2
Genomfartstrafik/dygn
ca 40 000 m
Trafik med start/mål i Nyhamnen

2
ca 10 000 m

2
ca 15 000 m

2
ca 15 000 m

parkeringshus
underjordisk parkering

Den gröna axeln längs Jörgen Kocksgatan blir,
med sina anslutande parker, Nyhamnens gröna kärna. En blågrön loop genom hela området gör att Nyhamnens invånare alltid har ett
grönt promenadstråk i närheten.

Möjlig spårväg/busslinje
med hållplats i Nyhamnen
Möjlig busslinje
Metro

Principsektion av Jörgen Kocksgatan. Bredden
kan variera men vara minst 30 till 40 m. Kungsgatan i Malmö kan fungera som inspiration.

Malmö Stad

Skala 1 : 20 000

0

500 m
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Jämställdhet, jämlikhet och
barnperspektiv
I utformningen av staden ligger flera påverkansfaktorer för att uppnå ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Stadens form, gestaltning och funktioner påverkar även
barns möjligheter till goda uppväxtvillkor. En byggd miljö som sätter människan i
fokus och är inriktad på livet på gatunivån, ger förutsättningar för trygga och
inkluderande platser där människor med skiftande socioekonomisk bakgrund,
ålder, kön, etnicitet och funktionshinder kan bo, besöka och verka i.
PL ANERINGS RIK TL INJ E R

A Läs mer
Vägledning för jämställd fysisk planering
www.malmo.se/fopnyhamnen

•

Planeringen av Nyhamnen ska bidra till att skapa ett mer jämställt och jämlikt
vardagsliv. Bostäder, arbetsplatser, samhälls- och kommersiell service, plats för
fritidsaktiviteter och rekreation ska lokaliseras så att närhet mellan olika funktioner uppnås. God tillgång till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik ska
göra det tryggt och enkelt för kvinnor, män, flickor och pojkar att röra sig i och
till stadsdelen. Ett brett utbud av jämställda mötesplatser ska tillskapas.

•

Trygghet i stadsmiljön för människor i livets alla skeden ska uppnås genom
funktionsblandad bebyggelse, god orienterbarhet i gaturummet, att entréer
placeras mot gatan och god belysning. Tillgänglighetsaspekter ska alltid beaktas i planeringen. Genom att samutnyttja ytor, exempelvis för olika former av
fritidsaktiviteter med parkmark, kan fler nyttja stadsmiljöerna i sin vardag.
Insatser i Nyhamnen som leder till minskad ojämlikhet i hälsa bland malmö
borna ska främjas.

•

Barnperspektivet ska vara en viktig del i planeringen av Nyhamnen. Bostäders
utformning och närmiljö är centrala för att skapa förutsättningar för aktiv lek,
samhörighet med andra barn och vuxna och säkra rörelser mellan exempelvis
hem, skola, lekplats och fritidsaktiviteter.

•

Vistelseytornas möte med vatten ska utformas så att hög säkerhet uppnås.
Det kan uppnås genom god överblick över kajkanterna och trappsteg eller
ramper er till vattnet.

•

Tillräckligt stora, skyddade, och överblickbara bostadsgårdar skapar förutsättningar för samhörighet, aktiv lek och ger skydd från trafik.

•

Ett varierat utbud av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer ska
bidra till att breda grupper av malmöbor får möjlighet att bo i Nyhamnen.

•

Malmö stad ska fortsatt samverka med byggherrar kring frågor som rör social
hållbarhet i Malmö, exempelvis föra dialog kring sociala klausuler i mark
anvisningsavtal.

T E M AT I S K A P L A N E R I N G S R I K T L I N J E R

Folkhälsa och trygghet
Det finns ett starkt samband mellan stadens utformning och människors hälsa.
Stadsplaneringen kan bidra till god folkhälsa bland annat genom att underlätta för
fysisk aktivitet och social interaktion, minskad segregation, ökad trygghet, tillit och
sociala möjligheter samt skapa förutsättningar för en hållbar och blandad stad.
Ökad tillit mellan människor och till samhällets institutioner samt möjlighet till
delaktighet är viktiga aspekter som påverkar folkhälsan.
I Malmö skiljer sig människors medellivslängd med flera år mellan olika delar
av staden. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö konstaterade att åtgärder
inom hälso- och sjukvården inte räcker för att bryta den negativa trenden. För att
åstadkomma förändring måste fysiska och sociala samhällsstrukturer förändras.
Med denna utgångspunkt kan omvandlingen av Nyhamnen bidra till en positiv
social utveckling för hela Malmö.
P L A N ER IN G SR IK TLINJE R

•

Goda livsmiljöer ska skapas som uppmuntrar till vistelse och aktiv rörelse.
Utåtriktade verksamheter ska möjliggöras i bottenvåningar, särskilt i strategiska lägen, vilket bidrar till trygghet, skapar liv och rörelse samt ger möjlig
heter att tillgodose vardagliga behov av servicefunktioner.

•

Planeringen av Nyhamnen ska bidra till att minimera fysiska och mentala barriärer så att individers sociala sfärer och influensområden vidgas. Genom att
bryta fysiska barriärer, förstärka stråk och skapa nya målpunkter och attraktioner kan områdets utveckling bidra till en mer integrerad stad. Nya broar över
hamnbassänger och bangård ökar tillgängligheten till Nyhamnens utbud av
mötesplatser, funktioner och aktiviteter för hela stadens befolkning.

•

För att göra stadsdelen attraktiv för malmöbor och turister att besöka ska ett
brett utbud av mötesplatser skapas, såväl inomhus som utomhus. Platsernas
utformning och innehåll ska planeras i en lyhörd process tillsammans med
aktörer som är intresserade av att utveckla och förvalta mötesplatser. Mötesplatser ska skapa incitament för individer och grupper att vilja ta plats i stadsrummet, och att mötas med respekt.

•

Det vattennära läget ska utnyttjas för att skapa attraktioner med inslag av
fritid- och sportaktivitet, kultur, restauranger och nöje.

•

Vind-, buller-, ljus- och luktförhållanden ska beaktas för varje del av Nyhamnens planering så att trygga, promenadvänliga och hälsosamma miljöer skapas. Särskilt bostadsgårdars ljusförhållanden ska beaktas med hänsyn till krav
på yteffektivt markutnyttjande. Planeringen ska bidra till minskade luftföroreningar och låga bullernivåer.

•

Nyhamnens historiska identitet, som präglas av emigration, livsmedels
hantering och hamnverksamhet, ska användas som bärande element när platsen utvecklas. En bred och internationell matkultur kan vara ett återkommande signum för platsen som förstärks genom odlingslotter såväl både på
mark som hustak, platser för grillning och pic-nic och matmarknader. I väntan
på exploatering kan ytor och befintliga lokaler fyllas med innehåll som stärker
Nyhamnens identitet.

•

När Nyhamnen successivt fylls med nya invånare ska dessa ges möjlighet till
delaktighet i stadsbyggnadsprocessen och den fortsatta utvecklingen av
platsen.

A Läs mer
Malmös väg mot en hållbar framtid
Hela Malmö - en folkhälsopolicy
www.malmo.se/fopnyhamnen
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Kultur- och fritidsaktivitet
Kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till att skapa gemenskap, möten och mening i
tillvaron och är viktiga för ett samhälles sociala hållbarhet. Benägenheten att röra
på sig ökar i ett område som inbjuder till utevistelse, promenader och cykling. Ett
varierat lokalt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter ska därför eftersträvas.
I Nyhamnen finns i nuläget inga parker eller anläggningar för fysisk fritids
aktivitet samtidigt som även angränsande stadsdelar har ett underskott. Nya rekreations- och fritidsanläggningar inom Nyhamnen kan därmed vara viktiga även för
närliggande delar av staden.
När konkurrensen om stadens mark blir allt hårdare krävs kreativ planering,
yteffektivt och smart samnyttjande med olika funktioner för att få till stånd en god
tillgång till grönska och hälsofrämjande fritidsaktiviteter.
Idag finns inslag av kulturell verksamhet i Nyhamnen, främst noterbart i form
av Slagthuset. Därutöver har en del små föreningar och kulturverksamheter aktivitet i området vilket kan utgöra grogrund för ett växande kultur- och föreningsliv
när Nyhamnen bebyggs och befolkas.
PL ANERINGS RIK TL INJ E R

•

Vatten ska vara ett av Nyhamnens identitetsbärande teman. Det finns stor
potential att skapa populära och folkliga mötesplatser för malmöborna, som
komplement till Västra Hamnen. Läget ger förutsättningar för att skapa platsspecifika vattenanknutna kultur- och fritidsaktiviteter, antingen i anslutning
till eller på vattnet, exempelvis för bad. En marina för fritidsbåtar ska anläggas
i Ångbåtshamnen. På vattenytan ska flottar kunna placeras för olika ändamål,
såväl permanenta som temporära. De kan vara avsedda för restauranger,
teater, sport med mera. Båtar med publika funktioner ska kunna lägga till
längs Skeppsbron.

•

Kajkanter ska hållas öppna för allmänheten och plats ges för aktiviteter som
riktar sig till alla malmöbor.

•

Nyhamnens parker och stadsmiljö ska uppmuntra till spontan fysisk aktivitet,
till exempel genom att yteffektivt skapa plats för löpslinga, utegym, bollspel,
dans och klätterväggar. Jämställdhetsaspekter ska beaktas vid utformningen.

•

Befintliga byggnader ska där så är möjligt, tillfälligt såväl som permanent,
kunna användas som fritidsgårdar, av föreningsliv eller för institutionella kulturfunktioner. 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.

•

En fotbollsplan användbar även för andra idrotter och aktiviteter ska placeras
centralt i området, så att den blir enkel att nå från grundskolorna. Intilliggande
bebyggelse måste anpassas till bland annat bollplanens ljudbild och bollplanens belysning anpassas efter bebyggelsens krav. En idrottshall ska placeras i
anslutning till den första grundskolan (se sidan 27). Sporthallen ska integreras
med bebyggelsen. De två övriga grundskolorna ska förses med gymnastiksalar.

•

Alla delar av Nyhamnen ska vara väl försörjda med lekplatser och lekmiljöer
för barn i olika åldrar.

•

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.

T E M AT I S K A P L A N E R I N G S R I K T L I N J E R

Trafiksystem och resande
Nyhamnens centrala och stationsnära läge ger goda förutsättningar för att uppnå
ett hållbart resande. När Nyhamnen och Västra hamnen är utbyggda kommer
Malmö C att bli den plats i staden varifrån man inom en kilometer når flest boende
och sysselsatta. Trafikeringen av centralstationen kommer samtidigt att öka med
fler regiontåg, bland annat den så kallade Malmöpendeln, och på sikt även med
höghastighetståg och Öresundsmetro till Köpenhamn.
Prioriteringsordningen mellan gaturummens olika användningsbehov ska följa
modellen i Trafik- och mobilitetplan (2016). Det innebär att stadslivet, i form av uteserveringar, ytor för lastning och lossning, trädplanteringar med mera, tillsammans
med fotgängare och överordnad kollektivtrafik, ska prioriteras framför biltrafik.
Många bilister passerar Nyhamnen på väg till och från arbetet eller bostaden i
Västra hamnen. Trafiken riskerar att öka i takt med att ny bebyggelse tillkommer.
Därför pågår ett arbete för att förändra trafikanternas val av färdmedel samtidigt
som möjligheten att förbättra tillgängligheten till Västra hamnen studeras.

A Läs mer
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö stad
Trafik- och mobilitetsplan
Plananalys (Spacescape)
Utredning om broar över bangården (D&W)

P L A NER IN G SR IK TLINJE R

•

Kollektivtrafiken ska utgöra ryggraden i Nyhamnens trafikstruktur. Trafikering
ska kunna ske med såväl buss av typ MEX (Malmöexpressen) som spårvagn.
Busslinje/spårväg ska ligga i Hans Michelsensgatan så att tre hållplatser blir
nåbara för så många som möjligt. Vid hållplatser ska bland annat cykelparkering och serviceutbud placeras så att resan underlättas i alla sina delar.

•

Malmö C är en av de viktigaste kollektivtrafiknoderna i Öresundsregionen.
Infrastrukturen kring stationen och ytorna för stationens olika funktioner
måste fungera väl. En utredning ska genomföras som säkerställer detta.

•

Mellan Malmö C och Hans Michelsensgatan redovisas två alternativa linjesträckningar för spårväg. Det västligaste hållplatsläget är detsamma oavsett
val av linjesträckning.

•

Två öst-västliga stadshuvudgator ska hantera merparten av biltrafiken. Hans
Michelsensgatan ska överta Jörgen Kocksgatans nuvarande funktion och
binda samman Västkustvägen med Universitetsbron, medan Carlsgatan sammanbinder Västkustvägen med stationsområdet.

•

En nordsydlig stadshuvudgata som kopplar samman Carlsgatan med Mellersta
hamnen ska anläggas. Den kommer att fylla sin funktion som huvudgata först
när delar av Mellersta hamnen kan omvandlas till blandad stadsbebyggelse.

ww.malmo.se/fopnyhamnen
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HU VU D G ATU N ÄT OCH PARKE RINGSANL ÄGGNINGAR

Stadshuvudgator
Stadshuvudgator på längre sikt
Parkeringsgarage under mark
Parkeringsgarage ovan mark
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Inpendling till
och från Malmö.

Malmöbornas resor till
och från Nyhamnen.

Malmös prognosticerade befolkningstillväxt
kan medföra ett ökat antal bilresor. Trafik- och
mobilitetsplan har satt målet att bilresandet
till och från Nyhamnen och Västra hamnen
ska minska från 30% till ca 20%.
I Trafik- och mobilitetsplan anges ett generellt
mål att andelen inpendlare med bil till Malmö på sikt ska minska från 70% till 50%. Detta
mål har uppnåtts för Västra hamnen vilket betyder att Nyhamnens geografiska läge ger förutsättningar för en högre målsättning.

•

Vid utformningen av gatorna ska fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. I korsningspunkter ska kollektivtrafikens stomlinjer prioriteras före
cyklister och fotgängare, men endast då bussar eller spårvagnar passerar.

•

Jörgen Kocksgatan ska omformas till ett grönt stråk för i huvudsak fotgängare
och cyklister, samt för vistelse. Angöring med bil ska kunna ske till intilliggande fastigheter men gatorna längs stråket ska inte vara sammanhängande
och antalet korsande gator ska begränsas. Med nya gång- och cykelbroar kan
stråket förlängas över Inre hamnen och vidare till Västra hamnen.

•

Bangårdens barriärverkan ska minskas genom nya gång- och cykelbroar över
järnvägen. En gångbro placeras strax öster om centralstationen, varifrån det
även kan vara möjligt att nå tågperrongerna. De två övriga broarna ska vara
kombinerade gång- och cykelbroar. För att på ett cykelvänligt sätt klara stigningen kommer långa cykelramper att krävas. Norr om bangården ska broarna landa på den så kallade Bangårdsterrassen.

•

Markytor kring centralstationen ska utformas för att kunna hantera ett ökat
antal resande med olika trafikslag. Det innebär att mer plats behöver ges för
cykelparkering, angöring, bussar och på sikt även för spårväg.

•

Med nya utfyllnader och gång- och cykelbroar ska Nyhamnspiren kopplas
söderut till Skeppsbron och västerut till Dockplatsen i Västra hamnen. Nya
broar över hamnbassängen ska vara öppningsbara.

•

Utformningen av Nyhamnen ska möjliggöra ett lågt bilinnehav för att minska
behov av parkeringsplatser och därmed byggkostnader. Bostäder ska därför
anslutas till bilpool och bilplatser ska kunna samnyttjas så att de används
maximalt över dygnets alla timmar.

•

Parkeringsbehov ska i första hand lösas i parkeringshus, eller under mark i
anslutning till nivåhöjningen mot Västkustvägen och under de nya utfyllnaderna av hamnbassängen. Parkeringsgarage i de nya öarna ska sammanbindas och vara nåbara från Nyhamnspiren. På så sätt blir öarna i princip bilfria.

•

Plats för en buss- eller spårvagnsdepå ska finnas omedelbart öster om Frihamnsviadukten. Kollektivtrafik ska därför kunna passera under Västkustvägen. Busslinje/spårväg ska i framtiden även kunna förlängas norrut till Mellersta hamnen och österut till Östra hamnen.

•

Pågående kryssningsverksamhet vid Södra Frihamnskajen ska kunna expandera
med ytterligare en kajplats. När ny bebyggelse planeras ska plats säkerställas för
terminalfunktioner, leveransmottagning och angöring för bussar och taxi. Yteffektiva lösningar och samutnyttjande av mark ska eftersträvas.

•

Godsförsörjningen av Mellersta hamnen med tåg sker idag via ett industrispår
direkt nordost om planområdet. Planering pågår för en bro över Industrihamnsrännan så att industrispåret når Norra hamnen. Genom att reglera
industrispåret för låga hastigheter och genom att intilliggande mark höjs och
förses med en stödmur, ska godsspåret kunna trafikeras med farligt gods.

•

Den del av bangården som ligger närmast Carlsgatan används idag för styckegodshantering och serviceändamål. Det ska studeras på vilket sätt dessa funktioner kan flyttas till en ny plats så att marken istället kan bebyggas. Då skulle
Carlsgatans gaturum bli mer stadsmässigt, bangårdens barriärverkan minskas,
den stationsnära marken användas effektivare, den östligaste gång- och
cykelbron förkortas samt möjligheten att landa den förbättras.

T E M AT I S K A P L A N E R I N G S R I K T L I N J E R
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Klimatanpassning – höga
havsvattenstånd

Se länsstyrelsens granskningsyttrande
sidan 66 avseende risk för översvämning.

Nyhamnen kommer i framtiden att påverkas av effekter av ett förändrat klimat,
särskilt av höga havsvattenstånd. Delar av området ligger relativt lågt i förhållande till havets medelvattenstånd. Att planeringen av området tar hänsyn till
behov av skyddsåtgärder är därför synnerligen väsentligt. Utgångspunkten är att
lägsta nivå för ny bebyggelse i enlighet med föreskrifter i Översiktsplan för
Malmö ska vara +3.0 m över havets medelvattenstånd (RH2000) såvida inte andra
åtgärder kan vidtas som skydd mot översvämning.
Olika skyddsåtgärder mot stigande havsnivåer kan tillämpas i Nyhamnen och
platsen har potential att bli ett nationellt "showcase" för klimatanpassnings
åtgärder mot höga havsvattenstånd i urban miljö.
PL ANERINGS RIK TL INJ E R

A Läs mer
Strategi mot extrema högvatten i Malmö

•

Skyddsåtgärder mot höga havsvattenstånd kommer att behöva genomföras i
flera etapper. Till en början ska ny och befintlig bebyggelse i Nyhamnen skyddas genom att mark närmast havet eller kajkanter höjs till minst +3.0 m över
havets medelvattenstånd (RH2000).

•

På längre sikt kommer en mer omfattande och högre skyddsbarriär med portar
som stängs vid högvatten att krävas i ett yttre läge. Fortsatta utredningar krävs
kring placering, läge och utformning för bästa effekt samt finansiering.

•

I samband med anläggning av nya öar genom utfyllnader mellan Nyhamns
piren och Västra Hamnen ska möjligheten utredas att i detta läge placera
skyddsanordningar mot höga havsvattenstånd för stadens centrala delar. Beroende på när ett sådant skydd kan komma till stånd kan behovet av skydds
åtgärder i anslutning till hamnens inre delar och kanalen begränsas.

•

Nya utfyllnader i hamnbassängerna ska ha nivån +3.0 m RH2000. Närmast
vattnet kan kajer ha partier som är lägre.

•

I delar av befintliga markytor öster om Nyhamnsbassängen samt i de norra
delarna av Nyhamnspiren (Grimsbygatan och Frihamnskajen) ska marknivån
höjas till minst +3.0 m RH2000.

•

På kajavsnitt där det finns befintlig bebyggelse som ska bevaras (Hullkajen,
vid Ångbåtsbron och längs Inre Hamnen/Skeppsbron samt vid magasin M1)
kan nuvarande nivå delvis bibehållas. Skyddande murar till en minsta höjd
på +3.0 m eller andra nivåskillnader som ger motsvarande skydd kan anläggas
på kajen eller i kajkanten. Alternativt eller som komplement kan nya och
befintliga byggnader förses med temporära eller permanenta skydd mot högvatten. Nivåskillnader som då uppstår mellan befintlig marknivå och uppfylld
mark eller murar ska användas som gestaltningselement vid utformning av
stadsmiljön. Gator kan där så krävs förses med möjligheter till temporära
avstängningsmöjligheter. Behov av att även höja kajkanter längs Suells-hamnen och Järnvägshamnen/Centralplan ska utredas.

•

För att skydda bangården ska marken i anslutning till cykelvägen norr om
Östra Hamnkanalen höjas till +3.0 m.

•

För att skydda Nyhamnen mot att vatten vid höga vattenstånd tränger in från
norr och öster (Mellersta Hamnen och Frihamnen) så länge hamnverksamhet
pågår där, ska enkla barriärer av tillfällig karaktär anläggas där så erfordras – i
avvaktan på att markanvändningen kan förändras.

•

Vid grundläggning av byggnader och vid planteringar ska åtgärder vidtas som
skyddar mot stigande grundvatten med förhöjd salthalt.

Malmö - framtidens kuststad
www.malmo.se/fopnyhamnen

+ 3.0 m

+ 3.0 m
bef. kajnivå
0m

+ 3.0 m
bef. kajnivå
0m

+ 3.0 m

Exempel på principlösningar för kustskydd vid
befintlig kaj (illustrationsunderlag: Sweco).
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•

Dagvatten ska kunna ledas ut genom skyddsbarriärer, möjlighet till uppsamling av uppdämt regnvatten innanför barriärer vid högvatten samt funktioner
för att stänga öppningar och ledningar som har direktkontakt med havet ska
beaktas.
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Dagvattenhantering

Skyfallsplan för Malmö

Dagvattenstrategi för Malmö

Anta gen av Ko mmunstyrelse n 2017-03-01
Dagvatten Söderkulla
10.10.2016

Malmö Stad
April 2008

A Läs mer
Skyfallsplan för Malmö
Dagvattenstrategi för Malmö

Nyhamnen har i nuläget stora hårdgjorda ytor. Mängden hårdgjord yta kommer
att minska vid exploatering av området men delar av Nyhamnen kan ändå
komma att översvämmas vid kraftiga regn. Särskilt behöver utbyggnadsfasen
beaktas då delar av området fortsatt kommer att vara hårdgjord.
Klimatanpassningsåtgärder i form av öppen dagvattenhantering, gröna tak
och fasader är exempel på åtgärder som fördröjer regnvatten. Mest avgörande
betydelse har dock andelen genomsläppliga markytor, exempelvis i parker och
andra gröna miljöer. Samtidigt kan grönska påverkas negativt av havsnivåhöjningen genom att grundvattnet stiger och dess salthalt höjs.
Öppna dagvattenlösningar i grönområden kan bidra med flera ekosystem
tjänster – fördröjning och rening av dagvatten, att ge förutsättningar för biologisk mångfald, att bidra till höga upplevelsevärden med mera.
Förbättrad hantering av dagvattnet innebär att det inte ska belasta ledningsnätet eller att orenat dagvatten når kajkanter och hav.
PLANERINGSRIKTLINJER

•

Vid omvandling av Nyhamnen ska andelen hårdgjord yta minimeras, såväl
på privat som allmän mark. Parker, torg och gator ska utformas så att de kan
fungera som uppsamlingsytor för dagvatten, så att det vid extrema regn fördröjs, renas och infiltreras. Växtlighet ska där så krävs anpassas så att den tål
översvämning.

•

Omhändertagande av dagvatten ska ske yteffektivt. En yta kan vid stora
regn eller översvämningar temporärt hantera vattenmassor, men under
övrig tid fylla en annan funktion, till exempel användas för bollspel eller
andra fritidsaktiviteter.

•

Dagvatten från förorenade ytor ska renas och anpassade lösningar kan då
komma att krävas i samband med avrinning från särskilt förorenade ytor. De
ytor som krävs för rening ska i huvudsak avsättas i den centrala gröna strukturen nära de mest trafikerade gatorna, där risken för förorenat vatten är
störst. Dagvattenhanteringen ska inte medföra att grundvattenkvaliteten
försämras.

www.malmo.se/fopnyhamnen

AVRINNINGS O M R ÅD E N
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Ledningsnät

45

Säkerhetsavstånd godsbangården
individrisk inomhus
individrisk utomhus

I nuläget har Nyhamnen ett i huvudsak kombinerat avloppsledningsnät. Status på
delar av ledningsnätet är oklar. Framtagande av ett databassystem (Geo-BIM, Building Information Modeling) pågår för att ge samlad information om befintliga ledningssystem. Omvandlingen av Nyhamnen och sanering av mark innebär behov av
omläggningar av flera ledningar.
Flera stora ledningar går genom Nyhamnen. I Jörgen Kocksgatan ligger en fjärrvärmeledning och en vattenledning med dimensionen Ø 60 cm. Planer finns att
ersätta två befintliga tryckavloppsledningar (Ø 120 cm) i Carlsgatan. Flera möjliga
alternativ övervägs. Oavsett lösning finns behov av angreppsschakt från marknivå.
På olika platser i landet provas för närvarande kulvertsystem där alla ledningar
samlas. Det innebär ett på lång sikt kostnadseffektivt och förenklat underhåll samt
möjligheter till ett flexibelt och effektivt markutnyttjande samt grönare gaturum.

parkeringshus
underjordisk parkering

Möjlig spårväg/busslinje
med hållplats i Nyhamnen
Möjlig busslinje
Metro

P L A NER IN G SR IK TLINJE R

•

Att anlägga kulvertar för att samla olika typer av ledningar ska utredas för de
delar av Nyhamnen där så är lämpligt och där det kan ge ett rationellt och
långsiktigt ekonomiskt hållbart ledningssystem. Samordning och
huvudmannaskap för ett kulvertsystem behöver utredas.

•

Ledningars status och läge ska utredas inför varje utbyggnadsetapp. Ledningar med god kapacitet och i gott skick ska bevaras så långt möjligt, dock
inte på bekostnad av exploaterbar mark. Avloppsledningsnätet ska successivt
byggas om till duplikatsystem.

•

Föreslagen höjning av marknivån vid Västkustvägen kan komma att öka marktrycket på befintliga ledningar. Genomförandet ligger i de senare etapperna
av Nyhamnens utbyggnad men i ett tidigt skede krävs utredningar för att hitta
lösningar för ledningsnätet i denna del.

•

Genomfartstrafik/dygn
Trafik med start/mål i Nyhamnen

Omläggning av tryckavloppsledningar i Carlsgatan ska samordnas med planprocesser för övriga delar av Nyhamnen.

Malmö Stad
Markavtal

Riksintresse för hamn
Riksintresse för godsbangård

•

Skyddsanordningar ska placeras runt ledningar så att trädrötter inte kan
tränga in.

•

Nätstationer för ledningsnätet ska göras yteffektiva – under mark eller integrerat i byggnader. Ett ersättningsläge för den befintliga fördelningsstationen på
fastigheten Hamnen 22:198 ska sökas. Nya kostsamma investeringar i anläggningen bör avvakta.

Riksintresse för personbangård
Riksintresse för
kulturmiljövården
Sydlig gräns för riksintresse
för kustzonen.
Riksintresse för järnväg och
tågstation
Riksintresse för väg
Riksintresse som
föreslås utgå.

F Ö RK L ARINGAR

STOR A LED N IN G A R

Befintlig
fjärrvärmeledning
fjärrvärmeledning
Befintlig
huvudvattenledning
huvudvattenledning
Befintlig
tryckavloppsledning
tryckavloppsledning
Eventuellt
framtida tunnelavloppssystem
Planerat
avloppstunnelsystem
Fördelningsstation Hamnen 22:198
MIFO riskklass
Riskklass 1, mycket stor risk
Riskklass 2, stor risk
Riskklass 3, måttlig risk
Riskklass 4, liten risk

A Läs mer
Karta över ledningar i området.
Skala 1 : 20 000
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500 m

Synnerligen värdefulla
www.malmo.se/fopnyhamnen
byggnader
Särskilt värdefulla byggnader
Värdefulla byggnader
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Resurseffektivt byggande och
energihushållning
Energisektorn – inklusive transporter – står för merparten av utsläpp av
växthusgaser och den bidrar därmed till global uppvärmning. Malmö stad har satt
målet att fram till år 2030 öka andelen förnybar energi till 100%. Det innebär att
Nyhamnens framtida energibehov ska täckas av förnybara energikällor. Lokalt producerad förnybar energi bedöms få allt större betydelse. Dessutom krävs en avsevärd effektivisering av energianvändningen för att minska behoven.
Som ett resultat av Nyhamnens utveckling kommer den totala energiförbrukningen i form av värme, kyla, varmvatten och el att öka. Målet är att ökningen blir
så liten som möjligt. Långsiktig hushållning med resurser ger byggnader lång livslängd, hög energiprestanda och låga drifts- och underhållskostnader.
En tätt bebyggd stad ger sannolikt bättre förutsättningar till minskade system
förluster inom energiförsörjningen och ger mer kostnads- och resurseffektiva lösningar, exempelvis genom att i närområdet kunna nyttja lokala energiöverskott
och spillenergi. Med hög ambitionsnivå kan lösningar som kombinerar god arkitektur och intressant miljöteknik uppnås. Antalet boende och verksamma inom
området kommer att öka men Nyhamnens centrala läge och utbud av kollektiva
färdmedel ger förutsättningar för en låg andel bilresor.
Malmö stad har tagit fram en miljöbyggstrategi (antagen av kommunfullmäktige i juni 2016). Den ska vara en plattform för hållbart byggande och en kunskapslänk mellan kommunen och dess byggherrar. Syftet är att inspireratill ekologiskt
hållbart byggande och strategin ska fungera som en kunskapsbankför den som
vill veta mer om hur man kan gå tillväga.
PL ANERINGS RIK TL INJ E R

•

En energistrategi för Nyhamnen ska utarbetas.

•

Malmö stad ska med kunskapsöverföring och inspiration uppmana till ett ekologiskt hållbart byggande.

•

Sunda material som ger ett gott inomhusklimat ska användas för att minska
negativ miljöpåverkan och risken för allergier och sjukdomar.

•

Energisamverkan mellan olika byggnader ska eftersträvas, så att spillenergi
från till exempel verksamheter och handel kan återvinnas. Energieffektivisering av gamla och nya byggnader är ett kostnadseffektivt sätt att minimera
koldioxidutsläpp och ska tillämpas så långt som möjligt. Ny bebyggelse kan
behöva producera mer energi än den använder för att kompensera för äldre
byggnader som inte är möjliga att effektivisera till nollutsläpp. Utveckling av
noll- och plusenergilösningar ska stimuleras, det vill säga byggnader som är
självförsörjande på energi eller som ger energiöverskott.

•

För att energisamverkan (urban symbios) ska kunna uppnås, behöver energiinfrastrukturen vara nytänkande och innovativ och överbrygga byggnads- och
fastighetsgränser.

•

Möjligheter att lokalt etablera förnybara energikällor till exempel i form av solpaneler på tak och fasader, och värmepumpar som nyttjar havsvatten som
energikälla ska tillvaratas. Att följa teknikutvecklingen och förändrade villkor
är viktigt.

•

Möjligheten att etablera ett lågtemperaturfjärrvärmenät med tillhörande
lokal energilagring samt energilagring för lokala energikällor ska utredas. Förnybar fjärrvärme och fjärrkyla ska eftersträvas.

A Läs mer
Miljöprogram för Malmö 2009-2020
Energistrategi för Malmö
www.malmo.se/fopnyhamnen
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Buller och luftföroreningar
Bra luftkvalitet och låga bullernivåer är viktiga aspekter för att Malmö ska vara en
hälsosam och attraktiv stad. Nyhamnens lokalisering i anslutning till såväl hamnen
som bangård innebär exponering av buller. Därutöver genomkorsas området tidvis
av stora trafikmängder. Att ljudet kommer från flera olika bullerkällor gör hanteringen av bullersituationen komplicerad.
Bullernivåer från verksamheter i hamnen regleras i länsstyrelsens miljötillståndsbeslut från 2013. I tillståndet accepteras bland annat ekvivalenta nivåer vid
bostäder på 57 dBA under dag- och kvällstid. Andra verksamheter regleras i särskilda tillstånd, eller bedöms i enlighet med naturvårdsverkets riktlinjer för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader i
kraft och för att säkra en god luftkvalitet finns nationella miljökvalitetsnormer för
utomhusluft avseende bland annat kväve- och svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium och nickel.
En ökande befolkning i tät stadsmiljö ger förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande. Tät bebyggelse i anslutning till gator bidrar å ena sidan till tysta miljöer på den skyddade sidan, men kan å andra sidan medföra sämre luftkvalitet
lokalt längs gatan. Genomförda trafikprognoser visar att miljökvalitetsnormerna
för luft inte kommer att överskridas men att det finns risk för att den undre utvärderingströskeln (NUT) kan överskridas längs de två östvästliga huvudgatorna.
Malmö stad arbetar för att minska bilismens transportandel till förmån för
gång, cykel och kollektivtrafik. Detta ger förutsättningar för att på lång sikt skapa
en mindre bullerstörd stadsmiljö med renare luft.

Se länsstyrelsens granskningsyttrande
sidan 66 avseende miljökvalitetsnormer.

P L A NER IN G SR IK TLINJE R

•

Verksamheter som medför bullerstörningar för omgivningen ska inte lokaliseras inom Nyhamnen. Bullrande verksamheter kan behöva omlokaliseras.

•

I anslutning till bullerkällor ska bebyggelsen utformas så att den fungerar
avskärmande. För bakomliggande bebyggelse ska i vissa fall avsteg från bullerkraven prövas om den skärmande bebyggelsen uppförs något senare. Lågfrekvent buller ska beaktas.

•

Bostäder ska möjliggöras även i bullerpåverkade lägen så att en funktionsblandad stadsbebyggelse kan uppnås. Lägenheterna kan då göras genomgående och erbjuda en tyst sida eller så kan exempelvis fasader och mark utformas och materialsätts så att reflektionen av oönskat ljud kan minskas. Effekter
av ljud med negativa associationer, som trafikbuller, kan dämpas med positiva
ljudbilder, exempelvis med vattenljud från fontäner eller lövbrus från träd.

•

Luftkvaliteten ska där så är möjligt förbättras med hjälp av vegetation. Med en
variation av hushöjder och en medveten utformning av bebyggelsestrukturen
ska luftcirkulationen i gaturummen underlättas. Detta ska dock inte ske på
bekostnad av ökad bullerspridning så att tysta sidor inte kan uppnås.

•

För att minimera buller och utsläpp ska såväl huvudgator som lokalgator
utformas så att ett lugnt och jämnt trafiktempo uppnås. Åtgärder som bidrar
till ökat användande av kollektivtrafik, cykel och gångtrafik ska vidtas.

•

Inför varje utbyggnadsetapp ska förnyade utredningar av luftkvalitet samt
trafik- och industribullersituationen genomföras.

A Läs mer
Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder en vägledning (Boverket)
Kartor som visar bullerförhållanden i Nyhamnen.
www.malmo.se/fopnyhamnen
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Farliga verksamheter
och markföroreningar

Se länsstyrelsens granskningsyttrande
sidan 66 avseende hälsa och säkerhet samt
risk för olyckor.

A Läs mer
Fördjupad riskanalys - Malmö rangerbangård
(Bricon)
PM Risk och säkerhet (Tyréns)
Riskanalys för Malmö rangerbangård
(Trafikverket)
Naturvårdsverkets metodik för inventering av
förorenade områden (MIFO).
www.malmo.se/fopnyhamnen

Inom Nyhamnen finns idag inga företag som ägnar sig åt farlig verksamhet som
utgör påtaglig risk för omgivningen. Risken för en olycka vid transport av farligt
gods inom området är mycket liten. Det finns inga gator inom eller i anslutning till
Nyhamnen som är rekommenderade för transporter av farligt gods.
De verksamheter som kan medföra förhöjda säkerhetsrisker ligger utanför planområdet. Störst riskpåverkan har bangården. Den består av två delar, personbangården och godsbangården. Godsbangården finns i den norra delen och hanterar
farligt gods. De vanligast förekommande ämnena är ammoniak, gasol, svavel
dioxid och klor. Det är dock inte tillåtet att hantera eller ställa upp vagnar med farligt gods väster om Frihamnsviadukten. Trafikverket utarbetade 2018 en riskanalys
för Malmö rangerbangård. Riskutredningen avsåg bara att utgöra underlag för
räddningstjänstens insatsplanering. Malmö stad har därför låtit genomföra ytterligare en riskutredning men med syfte att belysa de risker bangårdens utgör för den
nya stadsbebyggelsen inom Nyhamnen och ange vilka åtgärder som behöver vidtas för att bebyggelsen ska möjliggöras. Utredningen visar på ett uppmärksamhetsavstånd på 230 meter från rangerbangården. Inom detta avstånd gäller vissa
bebyggelserestriktioner och utformningskrav. Den östligaste delen av Nyhamnen
ligger inom detta uppmärksamhetsavstånd.
Även industrispåret i planområdets östra kant utgör ett riskinslag på grund av
farligt gods. Spåret kopplar samman bangården med Mellersta hamnen och trafikeras i huvudsak av godståg lastade med bilar. I framtiden planeras en järnvägsbro
över Industrihamnsrännan, så att spåret även når verksamheter i Norra hamnen. Planerad expansion i Norra Hamnen kommer att leda till en större belastning och en
större mängd farligt gods på spåret. Tågens låga hastighet gör dock att risken för
olyckor bedöms som mycket liten, men det finns skäl att uppmärksamma riskbilden.
Övriga närliggande verksamheter som kan ge förhöjda riksnivåer för omgivningen bedöms ligga så långt ifrån Nyhamnen att de inte påverkar riskbilden. Inte
heller närliggande hamnfunktioner bedöms som farliga (se PM Risk och säkerhet,
Tyréns 2017).
Stora delar av planområdet har använts för olika typer av förorenande verksamheter, vilket gör att det finns både påträffade och troliga markföroreningar.
Markundersökningar har påbörjats för att klargöra både förek0msten och vilka
åtgärder som behövs för att hantera föroreningarna inför en omvandling av området. Inga funna föroreningar är av den art att de är avgörande för översiktsplanens
utformning.

UPPMÄ RK S AM H E TS AVS TÅND TILL R ANGE RBANGÅRD

Närheten till rangerbangården förhindrar inte
Nyhamnens utbyggnad. Endast en liten yta i
sydöst påverkas av riskbilden. Inom denna
kan dock tät kontors- och bostadsbebyggelse
uppföras förutsatt att vissa tekniska åtgärder
vidtas på bebyggelsen. Vårdlokaler, förskolor,
grundskolor och annan känslig bebyggelse
bör inte utan vidare studier placeras inom
uppmärksamhetsavståndets 230 meter.
Källa: Fördjupad riskanalys - Malmö rangerbangård, Bricon 2019.
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Säkerhetsavstånd godsbangården

P L A NER IN G SR IK TLINJE R

individrisk inomhus

•

För att uppnå den täta och blandade staden ska riskskydd i form av ytkrävande säkerhetsavstånd undvikas. I huvudsak ska riskskyddet hanteras genom
åtgärder på/nära riskkällan eller på/nära mottagaren. Områden för hamn- och
bangårdsändamål ska vara inhägnade.

•

Inom rangerbangårdens uppmärksamhetsavstånd (230 meter) kan bebyggelsen bestå av tät kontors- och bostadsbebyggelse men ska då förses med centralt avstängningsbar ventilation vänd bort från bangården. Byggnader som
är avsedda att stå närmast rangerbangården ska förses med bärande ytterväggar som motstår trycklast från explosioner. Verksamheter som omfattar
särskilt utsatta personer, såsom skolor, förskolor, vårdlokaler eller liknande ska
inte placeras inom denna zon. Avvikelser från detta ska föregås av en riskanalys som visar vilka ytterligare åtgärder som behövs för att skydda människor
och byggnader samt säkerställa godsbangårdens fortsatta verksamhet.

•

Mot industrispåret mellan godsbangården och Mellersta hamnen bidrar en
uppfyllnad av marken med stödmur på 6 meter till en förhöjd säkerhetsnivå.
Bebyggelse inom 150 meter från industrispåret ska förses med ventilationsintag vänt bort från industrispåret och en alternativ utgång på skyddad sida.
Balkonger eller uteplatser ska inte uppföras närmre industrispåret än 20
meter. Avvikelser från detta ska föregås av en riskanalys.

•

Farligt gods ska inte ställas upp eller på annat sätt hanteras på bangården väster om Frihamnsviadukten. För att ytterligare minska risken för olyckor med
farligt gods ska låga transporthastigheter eftersträvas, både på väg och järnväg.

•

Inga nya verksamheter som medför betydande risker för omgivningen ska tillföras Nyhamnsområdet.

•

•
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Mark ska undersökas i tidiga planeringsskeden så att eventuella föroreningar
uppmärksammas. Där så krävs ska mark saneras så att den kan användas utan
risk för människors hälsa. Risker ska bedömas utifrån miljö- och hälsomässiga
aspekter samt tekniska och ekonomiska förutsättningar. Rimlighetsbedömningar av saneringsåtgärder i förhållande till framtida markanvändning ska
genomföras innan beslut tas om hur föroreningar ska behandlas.

individrisk utomhus

Genomfartstrafik/dygn
Trafik med start/mål i Nyhamnen

parkeringshus
underjordisk parkering

Möjlig spårväg/busslinje
med hållplats i Nyhamnen
Möjlig busslinje
Metro

Malmö Stad
Markavtal

Riksintresse för hamn
Riksintresse för godsbangård
Riksintresse för personbangård

Planområdet utgör normalriskområde för radon vilket innebär att konstruktioner
ska vara radonskyddade.

Riksintresse för
kulturmiljövården
Sydlig gräns för riksintresse
för kustzonen.
Riksintresse för järnväg och
tågstation
Riksintresse för väg

MA RK FÖ RO R EN IN GAR

F Ö RK L ARINGAR
Riksintresse som
föreslås utgå.

Enligt en MIFO-inventering (fas 1) antas delar
av Nyhamnen vara förorenade. Eventuella förändringarfjärrvärmeledning
eller tillägg av inventerade områhuvudvattenledning
den eftertryckavloppsledning
2008 är inte med i kartmaterialet.
Källa: Miljöförvaltningen
Malmö
stad.
Eventuellt framtida
tunnelavloppssystem
MIFO
riskklassificering
MIFO riskklass
Mycket1, mycket
stor risk
Riskklass
stor risk
Riskklass
2, stor risk
Stor risk
Riskklass
Måttlig3, måttlig
risk risk
Riskklass
4, liten risk
Liten risk
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Avfallshantering
Genom att minska mängden avfall samtidigt som återanvändning och återvinning
ökas sparas såväl energi som resurser. Malmö har i sin avfallsplan angett målet att
reducera mängden avfall som går till förbränning. I den hållbara staden och för att
nå målen i avfallsplanen är det grundläggande att fullständig sortering av matavfall, förpackningar, tidningar och restavfall kan ske i och nära bostaden. Även
insamlingsplatser i form av återvinningsstationer i stadens offentliga rum är avgörande för att alla ska kunna hantera olika typer av avfall på ett tillgängligt, säkert
och miljöeffektivt sätt. Vid utbyggnaden av Nyhamnen finns det goda förutsättningar att skapa ett effektivt system som i alla lägen gör det enkelt att sortera och
återvinna.
Återbrukscentraler i staden kan förbättra service och tillgänglighet till en hållbar avfallshantering. Kvartersnära återbrukscentraler kräver mindre plats än en
konventionell och vänder sig i större utsträckning till dem i närområdet. Närheten
gör det enkelt att nå en återbrukscentral till fots och med cykel. Förutom att bli av
med avfallet utgör återbrukscentraler en plats för återbruk och kunskapsöverföring
– en ny naturlig mötesplats skapas.
PL ANE RINGS RIK TL INJ E R

A Läs mer
Avfallsplan 2016-2020

•

En kvartersnära återbrukscentral, med möjlighet till reparationer och innovativ produktion av restresurser, ska ges en central placering i Nyhamnen.
Återbrukscentralen ska placeras i bottenvåningen på en byggnad och
omfatta ca 200 m2. I ett första skede bör en tillfällig återbrukscentral om
möjligt inhysas i en befintlig byggnad.

•

Möjligheter att utveckla system för en innovativ avfallshantering som leder
till att avfallsmängder minimeras ska undersökas och prövas.

•

Nyhamnen ska rymma ungefär tre geografiskt jämnt fördelade åter
vinningsstationer för avlämning av papper, glas med mera.

•

Vid planeringen av bostäder och verksamheter ska utrymme säkerställas för
fastighetsnära insamling med fullständig sortering av avfall som upp
kommer i vardagen.

Gör rum för miljön
www.malmo.se/fopnyhamnen
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Bangårdsterrassen. (Illustration Mandaworks).
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GENOMFÖRANDE

Genomförande
Malmö stad, markägare, fastighets
utvecklare, myndigheter och planerare bär
gemensamt ansvar för att förverkliga de
mål som ställs upp i översiktsplanen för
N yhamnen. Utökad samverkan krävs och
konventionella metoder och invanda ruti
ner måste ifrågasättas, kanske även regel
verk. Här beskrivs en föreslagen
utbyggnadsordning och några av de pro
cesser som behöver följa efter planens an
tagande.

En robust och flexibel planering
Denna Översiktsplan för Nyhamnen anger en övergripande inrikt
ning, innehåll och markanvändning för detta utbyggnadsområde.
Översiktsplanen är robust nog att kunna hantera olika scena
rier avseende antalet bostäder, arbetsplatser, samhällsservice och
till exempel klimatförändringar.
Utvecklingen kommer dock att ske under mycket lång tid, kan
ske upp till 30 år. Det innebär att vissa ställningstaganden ändå
kan komma att behöva omprövas i takt med att området byggs
ut. Det kan bero på till exempel omvärldsförändringar, förändrade
regelverk, ändrad efterfrågan och behov i Malmö.

Utbyggnadsordning
Utbyggnaden av Nyhamnen kommer att ske etappvis under flera
decennier. I huvudsak kommer utbyggnaden att starta från cen
tralstationen i sydväst. På så sätt kan en sammanhängande stads
bebyggelse uppnås.
Parallellt med framtagning av översiktsplanen har en översikt
lig exploateringskalkyl genomförts för Nyhamnen i sin helhet. Ett
av syfterna har varit att förhindra att Nyhamnens utbyggnad blir
ekonomiskt framtung, eftersom utbyggnaden medför stora inle
dande kostnader för till exempel marksanering och kajerna.
Exploateringsekonomin behöver fördjupas löpande vilket också
kan påverka områdets utbyggnad och innehåll.
Ett kollektivtrafikstråk i Hans Michelsensgatan behöver säkras i
ett tidigt skede. Som en första etapp kan gatan anläggas fram till
Grimsbygatan. På befintligt gatunät kan sedan kollektivtrafiken
nå depån öster om Frihamnsviadukten och biltrafiken kopplas till
Västkustvägen. I ett senare skede färdigställs Hans Michelsensga
tan till Västkustvägen och kan då även trafikeras av spårvagn. Pro
jektering av stadshuvudgatan bör ske tidigt så att utformningen
samspelar med omgivande stadsstruktur. En modern och rationell
ledningsinfrastruktur ska eftersträvas vid projektering av Hans
Michelsensgatans förlängning.

UT BYGGNAD S O RD NING

2018–25
2030–40

2025–35

2018–30

2040–50
2030–40

2035–45

Skala 1 : 20 000

0

500 m

GENOMFÖRANDE

För Nyhamnspirens möjlighet att utvecklas till blandad stadsbe
byggelse är utbyggnadsordningen avgörande. Skyddande kontors
bebyggelse längs Frihamnskajen måste komma till stånd innan
eller samtidigt som ny bostadsbebyggelse längs Hullkajen. I annat
fall kan hamnverksamhetens buller komma att förhindra uppfö
rande av bostäder och Nyhamnspiren riskerar att helt kontoriseras.
I väntan på omvandlingen längs Frihamnskajen kan dock befintlig
bebyggelse längs Hullkajen bibehållas med tillfälliga funktioner.
Skydd mot tillfälliga höga havsvattenstånd upp till +3.0 m
RH2000 måste anläggas runt hela Nyhamnen för att skydda ny
bebyggelse. Hur tidiga utbyggnadsetapper skyddas innan ett sam
manhängande skydd är på plats behöver beaktas inför varje etapp.
HA MN VER K SA MH E TE N

Tidplanen för Nyhamnens utbyggnadsetapper är beroende av när
Malmö stad får tillgång till den mark för vilken CMP har
nyttjanderättsavtal. Nuvarande avtal gäller fram till år 2025 för
Hullkajen och till 2035 för övriga delar. Därutöver medför kravet
att CMP:s verksamhet ska vara inhägnad att gränsen mellan ny
stadsbebyggelse och hamnverksamheter behöver studeras när
mare. I dialog med privata fastighetsägare kan Malmö stad också
behöva göra markskiften eller förvärv, särskilt i de östra delarna
av planområdet.
Större delen av Mellersta hamnen där hamnverksamheten
pågår ligger lågt i förhållande till havsnivån. Skydd mot tillfälligt
höga havsvattennivåer behöver därför kunna anläggas på olika
platser i gränsen mot hamnen så att vatten inte tränger in från
Frihamnsbassängen och Industrihamnen.
T I L L FÄLLIG A FU N K TIONE R

Under utbyggnaden ska befintliga byggnader och ytor användas
för temporära ändamål, exempelvis kulturella evenemang, sport
aktiviteter, marknader och lekfunktioner. Detta kan fungera som
en motor för områdets utveckling och etablera Nyhamnen som
en plats i malmöbornas medvetande. Därmed ges också förutsätt
ningar för en väl integrerad och attraktiv stadsdel.

Malmö stad och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för
att realisera tillfälliga arrangemang och funktioner inom området.
Det behövs en bejakande inställning till initiativ från andra enga
gerade aktörer. Malmö stad kommer att få en viktig roll att initiera
och koordinera samarbeten mellan berörda aktörer. Markytor ska
även kunna användas för tillfälliga parkeringslösningar i väntan
på nya parkeringshus eller garage.

Kommunal service
Malmö stad äger en stor del av marken i Nyhamnen vilket ger
goda förutsättningar för att säkerställa att behov av kommunal
service tillgodoses i rätt tid under utbyggnaden. Underskott av
framför allt förskole- och grundskoleplatser i närliggande områ
den gör att det i ett tidigt skede måste erbjudas en viss överkapa
citet i Nyhamnen. Utbudet ska komma till stånd innan Nyham
nens nya befolkning utgör hela underlaget. Vid Nyhamnens
utbyggnad förväntas det inledningsvis uppstå ett stort behov av
förskoleplatser. Efter ett antal år avtar detta och istället är det
behovet av grundskoleplatser som ökar. Därför ska grundskolor
inledningsvis även användas för förskoleändamål.
Möjligheten att bedriva samhällsservice i områdets befintliga
byggnader, även temporärt, ska vid behov undersökas.

Teknisk försörjning
Status på delar av det befintliga ledningsnätet i Nyhamnen är
oklar. Tillkommande bebyggelse, gator och parker samt sanering
av mark innebär behov av omläggningar. Fastighetskontoret dri
ver idag framtagandet av ett databassystem (Geo-BIM, Building
Information Model) för att ge samlad information om befintliga
ledningssystem. Att Nyhamnen är ett utfyllt område med förore
nad mark ställer krav på särskilt hänsynstagande och tidigt koor
dination vid ledningsbyggande.
VA-systemet utgörs i huvudsak av ett kombinerat ledningssys
tem. Inom ramen för utbyggnaden ska ett duplikatsystem succes
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sivt införas. I en relativt nära framtid kommer befintliga tryck
avloppsledningar i Carlsgatan att behöva förnyas eller ersättas.
Oavsett lösning finns behov av angreppsschakt från marknivå.
I Jörgen Kocksgatan ligger en fjärrvärmeledning som framtida
bebyggelse och trädplantering behöver förhålla sig till. Ledningar
i området närmast Västkustvägen behöver på sikt anpassas till
föreslagen höjning av marknivån.
Ledningsägare och Malmö stad måste gemensamt ta ansvar för
att i ett tidigt skede koordinera flyttningar och nyanläggningar i
ledningsnätet. Dialog behöver föras avseende ekonomiska aspek
ter där flexibla finansieringsmodeller kan bidra till en effektivare
markanvändning.
En lösning där ledningar läggs i ett gemensamt kulvertsystem
är på lång sikt kostnadseffektivt och förenklar underhåll samt ger
möjligheter till ett flexibelt och effektivt markutnyttjande och
grönare gaturum. Tillsammans med ledningsaktörerna behöver
Malmö stad utreda hur en samordning och huvudmannaskap för
ett sådant kulvertsystem kan se ut och i vilka delar av området
det kan bli aktuellt.

Utvecklingen av Nyhamnen är en historisk möjlighet att utvidga
Malmös centrum och låta innerstaden växa norr om centralstatio
nen. 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, sek
toriserade 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 exis
terande 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.

Demokratiska processer och delaktighet

Fortsatta studier och utredningar

Arbetet med Nyhamnen har just påbörjats. Under en lång tid
framöver kommer planering och byggande att vara vardag i
Nyhamnen. Under denna period kommer människor att flytta in
och utveckla stadsdelen med sina förväntningar, idéer och akti
viteter. Andra malmöbor kommer samtidigt att börja upptäcka
och utforska platsen som ett besöksmål.
Deltagande av malmöbor med olika behov och intressen är
viktigt i informella och formella planeringsprocesser för bätte
förankring och långsiktig hållbarhet. Strategier för att få fler att
engagera sig i demokratiska processer kring stadsbyggande
behövs liksom arenor där människor kan agera och samverka.
Att kontinuerligt analysera hur planeringen påverkar olika
grupper, till exempel utifrån barn-, integrations-, genus- och

F Ö R K L A R IN G AR

jämställdhetsperspektiv, bidrar till att skapa en stad där alla kan
känna sig hemma och få sina behov tillgodosedda.
K RE ATIVITE T I P L ANE RING O C H GE NO M F Ö R A N DE

S O C IAL H ÅL LBARH E T

Genomförandestrategier avseende social hållbarhet i Nyhamnen
bör tas fram. Exempelvis kan strategier behövas för hur sociala
klausuler kan användas vid upphandlingar. Strategierna bör inbe
gripa Nyhamnens relation till övriga staden.
E KO NO M I

En samhällsekonomisk analys som påvisar långsiktiga värden som
Nyhamnens omvandling kan ge – och som inte avspeglar sig i tra
ditionella företagsekonomiska beräkningar bör tas fram. Fördju
pade kommunalekonomiska studier behöver göras inför
utbyggnadsetapperna. Genom en långsiktig investeringsstyrning

MARK ÄGAND E

Malmö stad

Hans Michelsensgatan

Malmö stad, tomträttsavtal
Övriga

Carlsgatan

Skala 1 : 20 000

0

500 m

GENOMFÖRANDE

med ett territoriellt fokus och med nya kommunala finansierings
modeller kan stora viktiga investeringar säkerställas, exempelvis
för infrastruktur, kulvertar och broar.
U T FO R MN IN G AV KUSTSKYDD

Malmö stad har genomfört förstudier för behov av kustskydd för
såväl Nyhamnen som för kuststräckan i sin helhet. Ny kunskap till
förs kontinuerligt och utredningarna kommer fortlöpande att
behöva fördjupas såväl för detaljutformning som på en över
gripande nivå.
VAT TEN D O M

Översiktsplanen innebär relativt omfattande utfyllnader i hamn
bassängerna. Planen föreslår även att bottnar fylls upp för att ge
grundare djup. Därtill är en del kajer i dåligt skick och de behöver
rustas upp eller byggas helt nya. För att få göra arbeten nära eller
i vatten kan det enligt miljöbalken krävas vattendom. Att söka
vattendom kan innebära en långdragen process. Vattendom söks
i samband med framtagande av detaljplaner för aktuellt utbygg
nadsområde.
L E DN IN G SN ÄT

Inför en detaljplaneläggning av Nyhamnen behövs en ny struktur
för ledningsnäten. Ett nytt VA-system hänger till exempel sam
man med behovet av fortsatta studier kring klimatskydd mot sti
gande havsnivåer, ökade regnmängder och föreslagna föränd
ringar av marknivåer. En strategi för hur ett kulvertsystem kan
etableras i delar av Nyhamnen behöver tas fram. Frågan om sam
hällsvinster, finansiering och drift behöver belysas i denna star
tegi.
MAR K, MIL J Ö O CH B ULLE R

En energistrategi bör utformas för att stimulera en utveckling av
lokalt producerad förnybar energi, bland annat sol- och vatten
kraft, samt energieffektivt byggande. Även möjligheter för energi
utbyte mellan olika aktörer bör studeras.
Inför varje etapp behöver mer detaljerade markundersökningar
genomföras för att ge kunskap om faktiska markföroreningar.
Bullerpåverkan från trafik och industri- och hamnverksamhet
förändras över tid. Därför behöver fördjupade studier och under
sökningar genomföras inför varje utbyggnadsetapp.
Genomförda bullerutredningar visar att översiktsplanen är
genomförbart med avseende på buller från kryssningsfartyg och

övrig hamnverksamhet. Särskilda studier behöver dock göras så
att bebyggelsen utformas med hänsyn till det lågfrekventa bullret.
I samband med utarbetande av detaljplaner kan mer detalje
rade riskbedömningar komma att behövas för bebyggelse som
uppförs inom 150 meter från godsbangården och industrispåret i
öster.
Hamnverksamhetens miljötillstånd kommer att behöva anpas
sas till nu gällande förutsättningar.
S J Ö S ÄK E RH E T

Nyhamnsbassängen kommer att frigöras från nyttotrafik men den
kvarstår i Frihamnsbassängen. Eventuella konflikter mellan fritids
båtar och nyttotrafik kommer att behöva studeras ytterligare i
samarbete med berörda aktörer.
TR AF IK

För att förverkliga trafik- och mobilitetsplanens intentioner i
Nyhamnen behöver en mobilitetsplan utarbetas som tar ett hel
hetsgrepp kring samtliga trafikslag och parkeringsfrågor.
En långsiktig samlad trafikstudie som inkluderar alla stadens
hamnområden och en bro mellan Mellersta hamnen och Västra
hamnen kommer att behöva genomföras.
Under utbyggnadsskedet ska lösningar sökas som på ett effek
tivt sätt säkrar logistikkedjan så att synergier uppnås, till exempel
i form av mindre miljöpåverkan och mindre administration.
ARK ITE K TUR

Med utgångspunkt från Arkitekturstaden Malmö (tematiskt tillägg
till Översiktsplan för Malmö) behöver ett gestaltningsprogram tas
fram som mer ingående beskriver målen för arkitektur och stads
miljö i Nyhamnen.
E KO S YS TE MTJ ÄNS TE R

Strategier avseende etablering och utveckling av befintliga eko
systemtjänster i Nyhamnen bör tas fram, till exempel genom att
införa ett poängsystem vid upphandlingar. Strategierna bör han
tera frågor om hur ekosystemtjänster kan gynna människor och
den biologiska mångfalden i denna täta och centrala stadsdel.
ARK E O LO GI

Arkeologiska utredningar kan behöva göras i samband med
markundersökningar och schaktningsarbeten.
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På längre sikt
De senaste decennierna har flera centralt
placerade verksamhetsområden i Malmö
omvandlats till yteffektiv och blandad stads
bebyggelse. Krav på mer effektiv markan
vändning kommer på sikt även att gälla fler
av stadens hamnområden. Nyhamnens om
vandling i den närmaste framtiden behöver
sättas i ett sammanhang som sträcker sig
bortom översiktsplanens tidshorisont.

Nyhamnen i ett framtida sammanhang
Frihamnen och Mellersta hamnen används främst för tillfällig
uppställning av importerade bilar i väntan på vidare transport. I
området finns endast ett fåtal byggnader. När staden på längre
sikt växer kommer denna centrala och attraktiva mark att bli så
värdefull att en mer effektiv markanvändning krävs.
Nyhamnens struktur och innehåll ska därför anpassas till en
fortsatt expansion norrut. När detta behov uppstår är svårt att för
utsäga, men allt eftersom stadens befolkning ökar och marktill
gången minskar kan en sådan utveckling komma att accelerera.
UT VID GNING AV INNE RS TAD E N

Den hamnverksamhet som bedrivs är viktig för Malmö och regio
nen. Malmö stad verkar därför för en fortsatt god utveckling av
hamnområdet, bland annat genom att säkra en god tillgänglighet
via vägar, järnvägar och farleder. Malmö stad har även gjort stora
investeringar i nya utfyllnader av havet, avsedda för hamnens fort
satta expansion.
Nyhamnens omvandling och Mellersta hamnens centrala läge
kommer på sikt att medföra att marken i Mellersta hamnen (etapp
2) blir lika värdefull och efterfrågad för omvandling till blandad
stadsbebyggelse som Nyhamnen är idag.
Med ökande markpriser och generella krav på ett effektivare
markutnyttjande kommer incitament att uppstå för att lösa hamn
verksamheten på mindre yta. Exempelvis kan biluppställning ske i
flera våningsplan, på samma sätt som i hamnarna i Rotterdam och
Southampton. Hamnverksamheten kan koncentreras till området
norr om Terminalgatan och Norra Hamnen. De bilbåtar och stycke
godsfartyg som idag angör Norra Frihamnskajen behöver då också

1–2

Med centralstationen som utgångspunkt
ligger Mellersta hamnen lika centralt som
Västra hamnen.

Etapp 1: Nyhamnen har blivit en del av innerstaden.
Ett nytt industrispår förbinder Norra hamnen med bangården.
Etapp 2: En mer yteffektiv hamnverksamhet möjliggör en om
vandling av delar av Mellersta hamnen till blandad stadsbebyggel
se inklusive en utökning norrut av parken i Nyhamnens östra del.

PÅ L Ä N G R E S I K T

flyttas och angöra en annan kaj. Omvandlingen av delar av Meller
sta hamnen underlättas av en planerad väg- och järnvägsbro över
Industrihamnsrännan, vilken kommer att förenkla samutnyttjan
det av hamnverksamhetens ytor i Mellersta hamnen och Norra
hamnen.
Sammantaget kommer en omvandling i Mellersta hamnen att
ge stora exploaterbara ytor och ett stort, centralt och sammanhål
let vattenområde, samtidigt som hamnverksamheten kan koncen
treras och utvecklas i anslutning till Industrihamnsrännan och i
Norra hamnen. Bebyggelsen längs Lodgatan och Järnkajen kan
parallellt utvecklas till en intressant miljö för nya företag.
Efterhand som staden växer kan även Järnkajen och området
däromkring (etapp 3) omvandlas till ny blandad stadsbebyggelse.
Delar av företagsmiljön som finns där kan då flytta österut till
Östra hamnen. För att undvika framtida barriäreffekter på grund
av industrispåret (se karta för etapp 1 och 2 nedan), bör det i sam
band med stadsbebyggelsens utbredning skapas en ny koppling
mellan stambanan och hamnfunktionerna i Mellersta hamnen och
Norra hamnen. Ett nytt stationsläge för regiontågen i anslutning
till Sjölundaviadukten skulle stärka omvandlingen av Östra ham
nen och även vara till nytta för boende och verksamma i Kirseberg.
Ytterligare ett steg i en utvidgning av den blandade stadsbe
byggelsen skulle kunna vara att Östra hamnen omvandlas och
bangårdsområdet flyttas eller byggs över (etapp 4-5). Då har
omvandlingsområden i hamnen slutligen knutits samman med
övrig stadsbebyggelse i innerstaden.
Översiktsplanens föreslagna bangårdsterrass har tillkommit och
utformats för att kunna docka på en framtida överdäckning av
hela eller delar av bangården, om det skulle bli aktuellt.

3

Etapp 3: Området kring järnkajen omvandlas till blandad stadsbe
byggelse. En ny koppling mellan hamnen och stambanan anläggs för
att undvika konflikter med industrispåret och ge god tillgänglighet
till hamnen. En ny station kan anläggas vid Sjölundaviadukten.
En ny vägförbindelse mellan Mellersta och Västra hamnen kopplar
samman utvecklingsområden i hamnen och kan i viss mån minska
trafiken genom Nyhamnen. Öresundmetron får en station i den nor
ra delen av Västra Hamnen där mer mark kan fyllas ut. I anslutning till
uffyllnaden anläggs en yttre skyddsbarriär som ska skydda hamnen
och kanalsystem vid höga havsvattenstånd.

NY INF R AS TRUK TUR – NYA M Ö J L IGH E TE R

I Översiktsplan för Malmö redovisas en ny förbindelse mellan
Västra hamnen och Mellersta hamnen. Oavsett slutlig placering
och utformning är förbindelsen förknippad med ett flertal
frågeställningar som behöver utredas: behov av kustskydd för
höga havsvattenstånd, framtida station i Västra hamnen för en
Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn, hamn
verksamhetens funktioner och anspråk samt nya stadsutveck
lingsprojekt. Ett samlat grepp kommer att behöva tas kring
dessa frågor. Till viss del kan förbindelsen dämpa trafiken genom
Nyhamnen men dess huvudsakliga syfte blir att sammanbinda
framtida stadsdelar på ömse sidor hamnbassängen.
Utredning pågår för möjligheten att anlägga en Öresundsmetro. Med en sådan spårförbindelse kommer en ny station att
placeras i anslutning till Malmö centralstation. På mycket lång sikt
kan en sådan metroförbindelse fortsätta längre in i Malmö och då
kan det finnas nyttor med att skapa en station i de östra delarna
av Nyhamnsområdet. Ett sådant stationsläge bör i så fall ansluta
till en plats med en utvecklad lokal kollektivtrafik. Det är idag
oklart var eventuella stationslägen för en Öresundsmetro kan
komma att placeras.
Planering pågår för framtida höghastighetstågförbindelser från
Malmö till Stockholm och Göteborg/Oslo. Från centralstationen
kan framtidens snabba tåg även knyta an till Kastrup, Köpenhamn
och kontinenten. Höghastighetståg som trafikerar centralstatio
nen kan medföra att utvecklingen av Nyhamnen kan ske i en
snabbare takt och att trycket på en omvandling av delar av Mel
lersta hamnen och Östra hamnen kan öka.

4–5

Etapp 4-5: Med en fortsatt stadsutbredning österut och slutligen en
överbryggning av bangårdsområdet, knyts hamnens omvandlings
områden tydligt till övriga innerstaden.

A Läs mer
om Öresundsmetroprojektet
www.malmo.se/fopnyhamnen
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RIKSINTRESSEN

Riksintressen
Ett riksintresse fastställs av statliga verk
och myndigheter och är en funktion eller ett geografiskt område som av olika
skäl bedömts vara av nationell betydelse. Riksintressen ska behandlas och redovisas i den kommunala översiktsplaneringen så att det blir tydligt hur dessa
förhåller sig till andra intressen. Här redovisas Malmö stads syn på de riksintressen som berör Nyhamnen.
Se länsstyrelsens granskningsyttrande sidan 65 avseende riksintresse för kommunikationer.

Riksintresse för Malmö Hamn
Malmö hamn är av riksintresse för sjöfarten. Hamnen har också
stor betydelse för Malmö och regionen. EU-kommissionen har
pekat ut Malmö hamn som ”Core-port” i det transeuropeiska
transportnätverket vilket visar hamnens betydelse även i ett
europeiskt perspektiv.
Sedan 2001 drivs hamnverksamheten av bolaget Copenhagen
Malmö Port (CMP) som ägs av City & Port Development I/S (50 %),
Malmö stad (27 %) och privata intressenter. CMP har en starkt
positiv utveckling och hamnfunktionerna kommer i framtiden att
vara mycket väsentliga för staden.
IN VESTER IN G AR FÖR AT T SÄKE RSTÄLL A HAM NE NS
F U N K TIO N ER I FR AMT IDE N

Malmö stad verkar för en fortsatt god utveckling av hamnverksamheten. Tillsammans med CMP har kommunen genomfört
stora investeringar i Norra hamnen i form av nya kajer, nytt
terminalområde, anslutningsvägar och nya järnvägsspår samt en
fördjupad inseglingsränna. En ny kombiterminal i Norra hamnen
togs i bruk under 2011. Kommunen planerar dessutom för nya
utfyllnader i havet i syfte att möjliggöra ytterligare expansion av
hamnverksamheten.
För att säkerställa hamnverksamhetens fortsatta utveckling
arbetar Malmö stad även för en god och förbättrad tillgänglighet
till hamnområdet med väg och järnväg såväl till Norra hamnen
som Mellersta hamnen.
P R ECISER IN G AV RIKSINT RE SSE T

Länsstyrelsen i Skåne län och Trafikverket har preciserat riksintressets innebörd och konsekvenser i rapporten Riksintresset Malmö
hamn. Skåne i utveckling 2011:16 (nedan benämnd "preciseringen"). I rapporten konstateras att Malmö hamn har en viktig
roll som knutpunkt mellan olika transportslag och att hamnen
har ett strategiskt läge i Öresund, därtill med kort insegling. Att

följande kriterier uppfylls har varit utgångspunkt för bedömningen av hamnen som riksintresse:
•

en samlad hamnfunktion, som har en omfattande godshantering (årlig volym på 100 000 ton gods) och/eller har en
omfattande internationell passagerartrafik (200 000 passagerare i internationell trafik).

•

en hamn eller hamndel som har speciellt goda lägesbundna
naturresurser, det vill säga som på grund av sin beskaffenhet
eller sitt läge är särskilt lämplig för sjöfart.

•

en hamn eller hamndel som försörjer eller samverkar med
annan anläggning av riksintresse.

•

en hamn eller hamndel som hanterar speciella produkter där
inga likvärdiga alternativ finns och som ligger väl till i förhållande till den marknad som de betjänar.

Enligt preciseringen syftar riksintresset till att skydda väsentliga
funktioner snarare än den utbredning verksamheten har för
närvarande. Ett eller flera av kriterierna ovan ska uppfyllas av
olika hamndelar för att de ska betraktas som riksintresse. Kriterierna för att olika hamndelar ska bedömas som riksintresse avser
enligt preciseringen pågående funktioner. Riksintresset är enligt
preciseringen inte statiskt utan kan förändras när förutsätt
ningarna för hamnverksamheten ändras. Det innebär att riks
intresset för en viss yta eller hamnfunktion kan omprövas om
funktionen på ett godtagbart sätt lokaliseras till en annan plats
inom hamnen.
ÅTGÄRD E R S O M K AN PÅV E RK A RIK S INTRE S S E T

Om en åtgärd kan påverka ett riksintresseområdes användbarhet negativt, saknar det betydelse om åtgärden vidtas inom
riksintresseområdets avgränsning eller utanför. Det är påverkan
på funktionen hamn som är avgörande för bedömningen. Influensområdet bestäms dels av hamnens fysiska utbredning, inklusive utbyggnadsområden, dels av de restriktioner som beror på
de miljöstörningar, såsom buller och luftföroreningar, hamnverksamheten ger upphov till.
Därutöver ska de risk- och säkerhetsaspekter som är kopplade
till hamnverksamheten beaktas. Möjligheterna att transportera
farligt gods till och från hamnen ska beaktas. Planeringsåtgärder långt från hamnen kan påverka transporter till och från
hamnen.
RIK S INTRE S S E INO M P L ANO M R ÅD E T

En del av planområdet för omvandlingen av Nyhamnen ligger
inom riksintressets utbredning. Den hamnanknutna verksamheten som i nuläget pågår där utgörs dels av uppställning av bilar
kopplade till hamnens bilhantering och dels av angöring för
kryssningsfartyg längs Södra Frihamnskajen.
Uppställning av bilar kan ske på ett mer yteffektivt sätt på
annan plats inom hamnområdet.
Med hänvisning till de passagerarmängder som ska uppfyllas
enligt kriterier i preciseringen kan kryssningsverksamheten inte
anses vara en funktion av riksintresse. Samtidigt är det en funktion som såväl CMP som Malmö stad vill säkerställa och
utveckla. Att i framtiden uppnå de nivåer som krävs för att funktionen ska utgöra riksintresse får dock anses som osannolikt.
CMP har genom nyttjanderättsavtal möjlighet att använda
mark som ingår i riksintresset. CMP har dock i avtal med Malmö
stad sedan 1 januari 2017 avträtt vissa områden inom riks
intresset (se karta på sidan 53). För närvarande kvarstår nyttjanderätten fram till 2035 för Södra Frihamnskajen och för mark i
den nordöstra delen av planområdet.

RIKSINTRESSEN

Omvandlingen av Nyhamnen kommer att pågå under flera
decennier framöver. En fortlöpande dialog och samverkan kring
markens användning sker med CMP för att säkerställa både hamnens fortsatta verksamhet och stadens utveckling.
RI K S IN TR ESSE U TANFÖR PL ANOMR ÅDE T

Malmö stad har genomfört en utredning avseende buller från
pågående hamnverksamhet i Mellersta hamnen och Frihamnen.
Utredningen visar att bullerpåverkan från nuvarande hamnverksamhet inte omöjliggör den nya bebyggelse som föreslås i översiktsplanen.
CMP har enligt gällande miljötillstånd rätt att bullra mer än de
nivåer som uppmätts i bullerutredningen. Miljötillståndet bygger
emellertid på förhållanden som inte längre är aktuella såväl avseende bullerkällor som hamnens utbredning. Ett nytt miljötillstånd
som utgår från faktiska förhållanden och hamnens behov bör
sökas av CMP.
För att skydda bakomliggande bostäder ska nya byggnader närmast Södra Frihamnskajen, såväl till funktioner som utförande,
anpassas till hamnverksamhetens buller, vibrationer, säkerhetskrav
och funktionalitet. Malmö stad bedömer att detta är tillräckligt för
att nya bostäder ska kunna byggas enligt översiktsplanen även vid
bullernivåer i enlighet med nuvarande miljötillstånd.
Malmö stad har även genomfört en utredning av risker från
hamnverksamheten. Utredningen visar att de nuvarande verksamheterna i och i anslutning till hamnen inte omöjliggör ny bebyggelse i enlighet med översiktsplanen.
Att pågående hamnverksamhet inte omöjliggör ny bebyggelse innebär omvänt att ny bebyggelse enligt översiktsplanen
inte kommer att försvåra för de hamnfunktioner som riksintresset
ska skydda. Därmed innebär översiktsplanen inte någon risk för
påtaglig skada för riksintresset Malmö hamn.
F Ö R ÄN D R IN G AV R IKSINT RE SSE TS AVGR ÄNSNIN G

Malmö stad har under arbetet med denna fördjupning av översiktsplanen föreslagit att de delar av riksintresse för hamnverksamhet som ligger på mark inom planområdet ska avvecklas.

Hamnbassängens vattenytor föreslås dock fortsatt ingå i riksintresset.
Kryssningsverksamheten kan fortgå genom att möjligheten
att angöra kaj kvarstår. Erforderliga terminalfunktoner kan integreras i ny bebyggelse längs Södra Frihamnskajen. Markytan i
nordöstra Nyhamnen, som för närvarande används för biluppställning, är begränsad sett i relation till hela riksintresset och
funktionerna kan omlokaliseras inom övrigt nyttjanderättsområde.
På grund av bland annat ändrat markupplåtelseavtal, en
planerad bro som innestänger industrihamnsbassängerna,
behovet av ett långsiktigt kustskydd, betydelsefulla naturvärden som skyddas i detaljplan och större krav på effektiv markanvändning, föreslår Malmö stad att en översyn av hela riksintresset genomförs – utöver de här föreslagna justeringarna.
S TÄL LNINGS TAGAND E O C H S LUTS ATS

Med stöd av hur kriterierna för riksintresset formulerats och de
utredningar som kommunen låtitSäkerhetsavstånd
genomföragodsbangården
av påverkansfaktoindividrisk inomhus
rer anser Malmö stad att en anpassning av riksintressets avgränsning i enlighet med översiktsplanen inte äventyrar
individrisk riksintressets
utomhus
funktion. Detta ställningstagande delas av såväl Trafikverket, Sjöfartsverket som länsstyrelsen.
Sammantaget menar Malmö stad att den påverkan på riksintresset som utvecklingen av Nyhamnen medför, inte kommer att
innebära påtaglig skada eller påtagligt försvåra användningen av
riksintressets funktion i enlighet med preciseringen.
Genomfartstrafik/dygn
Trafik med start/mål i Nyhamnen

Riksintresse för väg, E 6.01
(Västkustvägen i Malmö)

I funktionsbeskrivningen anges att E 6.01 utgör
en anslutning till
parkeringshus
en särskilt utpekad kombiterminal längs Västkustvägen. Det ligunderjordisk parkering
ger i Malmö stads intresse att upprätthålla god tillgänglighet till
denna terminal. Malmö stad har därför medverkat till en ombyggMöjlig spårväg/busslinje
nad av trafikplats Spillepengen så att den bättre
svarar
mot kommed hållplats
i Nyhamnen
Möjlig busslinje
biterminalens tillgänglighetsbehov. Riksintresset
för E 6.01 har
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RIKSINTRESSEN

tidigare sträckt sig hela vägen till Frihamnsviadukten, förbi anslutningen som används för att nå kombiterminalen. Malmö stads
önskan att riksintresset för Västkustvägen (E6.01) justeras så att
det avslutas vid Containergatan istället för vid Frihamnsviadukten
delas av Trafikverket och länsstyrelsen.

Riksintresse för järnväg Arlöv–Malmö C
–Lockarp/Lernacken
(Citytunneln och Kontinentalbanan)
Riksintresset omfattar två stråk genom Malmö, dels Kontinentalbanan och dels Citytunneln. Malmö stad har även tolkat in personbangården i riksintresset. En fortsatt god utveckling av spårburen trafik ligger i linje med målsättningen i Översiktsplan för
Malmö. Malmö stad har ambitionen att bidra till att öka tågresandet och åtgärder som påtagligt försvårar nyttjandet av banan
föreslås därför inte. I översiktsplanen föreslås en ny gångbro över
spåren öster om banhallen. Malmö stad menar att framtagna
utredningar visar att bron inte försvårar för tågtrafiken att utvecklas och att bron kan komma tillstånd inom en snar framtid. Övriga
förändringar av markanvändning i riksintressets närhet kommer
att genomföras med hänsyn till banans funktionalitet, buller,
vibrationer, säkerhet med mera.

Riksintresse för tågstationer (Malmö
centralstation)
Malmö stad stödjer en fortsatt positiv utveckling av spårburen trafik.
Åtgärder som påtagligt försvårar nyttjandet av tågstationerna föreslås därför inte. I avsikt att stödja den spårburna trafiken med ett
större resandeunderlag föreslås istället ett betydligt bättre markutnyttjande i anslutning till Malmö centralstation. Detta kommer att
ske med hänsyn till stationernas funktionalitet, buller, vibrationer,
säkerhet med mera.

Riksintresse för Malmö godsbangård
Bangården står inför nya utmaningar, bland annat i form av införande av längre godståg, höghastighetståg, utökade och uppgraderade tågservicefunktioner och behov av en planskild koppling
mellan stambanan och banhallen. Därutöver föreslår Malmö stad
att det förutom en gångbro öster om banhallen även uppförs två
gång- och cykelbroar över bangården. Den del av bangården som
ligger närmast Carlsgatan, som idag används för styckegodshantering och serviceändamål, föreslås att omvandlas till blandad stadsbebyggelse. Eftersom en fortsatt god utveckling av spårburen godstrafik ligger i linje med Malmö stads intentioner så arbetar kommunen tillsammans med Trafikverket och Jernhusen med att studera på vilket sätt bangården bäst kan möta framtida utmaningar,
samtidigt som lämpliga lägen för brostöd, styckegodshantering
och servicefunktioner säkerställs. Riksintresset för Malmö godsbangård är endast funktionsbeskrivet och därmed inte geografiskt
avgränsat. Malmö stad menar att det därför finns goda förutsättningar att utveckla det stationsnära området utan att föreslagna
förändringar påtagligt försvårar nyttjandet av godsbangården eller
dess anspråk på att utvecklas. All förändring av markanvändningen norr om godsbangården kommer att behöva genomföras
med hänsyn till bangårdens funktionalitet, buller, vibrationer,
säkerhet med mera.

Riksintresse för kulturmiljövård
M 114 Malmö
En begränsad del av riksintresset för kulturmiljövård ingår i den
sydvästra delen av planområdet. För Nyhamnens del nämns i värdebeskrivningen hamnanläggningar, kajer, järnvägsstationen och
Kolgahuset.
I Översiktsplan för Malmö pekas kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer ut (enligt PBL 8 kap. 13§) varav flera är belägna inom
Nyhamnen. I samband med plan- och lovbeslut som berör dessa
områden ska kulturhistoriska värden särskilt beaktas. Därutöver
har Malmö stad genomfört en särskild inventering av Nyhamnen
utifrån kulturhistoriskt värdefulla byggnader och strukturer (se
sidorna 32–33).
Att ta tillvara och förädla Nyhamnens historiska strukturer och
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse är en viktig aspekt av översiktsplanen. Förändringar som berör bebyggelse och miljöer i riksintresset ska ske med varsamhet så att det kulturhistoriska värdet
inte går förlorat. Sammantaget gör Malmö stad bedömningen att
omvandlingen av Nyhamnen inte riskerar att påtagligt skada riksintresset.

Riksintresse för kustzonen
Riksintresset kustzonen har en vid utbredning och omfattar stora
delar av Malmö. Den stora utbredningen av riksintresset förklaras
till viss del av att det i förarbetena till beslutet angavs att en alltför
detaljerad avgränsning av riksintresseområdet skulle kunna leda
till olämpliga låsningar.
Riksintresset bygger på att kustområdenas natursköna och kulturellt intressanta områden har ett särskilt stort värde för rekreation och turism för den breda allmänheten och att dessa värden
ska skyddas mot exploatering som gör att de går förlorade. Nyttjandet av marken och vattnet ska vidare karakteriseras av långsiktig hushållning.
Från att tidigare i huvudsak utgjort ett hamn- och verksamhetsområde utan tillgänglighet för allmänheten innebär översiktsplanen att Nyhamnen omvandlas till blandad stadsbebyggelse.
Detta främjar tillgängligheten till kusten för fler och ger därtill en
betydligt effektivare markanvändning av redan urbaniserad mark,
åtgärder som stödjer snarare än skadar riksintresset. Malmö stad
gör bedömningen att omvandlingen av Nyhamnen inte riskerar att
påtagligt skada riksintresset.

Riksintresse för försvaret
I Malmö kommun finns inga riksintressen för försvaret som kan
redovisas öppet. Riksintressen som omfattas av sekretess kan
framför allt påverkas av uppförandet av höga byggnadsobjekt.
Därför ska Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana planoch bygglovärenden. Hela landets yta är samrådsområde för
objekt högre än 20 m utanför sammanhållen bebyggelse och
högre än 45 m inom. Det innebär att alla ärenden avseende höga
objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.

A Läs mer
Utredningsmaterial och underlag för ställningstaganden angående riksintressen.
www.malmo.se/fopnyhamnen

KO N S E K V E N S E R

Konsekvenser
Översiktsplanen för Nyhamnen bygger på
den kommuntäckande översiktsplanens
mål att Malmö ska vara en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad samt
en attraktiv plats att bo och verka i. De tre
hållbarhetsmålen samverkar och är ömsesidigt beroende av varandra. Konsekvenser av översiktsplanens genomförande redovisas här för varje målområde.

Miljökonsekvenser
S A M L A D BED Ö MN ING

En avvägning av miljökonsekvenserna har skett kontinuerligt under
arbetet med översiktplanen, från framtagande av samrådsförslaget
till utställningsförslaget. Nyhamnens utbyggnad bedöms sammantaget medföra förhållandevis små negativa miljökonsekvenser. Närheten till Malmö C, centrum och regionala målpunkter skapar förutsättningar för ett hållbart resande. Utveckling av området ger möjligheter för till nya gröna och blå värden i ett område som idag i huvudsak
består av hårdgjorda ytor. Förutsättningarna för att klara miljökvalitetsnormer för luft och normer för buller är dock en utmaning.
I en separat miljökonsekvensbeskrivning redovisas fördjupning av
miljökonsekvenserna. Den tar upp frågeställningar som behöver
utredas ytterligare, för att ge vägledning kring vilka underlag som
behöver fördjupas i efterföljande planprocesser.

närhet. Under planprocessen har förutsättningarna för att skapa en
ny stadsdel förbättrats genom att en bullerkälla inom området har
flyttats och att kommunen genom avtal har övertagit mark som tidigare disponerats av CMP. Förstudier visar att det krävs bullerskyddande bebyggelse längs Frihamnskajen och bostäder med tyst sida i
bullerutsatta lägen, till exempel mot de mest trafikerade gatorna.
NATUR O C H GRÖ NS K A

Området består i dag övervägande av hårdgjorda ytor. Översiktsplanen ger
möjligheter att skapa nya grönskande miljöer i en tät stadsmiljö. Rekreativa
stråk och vistelseytor i form av parker, vattenmiljöer, gång- och cykelstråk
skapas. Efter exploatering kommer området att ha betydligt mer grönyta
än i dagslaget och därmed ökad biologisk mångfald. Den marina miljön
påverkas positivt av föreslagna utfyllnader och minskning av vattendjupet.
VAT TE N

Statusklassning av vattnet i hamnen visar idag på bristande kvalitet. Med föreslagna utfyllnader och genom höjning av havsbotten
kan vattenkvaliteten i de berörda hamnbassängerna förbättras.
Dagvatten och bräddningar till kanalerna är i dag den största föroreningskällan. Genom lokal fördröjning i grönstrukturen ska
dagvatten renas på väg mot recipienten. Förorenade bottensediment i hamnbassängerna, framför allt tungmetaller ska saneras.
K L IMATANPAS S NING

Effekterna av ett förändrat klimat beaktas i översiktsplanen, både avseende temporära höga vattenstånd orsakat av stormar, och på sikt stigande havsnivåer samt effekterna av ökade nederbördsmängder.
Utbyggnadsområdet blir det första i Malmö som tar ett helhetsgrepp för
att klimatanpassa området mot tillfälliga havsnivåhöjningar på kort sikt.
Pålång sikt behövs ett yttre skydd i hamnen eller hamninloppet. Alternativa placeringar och miljökonsekvenserna av klimatanpassningen ska
utredas i kommande fördjupade utredningar. Extrema nederbördsmängder ges möjlighet att fördröjas i gator, torg och den grönstruktur som skapas.

RE S UR SU TNYT TJ ANDE

RIS K O C H S ÄK E RH E T

I anspråktagande av tidigare verksamhetsområde för ny bebyggelse ger
ett betydligt effektivare markutnyttjande. Om utbyggnaden istället sker
på en annan mindre central plats i kommunen eller i Skåne är det sannolikt att den skulle generera betydligt mer trafik och ta åkermark i anspråk.

Sett till olycksrisker kan översiktsplanen kan genomföras så som
det presenteras. Några begränsningar finns dock närmst godsbangården och industrispåret i planområdets östligaste delar.
TR AF IK MÄNGD E R

B U L L ER

Den etappvisa utbyggnaden av Nyhamnen kommer att bli en särskild
utmaning i förhållande till buller från framför allt hamnverksamheten, som ska kunna fortsätta att verka och utvecklas i planområdets
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Uppförande av blandad stadsbebyggelse i stationsnära läge med
god infrastruktur för gång- och cykeltrafik samt goda kommunikationer med regional och lokal kollektivtrafik ger goda förutsättningar för att öka hållbart resande. Planen innebär en satsning på
en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik i form av buss/spårväg
och fler tåg som trafikerar centralstationen. Malmö stads trafik- och
mobilitetsprogram är styrande för översiktplanens trafikplanering.
Fokus i översiktsplanen har lagts på förbättrade villkor för gångoch cykeltrafik med kopplingar över bangård och hamnbassänger.

0

T R A F IK O CH MO BIL IT E T

Totalt beräknas Nyhamnen bli start och målpunkt för ca 80 000 dagliga resor, varav ca 20 000 med bil. En grov prognos visar hur biltrafiken kommer
att fördelas på huvudgatorna. Trafikmängderna kan dämpas med åtgärder
enligt Malmös Trafik- och mobilitetsplan. Blå siffror anger genomfartstrafik
och röda siffror anger trafik med start eller målpunkt i området.
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KO N S E K V E N S E R

Lekplatser, grundskolor, förskolor, parker eller andra funktioner
som uppmanar till stadigvarande vistelse utomhus bör ej placeras
inom 150 meter från godsbangården. Allra närmast godsbangården bör inga bostäder uppföras. Bebyggelse inom 150 meter från
industrispåret ska förses med ventilationsintag vänt bort från
industrispåret och med alternativ utgång på skyddad sida.
KU LTU R MIL J Ö

Då översiktsplanen fokuserar på att åstadkomma blandad stadsbebyggelse finns det goda förutsättningar att bevara kulturmiljö
värden. Ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader pekas särskilt ut som bevarandevärda. Tillkomsten av ny bebyggelse gör
det angeläget att beakta det historiska sammanhanget och att
det går att tolka och läsa det historiska stadslandskapet.
E N ERG I

Malmö stads ambition att möta behovet av förnybar energiproduktion
medför att det måste beredas plats för detta inom planområdet. Möjligheterna kan optimeras genom lämplig orientering av kvarteren och/eller
utformning av tak för solenergianläggningar. Detta behöver studeras
vidare i efterföljande planeringsarbeten och i en energistrategi. Därutöver behöver nya byggnader vara energieffektiva och möjligheterna för
energisamverkan mellan olika verksamheter utredas, så som anges i
planeringsriktlinjerna.
UTMAN IN G A R

Nyhamnen innehåller ett flertal kända och troliga markföroreningar kopplade till tidigare och nuvarande verksamheter. Markföroreningar riskerar att ge negativ påverkan på den planerade
utbyggnaden. Vidare provtagningar erfordras därför för att fastslå
lämpliga åtgärder.
Trafik från Västkustvägen och Stockholmsvägen leds idag
genom Nyhamnen, bland annat för att nå Västra hamnen. Trafikens buller, utsläpp och barriäreffekter kan utgöra ett hot mot
områdets utveckling och attraktivitet. Utbyggnaden i sig själv kan
också medföra ökad trafik som längs stadshuvudgatorna kan ge
negativa konsekvenser avseende miljökvalitetsnormerna för luft
och riktvärdena för buller. Teknikutveckling och ökat hållbart
resande kan dock minska de negativa miljökonsekvenserna.
Området är i vissa delar redan bullerutsatt från biltrafik, verksamheter i hamnen, från fartyg, och från tågtrafik. På särskilt belastade platser kan trafikregleringar och liknande åtgärder erfordras.
En särskild utmaning ligger i att hitta åtgärder som både förbättrar luftkvaliteten och samtidigt är positivt för bullersituationen.

Sociala konsekvenser
AR BE TSTILLFÄLLE N

Översiktsplanen för Nyhamnen innebär att Malmö får en ny stadsdel med attraktiva lokaliseringsmöjligheter för företag av olika
slag. Inom området beräknas 13 500 nya arbetsplatser kunna etableras. Företagen genererar därtill arbetstillfällen i andra och
tredje led, främst inom servicenäringar, vilket kommer att komma

hela stadens arbetsmarknad till godo och därmed ge fler malmöbor möjligheter till försörjning. Utbyggnaden av Nyhamnen kommer att pågå under flera decennier och byggandet bidrar i sig
självt i flera led till fler arbetstillfällen.
BO S TÄD E R

Nyhamnen rymmer enligt översiktsplanen omkring 8 000 nya bostäder.
Det innebär ett stort tillskott av nya bostäder som ger positiva konsekvenser för hela Malmös bostadsförsörjning under lång tid. Genom att i
enlighet med översiktsplanen bygga så varierat som möjligt avseende
bostadstyper och upplåtelseformer kommer ett realiserande av planen
att bidra till ett ökat utbud i hela Malmö –genom flyttkedjor som gör
bostäder tillgängliga i det befintliga beståndet.
S AM H ÄLLS S E RV IC E

Nyhamnens behov av samhällsservice tillgodoses enligt översiktsplanen av 7-8 nya förskolor och 3 nya grundskolor. Det innebär att
stadsdelen blir väl försörjd med skolor som i enlighet med översiktsplanen är placerade så att de är lätta att nå – och därtill med
närhet till gröna miljöer. Planeringen ska stödja och möjliggöra
ett brett fritids- och kulturutbud. Sammantaget blir konsekvensen
av planen att Nyhamnens invånare får god tillgång till samhällsservice vilket bidrar till social hållbarhet.
Nyhamnen kan enligt översiktsplanen ge plats för expansion av
Malmö Universitet. Det kan dels bidra till att fler malmöbor får
möjlighet till högre utbildning och dels till att stadsdelen får en
blandad dagbefolkning.
M ÖTE S P L ATS E R

Basen i sociala interaktioner handlar om möten mellan människor. Översiktsplanen har ett starkt fokus på att tillvarata Nyhamnens potential att bli en mötesplats för hela Malmö och regionen.
Det betyder att platsen genom goda kommunikationer, havsnära
läge och planerade parkstråk kan erbjuda ett brett utbud av olika
typer av mötesplatser – även för dem som inte har möjlighet att
bosätta sig i stadsdelens nya bostäder. Översiktsplanen poängterar vikten av att parker torg och andra stadsrum utformas så att
de känns trygga och inbjudande för alla oavsett kön, ålder och
etnisk bakgrund. Åtgärder för att skapa ett gott mikroklimat,
exempelvis att minska vindens negativa inverkan på utevistelse,
ska i enlighet med översiktsplanen vidtas.
Bostadsgårdar ska enligt översiktsplanen utformas för att ge goda
förutsättningar för ett socialt liv och tillit mellan invånarna. Överskådliga gårdar och tydliga gränser mellan privata och offentliga stadsrum ska bidra till trygghet och social interaktion. Lokalgator och
gränder mellan bostadskvarter kan i enlighet med planen utformas
som gångfartsområden och innehålla flera funktioner. Det kan inte
kompensera för brister i bostadsgårdarna men ändå utgöra ett komplement. Samutnyttjande av olika ytor kan också bidra till möten
mellan människor med olika ålder, bakgrund och intressen. Sammantaget kommer stadsdelen med en utformning enligt översiktsplanen
att ge goda möjligheter till nya sociala kontakter och nätverk vilket är
viktigt för en socialt hållbar stad.

A Läs mer
Hela Malmö - en folkhälsopolicy
Malmös väg mot en hållbar framtid
www.malmo.se/fopnyhamnen

KO N S E K V E N S E R

J Ä MSTÄLLD H E T O CH JÄMLIKHE T

Genom att ge förutsättningar för god kollektivtrafikförsörjning
samt ett nät av trygga gång- och cykelvägar bidrar översiktsplanen till att ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter att förflytta
sig till och från samt inom området. Översiktsplanen möjliggör ett
utbud av kommersiell service och samhällsservice i närheten av
bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik så att alla kan handla
och utföra ärenden utan bil. Att planen ger förutsättningar för ett
bra och jämställt utbud av fritidsaktiviteter för såväl kvinnor och
män som för flickor och pojkar är också viktigt. Vilka konsekvenser
utbyggnaden av Nyhamnen får för jämställdhet och jämlikhet är
även beroende av flera aspekter av samhällsutvecklingen som
inte styrs av den fysiska planeringen.
HÄ L SA O CH U PPVÄX T VILLKOR

Närhet till parker och grönska och möjlighet till motion och utevistelse är viktiga faktorer för god hälsa. Planen för Nyhamnen
bidrar till en utformning av stadsdelen som möjliggör olika former av fysisk aktivitet. Det kan vara i form av vardaglig rörelse,
lek, bad, motion och andra fritidsaktiviteter.
Goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett villkor för en
god hälsa senare i livet. Genom att beakta barn och ungas perspektiv i alla beslut i stadsplaneringen ökar möjligheten att ge
alla barn en god uppväxtmiljö. Närhet mellan olika funktioner är
en viktig aspekt i översiktsplanen. Det ger ökade möjligheter att
röra sig till fots och cykla vilket på flera sätt bidrar till social hållbarhet – inte minst ur ett barnperspektiv. Det kan också bidra
till att barn kommer att kunna växa upp med många vuxna förebilder. Trafikplaneringen ska i enlighet med översiktsplanen ta
hänsyn till barns och andra oskyddade trafikanters behov och
planen möjliggör säkra skolvägar.
P L ATSEN S ID EN TITE T

Att en plats har en särprägel och egen identitet kan vara positivt
för social hållbarhet. Nyhamnen har en historia som präglas av
industri, livsmedelshantering och hamnverksamhet men är i nuläget en anonym plats. Enligt översiktsplanen ska hamnens historia
tas som utgångspunkt i att skapa en ny identitet. Närhet till kajer
och skeppsfart, hav, livsmedelshantering och emigration kan ge
området karaktär och identitet – och även tas tillvara i en utveckling "längs vägen" i väntan på att allt står färdigt. Outnyttjade
lokaler och platser kan nyttjas för tillfälliga arrangemang och aktiviteter, som i sin tur kan bidra till en positiv puls i området.
F O RTSAT TA BED Ö M NINGAR

I kommande planeringsprocesser för Nyhamnens olika utbyggnadsetapper kommer mer utförliga sociala konsekvensbedömningar att genomföras tillsammans med alla inblandade aktörer.
Bedömningarna kommer att göras enligt den mall som finns framtagen av Malmö stad och som även identifierar hinder som finns
och vem som har ansvar för att nå de sociala hållbarhetsmålen.

Ett nytillskott av bostäder och verksamheter i Nyhamnen ger
ett betydligt större nyttjande av redan genomförda investeringar i närliggande områden, till exempel i Citytunneln, olika
stadsmiljöer, parker, gator och annan infrastruktur. Utbyggnaden ökar möjligheter för samnyttjande, så att rationella storlekar inom förskola, grundskola, omsorg och andra kommunala
verksamheter kan uppnås. Översiktsplanen medför vidare att
jordbruksmark inte behöver tas i anspråk.
Högklassig kollektivtrafik genom området, utbyggnaden av
regionaltågtrafiken och centralstationens framtida trafikering av
höghastighetståg gör att Nyhamnen blir tillgängligt för många.
Inom planområdet kommer många nya arbetstillfällen att
kunna skapas. Det kommer att finnas möjligheter för tät kontorsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen samtidigt som det
finns möjligheter för nyföretagande i befintliga byggnader. Ett
dynamiskt näringsliv är viktigt för staden och till förmån för malmöbor och regionens invånare. En hög sysselsättningsgrad ökar
kommunens skattekraft och förbättrar möjligheten att möta
konjunkturvariationer.
INV E S TE RINGAR

Att omvandla Nyhamnen till blandad stadsbebyggelse medför ett
kommunalt investeringsbehov. Gator, parker och torg måste
anläggas och en del kajkanter behöver rustas upp. Kostnaderna
för anläggandet av allmän platsmark beräknas bli cirka 3,2 mdr
kronor, inklusive gator, parker, kajer, utfyllnader i havet, ett antal
broar, en kanal, marksanering och rivning. Utbyggnaden av
grundskolor och förskolor beräknas kosta cirka 1,5 mdr kronor.
Den totala kalkylen bygger på erfarenhetsvärden från liknande
projekt och med antaganden som är konservativa. De nya utfyllnaderna kräver stora investeringar men ger samtidigt intäkter i
form av byggbar mark. Förstudier visar att utfyllnaderna är samhällskonomiskt försvarbara.
Nyhamnens tidigare markanvändning har medfört att det
finns markföroreningar i området som måste saneras vilket
innebär höga kostnader. Även behov av ny VA-infrastruktur och
andra ledningsdragningar, klimatskydd mot översvämningar
från havet och den uppfyllnad av marken som föreslås mot Västkustvägen kommer att medföra kostnader. Sammantaget är
investeringsbehovet stort, men ska fördelas över cirka 30 års tid.
F INANS IE RING

Kommunens finansiering av utbyggnaden kan ske genom försäljning av kommunal tomtmark, gatukostnadsersättningar vid
exploatering av privat mark samt via skattemedel. Enbart försäljning av byggrätter beräknas ge intäkter på 5,2 mdr kronor. Det är
av stor vikt att varje utbyggnadsetapp rymmer tillräckliga
inkomstmöjligheter för kommunen som kan motsvara kostnader
kopplade till utbyggnaden. Ett alltför framtungt investeringsbehov kan göra det svårt att initiera nästkommande etapp.
S AM L AD BE D Ö M NING

Ekonomiska konsekvenser
S A M H ÄLLSNYT TA

Att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av en översiktsplan
är komplext. Att omvandla ett område i ett aktivt läge nära
centrum och havet, och som därtill har mycket god kollektiv
trafikförsörjning, har generellt sett goda förutsättningar att på sikt
ge samhällsekonomiska vinster. Det finns flera rationella ekonomiska aspekter som talar för att bebygga det centralt belägna planområdet.

En sammantagen bedömning är att det trots konservativa ekonomiska kalkyler är till kommunalekonomisk fördel, sett i ett större
sammanhang, att planområdet bebyggs på ett sätt så att översiktsplanens mål kan uppnås. Ambitionen att skapa ett attraktivt
område med ett effektivare markutnyttjande i ett centralt läge
ligger i linje med en långsiktig kommunalekonomiskt fördelaktig
stadbyggnadsstruktur. Slutsatsen är således att översiktsplanen
bedöms ge goda förutsättningar för en långsiktig ekonomisk tillväxt och är därmed ett positivt bidrag till den kommunala ekonomin.
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LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYT TRANDE

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NYHAMNEN

Länsstyrelsens
granskningsyttrande
Enligt PBL ska länsstyrelsen under utställningstiden avge ett granskningsyttrande
över kommunens förslag till översiktsplan. Yttrandet ska bifogas översiktsplanen. Länsstyrelsen överprövar inte en
översiktsplan men yttrandet visar om statens och kommunens uppfattning skiljer
sig åt i några frågor. En fortsatt dialog rävs
då i efterföljande planarbeten. Granskningsyttrandet har inte föranlett förändrade ställningstaganden från kommunens sida. Malmö stads fullständiga kommentarer till granskningsyttrandet återfinns i Utlåtandet.

neringsskeden. 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.
L Ä N SST YR EL SEN S SA ML A D E B ED Ö MN IN G

2018-08-30
RED O G Ö R ELSE FÖR ÄRE NDE T

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 2040-50. Översiktsplanens planeringsriktlinjer ska ge övergripande vägledning men i
flera fall kommer fortsatta utredningar att krävas i efterföljande pla-

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 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

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NYHAMNEN

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 planeringsoch 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.

•

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 GRANSKNINGSYT TRANDE

L ÄNS S T YRE L S E NS S YNP UNK TE R

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.

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
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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
•
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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.
•

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 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

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.
•

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 i 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
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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 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.
L Ä NSST YR ELSEN S R ÅDGIVNING

Planhandlingar avseende tydlighetskravet
Det är oklart vilka infrastrukturåtgärder eller förändringar av markeller vattenanvändningen som utgör själva planförslaget och vilka
som får förutsättas vara mer visionära eller som planförslagets
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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 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)

Beslutande
Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Petar Cavala. I den
slutliga handläggningen har enhetschef Kajsa Palo deltagit. Planhandläggare Hanne Romanus har varit föredragande.
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.
Peter Cavala			

Hanne Romanus
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Nyhamnen idag

Färjeterminalens ramp.

Vy mot väster från Frihamnsviadukten.

Bylgiahuset och Kolgahuset från Ångbåtsbron.

Södra Frihamnskajen från Hamnparken.

Vintergatan.

Hullkajen.

Minnesmonument med Saltimporten vid Hullkajen i bakgrunden.

Ångbåtsbron sedd från Studio.

Saltimporten vid Hullkajen.

Vy mot väster från Frihamnsviadukten.

Färjeterminalens ramp.

Hullkajen.
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Färjeterminalens ramp.

Magasin vid Hullkajen.

Grimsbygatan mot öster.

Vid Stockholmsmagasinet.

Magasin M1 från söder.

Hullkajen.

Jörgen Kocksgatan mot öster.
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