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Bakgrund – Vem är Pågen?
• Pågen har verkat i Malmö sedan 1878, är ett av det fåtal kvarvarande genuina
Malmöföretag som finns kvar i Malmö, och haft bageri på Lantmannagatan sedan
invigningen 1960. Vårt företag har en djup förankring bland Malmöbor och många har
eller känner någon som arbetar eller har arbetat på vårt bageri.
• Pågen är en av de största arbetsgivarna (näst största privata) i Malmö med sina drygt 600
medarbetare varav ca 475 är bagerimedarbetare. Vi uppskattar att vi har drygt 30 olika
nationaliteter som arbetar hos oss i olika generationer. Vi är således ett äkta familjebolag
då många som arbetar här rekommenderar arbetsplatsen för sina egna
familjemedlemmar och Pågen är även en viktigt ”integrationsmotor” i Malmö.
• Utöver de familjer och individer som aktivt arbetar på bageriet finns där ett stort antal
små och medelstora företag och entreprenadbolag som livnär sig på att sälja varor och
tjänster till Pågen. En utebliven miljardsatsning från Pågen i Malmö stad skulle påverka
intäkterna för dessa företag.
• Förutom att vara ett livsmedelsföretag med extremt låg miljöpåverkan och Sveriges
ledande bageri med drygt 42% av marknaden för färskt bröd i dagligvaruhandeln, är
Pågen även Sveriges näst största mjölnare med två egna kvarnar. Pågen är också Sveriges
4e största logistikbolag då det är vårt ansvar att få färskt bröd till alla konsumenter i
Sverige.
Pågens utvecklingsplaner
I syfte att kunna leverera mer färskt bröd till butiker runt om i landet har Pågen valt att
investera i sin produktion i Malmö för att bygga ut bageriet där den första etappen med en
ny linje nu färdigställts. Där finns planer på att fortsätta investera i Malmö men dessa planer
kan först aktualiseras om där finns ett uttryckt och tydligt stöd från Malmö Stad. Planerna
kommer innebära mer än en fördubbling av Pågens bagerikapacitet, i linje med de ökade
exportplaner som finns, och därmed ett stort antal nya arbetstillfällen.
Om Pågen ej får stöd från kommunen i detta kommer det på sikt inte vara möjligt för Pågen
att fortsätta verka i Malmö stad. Som en långsiktig aktör som skapar jobb, ökar
skatteintäkterna samt ger kommunen möjlighet till att ha en levande stadsnära industri som
är viktigt för att Malmö ska betraktas som en dynamisk och attraktiv stad att bo i.
Förutsättningar för Pågens utveckling
o Bra och snabba transportmöjligheter från Bageriet till yttre Ringvägen.
o Ändrad detaljplan som medger de byggvolymer som ett utbyggt bageri behöver.
o Rivningslov för delar och i vissa fall hela byggnader inom kvarteret Lyckan för att bereda
plats för nya byggnader.
o Bygglov för nya byggnader.
o Snabbhet och tätt samarbete i ovan byggplaneprocess med Malmö Stad

Pågens behov och utmaningar gällande transporter
Pågen som aktör i Malmö är beroende av ett gatunät och infrastruktur som supporterar de
många transporterna till och från anläggningen.
Amiralsgatan
Amiralsgatans potentiella förtätning har dykt upp som en fråga som kan komma att påverka
Pågen väldigt negativt. Om en framtida förtätning leder till att framkomligheten försämras
för tunga transporter jämfört med idag, kommer inte Pågens verksamhet att kunna bedrivas
på ett konkurrenskraftigt sätt i Malmö stad. Arbetstillfällen förknippade med Pågens
verksamhet inne i staden kommer då bli lidande. Det är av yttersta vikt att en förtätning tar
hänsyn till Pågens befintliga leder och framtida transporter och inte kompromissar på
framkomligheten.
Pågen anser att utformningen av Amiralsgatan skall göras med minst två reguljära körfält
och en bussfil i vardera riktning för att undvika att gatan blir störningskänslig vid underhåll
eller olyckor som stoppar upp flödet av trafik. Det är också av största vikt att antalet
konfliktpunkter med oskyddade trafikanter minskas och att nuvarande hastighet behålls
fram till korsningen Amiralsgatan – Norra Grängesbergsgatan för att undvika försämringar
till genomfarten av trafik och trafikanter.
Norra Grängesbergsgatan
Gatan måste även i framtiden vara framkomlig för långa transporter även om det önskvärt
att en upprustning och delning av trafikslagen sker på gatan. Idag är trafiksituationen ej
optimal med gång-och cykeltrafikanter blandat med tung trafik, personbilar och parkerade
bilar. Detta ger en otrygg trafiksituation för alla.
Kopparbergsgatan
Pågen kommer vid full utbyggd anläggning att köra ca 300 transporter per dygn vid in-och
utlastning. Det kommer innebära en stor belastning på gatan, men även behov av god
framkomlighet.
En avstängning av gatan mot Lantmannagatan kan vara en lösning alternativt en
enkelriktning av gatan för den bästa trafiksituationen. Därutöver kommer Pågen att behöva
följa den nya europeiska lagstiftningen med 34,5 m ekipage i syfte att minimera trafikflöde
samt göra transporter mer hållbara.
Pågens behov rörande detaljplan
Pågens verksamhet bedrivs på kvarteret Lyckan 30 i Malmö på Lantmannagatan sedan 1960.
För att tillmötesgå de volymökningar marknaden kräver är det av yttersta vikt att Pågen kan
investera och bygger ut produktionskapaciteten. För att kunna driva en livskraftig
verksamhet behöver vi investera i utökad bagerikapacitet. För att göra detta krävs mer plats
för råvaror så som mjöl och surdeg, nya större och mer effektiva linjer etc. En utveckling som
kommer ta mer plats i anspråk än befintligt bageri, och därför är det avgörande att det finns
utrymme att växa och att utforma bageriet så att det blir produktionseffektivt.
I dagsläget finns där ett antal byggnader på Lyckan 30 som bedöms av Malmö museer som
antikvariskt känsliga. Pågen gör bedömningen att det går att bevara en del av byggnaderna
(fasad), men att en ombyggnad kommer att vara nödvändig för att tillmötesgå behov av

flöden som behövs för att baka bröd. Ombyggnationer kommer innebära högre höjd på
byggnader vilket i sin tur kommer fungera som bullerbarriär gentemot omgivningarna. Om
byggnaderna måste bevaras i sin helhet, finns där ingen möjlighet för Pågen att fortsätta sin
verksamhet inom Lyckan 30.
Behov av dialog och samsyn
För att få fram en fungerande detaljplan inom rimlig tid, krävs att samsyn kan uppnås mellan
staden och Pågen. Lyckan 30 är förvisso en industrifastighet mitt i staden, men för att få
fram funktionella lösningar krävs att förståelse finns för de behov som verksamheten kräver.
Om det är någon typ av industri som skall kunna samexistera i en stad, nära boendemiljöer,
så är det livsmedelsproduktion. Bageriprocessen är en lågförädlad process, med extremt låg
klimatpåverkan, och Pågens process är likvärdig den process som appliceras i det lilla
kvartersbageriet men i en mer storskalig version.
Bygglov och rivningslov
Arbetet med att få till stånd en ändrad detaljplan pågår. Men för att Pågen ska kunna driva
utbyggnadsplanerna på ett effektivt sätt krävs att vissa rivningar och nya byggnader kan
komma till stånd så snabbt som möjligt för att etappvis möjliggöra den fortsatta
utbyggnaden.
Angående bostäder
Malmö stad har en uttalad ambition om att skapa fler bostäder. Det är dock av yttersta vikt
att dessa bostäder inte skapas på bekostnad av befintlig och framtida verksamheter som har
till syfte att sysselsätta de boende med arbetstillfällen och integrera dem i samhället.
Malmö kommunala bostadsbolag (MKB) har tidigare drivit en linje, och rätts case, om att
etablera temporära bostäder på kvarteret Kampen intill Pågens bageri. Pågen kunde tidigt se
att antalet konfliktpunkter med de boende vara många och riskerade att skapa obehag för
de som var tänkta att bo där så väl som för de som verkade där. Området Sofielund har sitt
ursprung i att vara ett industriområde i Malmö och är således inte direkt lämpat för
bostadsändamål med beaktning av de många och stora transporterna som sker till och från
området, främst på nattetid då ljud har förmåga at upplevas mer störande.
Kopparbergsgatan som ligger mellan Pågens bageri och kvarteret Kampen är utformad som
en gata för industriändamål då den i huvudsak används av de industriaktörerna som är
verksamma i området. Så länge Pågens bageri finns kvar i Malmö kommer där fortsatt att
vara många tunga transporter längs med denna gata som alstrar buller och därför är det
väsentligt att ifrågasätta lämpligheten av bostäder i sin helhet på kvarteret kampen. Om
trots allt där finns ambitioner om att utveckla kvarteret för bättre integration med
industriområdet är det av yttersta vikt att detta görs i symbios med Pågen för att säkerställa
att integrationen sker på ett sådant vis att ingen part blir lidandes.
Pågen genom fastighetsbolag Xtera har börjat förvärva fastigheter i området och äger idag
två fastigheter på kvarteret Kampen som är på gång att utvecklas för att bättre passa in i
områdets karaktär. Pågen och Xtera skulle således vara intresserade av att äga och utveckla
hela eller delar av kampen kvarteret då där finns ett intresse att skapa kommersiella

fastigheter som kan samverka med de många verksamheterna i området och undvika
konflikter som skapas då där finns olika ambitioner som är i konflikt med varandra.
Pågens förslag på framgångsrika strategier
A. Behåll genomfartshastigheten för tunga transporter med ekipage på upp till 34,5m
B. Stötta att Pågen kan bygga det framtida bageriet på kvarteret Lyckan 30
C. Låt Pågen förvärva alternativt delägare i kvarteret Kampen för framtida utveckling
med området och integration med befintligt industriområde
D. Låta Pågen vara med att utveckla hela Norra Grängesbergs-Koppargatan området till
en mer attraktiv stadsdel baserat på blandstad i linje med planer som tidigare
presenterats för delar av kommunledningen
Med förhoppning om en god och nära dialog
Pågens uppfattning är att det finns mycket goda förutsättningar för en samexistens i Malmö
Stad. Det förutsätter förstås att en vilja finns mellan Malmö stad och Pågen så att
förutsättningar finns för att nå samsyn och att utvecklingen av Pågens verksamhet ska
komma till stånd på ett bra sätt. Men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa
utrymme och möjligheter för en verksamhet som gynnar Malmö stad med fler
arbetstillfällen samt även integreras i staden på ett bra sätt.
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Pågens ambitioner
• Vi tror att livsmedelsbranschen och boendemiljö kan leva i symbios
• Lyfta det utsatta området Sofielund
– Skapa en Green Village
– Skapa en plattform för Food Tech-industrin
– Knyta ihop Malmö (Rosengård med Innerstaden)
• Arbete är bästa vägen till integration  ca 40 nationaliteter på Pågen idag.
• Skapa ett långsiktigt, livskraftigt Pågen
– Vi investerar i produktionskapacitet
– Miljövänlig teknik
– Resurseffektivisering
• Skapa fler arbetstillfällen
Detta kräver nya tillstånd och gränsöverskridande samarbetsprojekt
– Stadsbyggnadskontor
– Miljöförvaltning
– Länsstyrelsen
– Andra fastighetsägare och föreningar

Pågens planerade utbyggnader fram till år 2025

Amiralsgatan – påverkan på transporter?
? Hotbild

Utmaningar
• Skapa en gemensam vision för området Sofielund i det pågående
planprogrammet.
• Framkomlighet för Pågens transporter
• Samarbete med MKB där vi föreslagit samriskprojekt för att utveckla området.
• MKB:s bostadsbyggnation på Bokmärket följer inte gällande detaljplanen.
• Planering av nya projekt av MKB på Kampen är oförenlig med kommunens
riskutredning.
• Utökat miljötillstånd krävs.
– Omfång
– Tid
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