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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att säkerställa att magasinsbyggnadens, M1:s, kulturmiljövärden
bevaras samt att pröva lämpligheten för en bred användning av byggnaden, med fokus på
besöksverksamhet och publika verksamheter.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Den befintliga magasinsbyggnaden inom fastigheten är av högt kulturhistoriskt värde och
har därför försetts med rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Ambitionen är att byggnaden till så stor del som möjligt ska fyllas med publika och kulturella verksamheter, såsom t.ex. museum, konsertlokal och studios och högre utbildningsverksamhet, men även kontor och publika centrumfunktioner, såsom arkitektur- och webbyråer, hantverk, butiker, restaurang och frisk- och primärvård samt mikrobryggeri. För att
möjliggöra de verksamheter som planeras i byggnaden regleras kvartersmarken med ändamålen centrum (C), besöksmål (R), gymnasie- och vuxenskola (S1) och småskalig produktion av varor med tillhörande försäljning (Z1).
Utöver detta tillåter planen en tillfällig användning av lagerverksamhet i 5 år i väntan på utvecklingen av Nyhamnen och möjligheten att fylla byggnaden med de verksamheter som
planen avser.
Förhoppningen är att M1 ska bidra med identitet, attraktivitet och liv och rörelse i den
kommande stadsdelen Nyhamnen och även bli ett attraktivt besöksmål för Malmöborna.
Förslaget innebär ett bevarande av befintlig byggnad. Detaljplanen medger ingen ytterligare
byggrätt.
Konsekvenser

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

Planområdet ligger i Frihamnen, på Frihamnskajen, norr om Kinagatan/Grimsbygatan.
Planområdet utgörs av fastigheten Hamnen 22:192 och är cirka 6300 m² stort. Fastigheten
ägs av Malmö kommun.
Planområdet är i dag inhägnat hamnområde och angöring till planområdet sker från Grimsbygatan via grannfastighet Hamnen 22:164 (kommunens fastighet).
Inom planområdet finns den befintliga magasinsbyggnaden M1, uppförd 1921, som mellanlager för export och import. Byggnaden har höga kulturhistoriska värden. Sedan uppförandet har få förändringar gjorts. Möjligheten att läsa och förstå magasinet och den verksamhet som där bedrevs är fortfarande stor. Byggnaden är också betydelsefull i sitt sammanhang. Den visar på Frihamnens existens och funktion och hamnens betydelse för staden.
Byggnaden består av källare och tre våningsplan. Våningsplanen består av stora öppna ytor
med pelare i rader, förutom i källaren där det finns ett stort antal kylrum. Byggnadens pelardäckskonstruktion, med pelare och bjälklag i armerad betong, är ovanlig för sin tid. Mot
kajen i norr har byggnaden en terrasserad utformning med en perrong och terrasser på
varje våningsplan.
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Ytterväggarna består av fullmurar i rött tegel. Vid terrasser och perrong, mot norr, består
fasaden på första och andra våningen till stor del av skjutportar i trä med spröjsade överljus, medan tredje våningens fasad är mer sluten. På byggnadens sydsida finns en lastkaj vid
första våningen, bitvis med ett icke ursprungligt skärmtak över. På övriga våningsplan sitter
spröjsade träfönster. Byggnaden är symmetriskt uppbyggd. Gavlarna och den södra fasaden
har klassisk utsmyckning i form av frontespiser, lisener, gesimser och dekorativa portöverstycken.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen, som anger markanvändningen ny
blandad stadsbebyggelse för planområdet.
Detaljplaneområdet ingår i det övergripande arbetet med utvecklingen av Nyhamnen. För
området pågår arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan som planeras att antas
första halvåret 2019. Med tanke på byggnadens lokalisering i den framtida utvecklingen av
området i kombination med byggnadens höga kulturvärden föreslås i översiktsplanen att
magasinet ska bevaras och användas för olika typer av utåtriktade verksamheter, exempelvis
inom kulturområdet. Av planeringsriktlinjerna framgår att när byggnaden anpassas för nya
behov ska karaktärsdrag och värden tas tillvara, lyftas fram och synliggöras i stadsstrukturen.

Magasin M1:s norrsida, med de karaktäristiska terrasserna, vetter mot kaj och hamnbassäng.

Magasin M1:s södersida med skärmtaket över delar av lastkajen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Den befintliga magasinsbyggnaden inom fastigheten är av högt kulturhistoriskt värde och
har därför försetts med rivningsförbud samt skydd- och varsamhetsbestämmelser. Avsikten
är att byggnaden till så stor del som möjligt ska fyllas med publika och kulturella verksamheter, såsom t.ex. museum, konsertlokal och studios och högre utbildningsverksamhet,
men även kontor och publika centrumfunktioner, såsom arkitektur- och webbyråer, hantverk, butiker, restaurang och frisk- och primärvård samt mikrobryggeri.
Detaljplaneområdet är en del av utvecklingen av Nyhamnen, som ska omvandlas från
hamnverksamhet till en blandad stadsbebyggelse. Magasinsbyggnaden är en väsentlig del av
Nyhamnens historia och identitet och kommer i den fortsatta stadsomvandlingen också
vara en viktig del av områdets karaktär genom att byggnaden bevaras och synliggörs i den
nya stadsstrukturen.
Magasinsbyggnaden har stått oanvänd under de senaste decennierna och det är angeläget
att renoverings- och underhållsarbete kan komma till stånd så fort som möjligt, så att byggnaden och dess kulturmiljövärden kan bevaras.
2.2 Bebyggelse

Inom planområdet finns den befintliga magasinsbyggnaden M1. Förslaget innebär ett bevarande av befintlig byggnad. Detaljplanen medger ingen ytterligare byggrätt.
Användning/ändamål

Byggnadens bruttoarea, exklusive källarvåning, är cirka 11 000 kvm BTA. För att fylla byggnaden kommer flera olika verksamheter att behövas. För att möjliggöra de verksamheter
som planeras i byggnaden regleras kvartersmarken med ändamålen centrum (C), besöksmål
(R), gymnasie- och vuxenskola (S1) och småskalig produktion av varor med tillhörande försäljning (Z1)
Utöver detta tillåter planen en tillfällig användning av lagerverksamhet i 5 år i väntan på utvecklingen av Nyhamnen och möjligheten att fylla byggnaden med de verksamheter som
planen avser.
Genom ändamålet för centrum (C) kommer planen att medge en bred palett av användningar, t.ex. butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. Även lättare former av vård och hälsovård är möjlig.
Ändamål R används för verksamheter som riktar sig till besökare, här ingår både kulturella
och religiösa verksamheter samt idrottsverksamheter.
Ändamål S preciseras med ”gymnasium och högskola”. Preciseringen beror på att skolgård
saknas, vilket gör byggnaden olämplig för skolverksamhet för yngre elever.
Ändamålet för verksamheter (Z1) skapar möjlighet att etablera till exempel ett mikrobryggeri, men även annan småskalig produktion av varor och försäljning av dessa, till exempel
olika former av hantverk.
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2.3 Kulturmiljövärde
Rivningsförbud

Magasinsbyggnaden har försetts med rivningsförbud. Detta eftersom magasinsbyggnaden
är en väsentlig del av Nyhamnens historia och identitet och byggnaden har stora kulturhistoriska värden. Sedan byggnadens uppförande har få förändringar gjorts. Möjligheten att
läsa och förstå magasinet och den verksamhet som där bedrevs är fortfarande stor. Byggnaden är också betydelsefull i sitt sammanhang. Den visar på Frihamnens existens och funktion och hamnens betydelse för staden.
Skydd

Plankartan har försetts med skyddsbestämmelser för följande befintliga byggnadsdelar:
q1

Sidoskjutportar samt hisschakt med ursprungliga dörrar ska bevaras på sin
ursprungliga plats.

q2

Järnvägsspår ska bevaras på sin ursprungliga plats.

Varsamhet

Ändring av byggnader och bygglovspliktiga anläggningar ska alltid utföras varsamt så att
hänsyn tas till byggnadens eller anläggningens karaktärsdrag. Byggnadernas och anläggningarnas tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas tillvara. Kraven gäller oavsett om det finns bestämmelser om detta i detaljplan eller inte. I en
detaljplan kan kommunen dock precisera det generella kravet på varsamhet genom att ange
bestämmelser om vilka karaktärsdrag och värden som varsamheten speciellt ska inriktas på.
Plankartan har försetts med följande preciserade varsamhetsbestämmelse:
k1

Kulturhistoriskt värdefull byggnad som ska bibehållas till sin karaktär med
avseende på utemiljö, utformning, konstruktion, material och byggnadsdetaljer. De karaktärsdrag som angivits i planbeskrivningen under rubriken Värdefulla karaktärsdrag ska tas tillvara vid ändring.

De värdefulla karaktärsdragen och vad dessa innebär förtydligas nedan, under rubriken 2.4
Värdefulla karaktärsdrag.
2.4 Värdefulla karaktärsdrag
Utemiljö

Magasinsbyggnadens placering och utformning med perrong och terrasser mot kaj och
hamnbassäng i norr samt med perrong mot järnvägsspåren i söder tydliggör dess ursprungliga funktion som hamnmagasin.
Runt byggnaden har marken varit belagd med gatsten och i denna har järnvägsräls löpt
längs med byggnadens långsidor. Detta förhållande finns endast kvar på den södra sidan
och i viss mån mot väster. I norr finns en stenskodd kaj med järnpollare, där fartyg kunde
lägga till. Mellan kaj och magasin fanns ytterligare järnvägsspår och över dessa fanns tre
halvportalkranar som löpte i järnvägsräls längs kajkant och på byggnadens övre terrass.
Kranarna finns inte kvar men däremot järnvägsräls på kaj och byggnad. Dessa olika förhållanden och objekt med kopplingar till transportmedel är av stor vikt för att kunna se byggnaden i sitt sammanhang.
Detta innebär att:
· Markbeläggningen av gatsten med järnvägsspår ska inte tas bort. Vid behov av tilllägg i form av trappor och ramper får gatstensbeläggningen justeras.
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·
·
·
·

Markbeläggning av granit i gatstensformat är att föredra framför asfalt och betong i
byggnadens direkta närhet.
Kajkantens utformning med pollare och järnvägsspår samt öppen yta mellan kaj
och magasinsbyggnad bör beaktas som värdefulla karaktärsdrag i fortsatt planläggning av området.
Perronger och terrasser ska inte tas bort eller byggas in. De får ändras för att uppfylla utrymningskrav och tillgänglighet för byggnaden.
Järnvägsspår på byggnadens terrass bör bibehållas.

Utformning

Byggnadens siluett med flackt sadeltak och terrasserad norrfasad är mycket karaktäristisk.
Det fristående läget är karaktärsskapande på så sätt att det visar på möjligheten för olika
transportmöjligheter att komma ända intill byggnaden.
Byggnadens inre består till största delen av öppna magasinsrum med mycket stor volym
och med direkt förbindelse till lastbryggorna och de stora varuhissarna. Magasinsutrymmena är flexibla och har under tiden byggnaden var i bruk varit fyllda med varor mellan
trånga gångar. Rummens karaktär har växlat ofta, utifrån vilka varor som för stunden varit
magasinerade och hur dessa varit placerade. Trapphus och kontorsutrymmen är i kontrast
mot lagerlokalerna små och förmedlar bilden av ett mer konstant förhållande som daglig
arbetsplats för ett stort antal människor som på olika sätt hanterat varorna. Kontorsutrymmen har anordnats som rum-i-rummet och finns främst längs med byggnadens ytterväggar
där möjlighet till ljusinsläpp finns.
Det förekommer förändrade fasadöppningar, såväl igenmurningar som nya öppningar.
Dessa utgör en anpassning till den ursprungliga funktionen och denna flexibilitet utgör en
del av byggnadens karaktär som nyttobyggnad. Vindsplanet har ursprungligen haft ljusinsläpp via takfönster. Gavlarnas blinderingsfält är en del av den arkitektoniska gestaltningen
men kan läsas som möjliga dörr- eller fönsteröppningar.
Ursprungliga fönster, dörrar och portar är utformade i enlighet med en äldre hantverkstradition och material av hög kvalitet som är ovanligt i dagens byggbransch. Utformningen utgår från såväl klassicistiska arkitekturideal, vanliga vid tiden för byggnadens uppförande,
som från tillgängliga materials beskaffenhet och möjligheter. Färgsättningen är tidstypisk
och har inte ändrats sedan uppförandet. De har därmed ett högt värde och utgör ett väsentligt karaktärsdrag för byggnaden.
Detta innebär att:
·

·
·
·
·

Takets form ska inte ändras. Tillägg i form av teknikhuvar och säkerhetsanordningar ska endast tillåtas restriktivt, ha kulör lika taket och placeras på ett sätt som
bibehåller byggnadens symmetri. Takfönster ska tillåtas men inte takkupor och lanterniner.
Terrasser och perrong mot norr ska fortsatt vara öppna och får inte förses med tak,
undantaget över dörrar. Skyddsräcken utformas i enlighet med riktlinjer för ändringar och tillägg, se nedan.
Nya servicefunktioner såsom våtenheter, teknikutrymmen etc. bör främst läggas
centralt i byggnadens inre och inte längs fasader.
Uppdelning av byggnaden i mindre enheter behöver inte följa någon särskild symmetri och får gärna anordnas som ”rum-i-rum”.
Blinderingar ska i första hand användas för att skapa nya dörr- och fönsteröppningar, men i begränsad utsträckning kan öppningar tas upp även i andra lägen, om
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·

·

det krävs för att uppfylla tekniska egenskapskrav eller anordnande av parkering i
källaren.
Tillbyggnader bör endast tillåtas mycket restriktivt, såsom t.ex. mindre vindfång i
liten omfattning. Trappor och ramper för angöring till byggnaden samt skärmtak
ska också tillåtas restriktivt. Sådana tillägg ska utformas i enlighet med riktlinjer för
ändringar och tillägg, se nedan.
Ursprungliga fönster och dörrar som behöver bytas ut ska bytas ut till kopior. Ursprunglig färgsättning ska bibehållas. Befintliga, ej ursprungliga fönster och dörrar
kan hanteras friare; byte till lika befintliga alternativt återgång till ursprungligt utseende eller ny utformning i enlighet med riktlinjer för ändringar och tillägg, se nedan.

Konstruktion

Pelardäckkonstruktionen med de väl synliga formgjutna kapitälen är ett viktigt karaktärsdrag i byggnadens interiör, då utförandet är ett av de första exemplen i Sverige på pelardäckkonstruktion. Den traditionellt utformade takkonstruktionen utgör ett värdefullt karaktärsdrag som kontrast till övrig konstruktion samt som ett exempel på äldre konstruktionsteknik och hantverk.
Detta innebär att:
· Ändringar i den ursprungliga konstruktionen ska endast utföras restriktivt, t.ex. för
att möjliggöra isolering eller för att ge plats för trapphus, teknikutrymmen och liknande. Utbyte av ursprungliga konstruktionsdelar får endast göras mot kopior.
· Öppna installationer är att föredra framför undertak
Material

Fasadernas röda tegel med mönstermurningar och dekorationer i konststen (betong) samt
ursprungliga portar och fönster av trä med traditionell utformning är värdefulla karaktärsdrag. Ursprungliga fönster, portar och dörrar är genomgående av trä vilket kan bero på
krigstidens brist på järn, vilket annars varit ett naturligt val av material till åtminstone fönster i en byggnad av denna typ. Även den tidiga användningen av pelardäckkonstruktionen i
betong kan bero på detta. Takets pappbeläggning speglar byggnadens robusta karaktär och
användningsområde.
Detta innebär att:
· Fasaderna ska vara av rött, maskinslaget tegel lika befintligt och fogar ska vara
tryckta (indragna från tegelytan). Fasaderna ska inte målas, slammas, putsas eller på
annat sätt täckas över, med undantag för enstaka skyltar och liknande.
· Konststenen som tagits bort får gärna återskapas och befintlig får endast ersättas av
kopior.
· Ursprungliga fönster, portar och dörrar som behöver bytas ut ska bytas till kopior i
trä. Plåtklädda portar kan vara plåtklädda träportar eller helt i metall.
· Taktäckning ska vara av svart eller grå takpapp. Svart plåt kan användas för teknikhuvar och liknande.
· Terrasser och perronger ska ha beläggning av gjuten betong och inte täckas av fasta
plattor eller liknande.
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Byggnadsdetaljer

Såväl exteriört som interiört finns karaktärsskapande detaljer som minner om byggnadens
ursprungliga funktion som magasin: belysningsarmaturer med galler och järnöglor intill
portöppningar på norrfasaden, fasta vågar samt målade siffror och text avseende rökförbud
och med information om våningarnas lastkapacitet. Vid förlust av samtliga exemplar av respektive kategori förlorar byggnaden ett väsentligt karaktärsdrag.
Gavelfasadernas plåtklädda portar ger med sin rostiga yta, tillsammans med fasadens övriga
patina och det pappklädda taket, byggnaden en grovhuggen prägel som speglar dess ålder
och karaktär som nyttobyggnad.
Detta innebär att:
·

Ovan beskrivna byggnadsdetaljer ska bevaras så långt som möjligt, även om de inte
längre har kvar sin funktion. Portar kan t ex skjutas åt sidan och öppningar kompletteras med nya dörrar med bättre funktion

Ändringar och tillägg

Befintliga, ursprungliga material och byggnadselement ska kompletteras, repareras och restaureras med material lika ursprungligt eller bytas ut till kopior.
Ändringar sedan uppförandet kan återställas till befintligt utförande alternativt bibehållas
som de är eller ges en ny, samtida utformning.
Nya tillägg ska anpassas till den ursprungliga byggnadens formgivning men ges ett eget uttryck.
Vid ändring och större underhållsåtgärder, t.ex. fasadrenovering, ska kontroll av varsamhet
utföras av certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden (KUL).
2.5 Grönytor och planteringar

Planområdet omfattar inga grönytor eller planteringar. Planområdet omfattar magasinsbyggnaden och endast en mindre del friyta i byggnadens direkta närhet. Till stora delar är
marken runt byggnaden belagd med gatsten och historiskt har järnvägsräls löpt längs med
byggnadens långsidor. Denna utformning och kopplingen till transportmedel är en del av
kulturmiljövärdet och av vikt för att kunna se byggnaden i sitt sammanhang.
2.6 Trafik
Gång-, cykel- och biltrafik och angöring

Planförslaget innehåller inga nya gc-vägar, huvudgator eller lokalgator.
Angöring till planområdet kommer att ske från Grimsbygatan och via den kommunala
grannfastigheten Hamnen 22:164.
Servitut kommer att bildas, som belastar Hamnen 22:164. Servitutet ska ge ägaren till byggnad på fastighet 22:192 rätt att angöra sin byggnad över Hamnen 22:164.
När Nyhamnen är utbyggd till ny blandad stadsdel kommer en ny gatustruktur ersätta delar
av befintlig och anslutning till planområdet ske genom ny lokalgata som ska ansluta från
den nya, förlängda Hans Michelsensgatan som kommer att binda samman Universitetsbron
med Västkustvägen. Hans Michelsensgatan, som kommer att bli en av områdets stadshuvudgator och kollektivtrafikstråk, kommer att ligga cirka 200 meter söder om planområdet.
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Parkering

Bil
Enligt parkeringsnorm och parkeringspolicy för Malmö stad är det fastighetsägarens ansvar
att ordna parkering. Möjlighet att anordna viss parkering finns på fastighetens södra sida
och i källarplan. Kan inte parkering ordnas inom fastigheten kan parkeringsbehovet lösas
genom parkeringsköp, alternativt med ett 25-årigt nyttjanderättsavtal. Markparkering med
möjlighet att teckna 25-årigt nyttjanderättsavtal kommer att anordnas söder om planområdet på kommunens fastighet Hamnen 22:164. Även i
Avtal, som visar nyttjanderätt över det antal parkeringsplatser som motsvarar byggnadens
behov, måste kunna uppvisas vid bygglovgivning.
När Nyhamnen är utbyggd kommer möjlighet till parkering i parkeringshus finnas.
Parkering för handikappades fordon ska anordnas inom fastigheten i anslutning till entréerna.
Cykel
Parkering för cykel ska anordnas inom fastigheten i anslutning till entréer. Cykelparkering
för anställda kan även anordnas i källarvåningen.
2.7 Teknisk försörjning
Dagvatten

Byggnaden är ansluten till befintlig, privat dagvattenledning som ägs av CMP, Copenhagen
Malmö Port.
Avtal för nyttjande av dagvattenledning behöver ingås mellan CMP och fastighetsägare till
Hamnen 22:192.
När Nyhamnen byggs ut med nytt gatusystem finns möjlighet att ansluta byggnaden till
kommunala dagvattenledningar.
Skyfallshantering

Planområdet består av Magasinsbyggnad M1, samt hårdgjorda ytor i direkt anslutning till
planområdet. Planens genomförande kommer inte att förändra detta. Markbeläggningen i
gatsten är en del av det kulturhistoriska värdet. Planområdet har mycket begränsade möjligheter till att fördröja vatten vid skyfall. Vid ett 100-årsregn ansamlas vatten strax utanför
planområdet, söder om, med ett maxdjup på cirka 20 cm.
Vatten- och spillvatten

I anslutning till fastigheten finns vatten- och spillvattennät. Byggnaden har tidigare varit
kopplad till dessa system och kan med ny servis kopplas på igen.
Avfallshantering

Utrymme för avfallshantering kan integreras i befintlig byggnad.
Avfallshanteringen utformas i samråd med VA SYDs avfallsenhet.
Utrymmena för avfallshanteringen ska vara dimensionerade så att det dagligt uppkommande avfallet kan sorteras fastighetsnära. Det är viktigt att avfallsutrymmena planeras för
fullständig sortering och att det tas höjd för att ytterligare fraktioner kommer att sorteras ut
i framtiden. Avfallsutrymmena ska placeras i markplan med kortast möjliga avstånd till
uppställningsplats för hämtningsfordon. Dragvägen för hämtfordon får aldrig överstiga 50
meter och lutningen ska inte vara mer än 1:12. Backning ska undvikas. Det är viktigt att
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man tar höjd för god trafikmiljö och arbetsmiljö genom att göra plats för avfallshämtningsfordonet så att det kan stanna vid hämtstället.
Utformningen av avfallshanteringen bör ske baserat på Avfallsplan 2016-2020 för Burlövs
kommun & Malmö stad.
Värme

I Jörgen Kocksgatan, cirka 300 meter från planområdet finns fjärrvärmeledning.
Elförsörjning

Planområdet är kopplat till befintligt elnät.
2.8 Skydd mot störningar

Inga åtgärder krävs i form av skydd mot störningar.
2.9 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Utökad lovplikt

Skydds- och varsamhetsbestämmelser har kombinerats med följande bestämmelse om ändrad lovplikt:
Bygglov krävs även för ändring av ursprunglig konstruktion, gatstensbeläggning med järnvägsspår samt ursprungliga hisschakt med dörrar.
Genom att införa lovplikt ges byggnadsnämnden möjlighet att kontrollera att den preciserade varsamhetsbestämmelsen följs.
Upphävande av strandskydd

Planområdet ligger inom strandskyddat område. Hela planområdet planläggs för kvartersmark. Strandskyddet upphör att gälla inom hela planområdet. Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet är som följer:
·

Planområdet har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften. Området är i sin helhet i dag inhägnat hamnområde och
inte tillgängligt för allmänheten. Hela planområdet är hårdgjort i form av byggnad,
körytor och spårväg och bär således inga värden för djur- och växtliv.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Genom planområdet går en allmän vattenledning. Med anledning av denna har ett markreservat upprättats med bestämmelse i plankartan (u-Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar).
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Planen bedöms inte ge negativa effekter på människors hälsa eller miljön. Planen omfattar en
befintlig byggnad och ingen naturmiljö. Planen bidrar till hushållning med fysisk miljö och
bevarande av kulturmiljö.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild

Planområdet omfattar en befintlig byggnad med höga kulturmiljövärden. Detaljplanen innehåller skydds- och varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud till skydd för byggnadens
kulturmiljövärden. Detaljplanen möjliggör bevarande av byggnaden, vilket bidrar positivt
till stadsbilden.
Kulturmiljö och arkeologi

Detaljplanen innehåller skydds- och varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud till skydd
för byggnadens kulturmiljövärden. Detaljplanen innebär positiva konsekvenser för kulturmiljön.
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
Risker och säkerhet

Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
Olycksrisk
För att utreda påverkan avseende akut olycksrisk har en tidigare genomförd riskutredning
för fördjupad översiktsplan i Nyhamnen (Tyréns AB, 2017-11-23) använts. Utredningen
beaktar riskkällor inom Nyhamnen och riskkällor utanför med potentiell påverkan på området. Utifrån den inventering av riskkällor som genomförts och efterföljande utredning har
påverkan på planområdet bedömts. De riskkällor som initialt beaktas för eventuell påverkan på planområdet är följande:
·
·
·
·

Malmö rangerbangård – rangering av farligt gods
Copenhagen Malmö Port (CMP)
Industrispår – järnvägstrafik (inklusive farligt gods) inom hamnområde
Hantering av brandfarlig vara inom fastigheter i planområdets närhet

Både Malmö rangerbangård och industrispåret med transport av farligt gods ligger på sådana avstånd (cirka 800 meter respektive cirka 600 meter) att de inte bedöms kunna påverka
planområdet avseende akut olycksrisk.
Avseende hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara har verksamheter på fastigheterna Hamnen 22:180 och 22:196 särskilt beaktats. De ligger närmast planområdet av de fastigheter som i riskutredningen identifierats ha verksamheter med hantering av brandfarlig
vara. Verksamheten på Hamnen 22:180 ligger cirka 300 meter från planområdet och verksamheten på Hamnen 22:196 ligger mer än 400 meter från planområdet (cirka 100 meter
till fastighetsgräns). Med bakgrund i riskutredningens slutsatser bedöms hanteringen av
brandfarlig vara på fastigheterna inte påverka planområdet avseende akut olycksrisk.
Genomgången visar att de riskkällor som identifierats i riskutredningen inte bedöms påverka planområdet avseende akut olycksrisk.
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Höga havsnivåer
Marken inom planområdet, inklusive kajkant, norr om planområdet ligger på cirka + 2,50
m. Första våningens golv ligger på + 3,60 m. Källarens golv ligger på +1,10 m.
Magasin M1 bedöms skyddat mot höga havsnivåer genom att första våningens golv ligger
på över + 3,0 m. Sårbarheten minskar också eftersom planen inte möjliggör bostäder.
Teknisk utrustning bör inte förvaras i källarvåningen, alternativt förvaras i vattentät konstruktion.
Luftkvalitet

Luftkvaliteten bedöms inte försämras i och med genomförandet av planen. Sammantaget
bedöms ett genomförande av detaljplanen inte heller medför någon risk för försvårande av
att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för luft.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via privat dagvattenledning. Slutlig recipient är hamnbassängen norr om planområdet. Genomförande av detaljplanen bedöms inte försvåra
möjligheten av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. Planen omfattar en redan
befintlig byggnad. Ingen ytterligare mark tas i anspråk.
Skyfall

Planområdet består av Magasinsbyggnad M1, samt hårdgjorda ytor i direkt anslutning till
planområdet. Planens genomförande kommer inte att förändra detta. Markbeläggningen i
gatsten är en del av det kulturhistoriska värdet. Planområdet har mycket begränsade möjligheter till att fördröja vatten vid skyfall. Vid ett 100-årsregn ansamlas vatten strax utanför
planområdet, söder om, med ett maxdjup på cirka 20 cm.
Sammantaget bedöms inte planens genomförande försämra möjligheterna att hantera skyfall.
Markföroreningar

En översiktligt miljöteknisk markundersökning har utförts med syfte att klargöra om marken utanför byggnaden är förorenad av tidigare verksamhet och/eller av förorenade fyllnadsmassor (Tyréns AB, 2010-05-18).
Markundersökningen har omfattat inventering av befintliga dokument och platsbesök,
provtagning i fält, laboratorieanalyser och sammanställning och utvärdering av resultat.
Undersökningen har i tillämpliga delar utförts i enlighet med Naturvårdsverkets rapport
4918. Sedan undersökningen utfördes har de generella riktvärdena reviderats (2016). De reviderade generella riktvärdena ändrar inte de bedömningar som har gjorts i rapporten från
2010.
De uppmätta halterna i jord har jämförts med Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad
mark (Naturvårdsverkets rapport 5976). I den miljötekniska markundersökningen har riskbedömningen gjorts utifrån att planområdet ska användas till mindre känslig markanvändning (MKM).
Baserat på fält- och analysresultat samt fältiakttagelser är bedömningen att mark och grundvatten inom undersökningsområdet har en låg föroreningsgrad. Inom de områden som utifrån inventeringsresultaten utgör de största riskområdena för mark- och grundvattenföroreningar (platser för eventuellt läckage av kromsyra och olja, påfyllning av olja samt spridning
av petroleumföroreningar via grundvattnet från en före detta bensinstation), påvisades inga
anmärkningsvärda halter av krom, petroleumämnen eller PCB.
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Resultat från utförda undersökningar tyder på att fyllnadsjorden som använts inom
fastigheten generellt inte varit förorenad, men en förhöjd blyhalt, i nivå för riktvärdet för
MKM, har uppmätts i fyllnadsjorden i en provpunkt i djupare fyllnadslager norr om byggnaden.
Resultaten av utförda undersökningar visar på något förhöjda halter av arsenik och nickel
samt spår av 1,1-dikloretan i grundvattnet på den södra sidan av magasinsbyggnaden.
Då grundvatten på fastigheten inte används som dricksvatten och att utspädningen i
recipienten Frihamnsbassängen är stor, bedöms risken för negativa effekter på hälsa och
miljö som liten för påvisade halter i grundvattnet.
Det bedöms inte föreligga ett efterbehandlingsbehov med avseende på förorenad jord för
nuvarande eller planerad markanvändning inom markområdet kring magasinsbyggnaden
M1. Då utförd undersökning är översiktlig kan det inte uteslutas att marken inom icke undersökta områden inom fastigheten kan vara förorenad. Risken för markföroreningar i halter över de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning bedöms dock som liten.
Förorening i byggnad

En miljöinventering har utförts med syfte att ge en övergripande bild över eventuell förekomst av miljöstörande ämnen i byggnaden och i vilka mängder dessa förekommer.
(Tyréns AB, 2010-06-09).
Miljöinventeringen visar att det i magasinsbyggnaden M1 förekommer avfall som vid demontering och rivning kommer att klassas som farligt avfall och som bedöms innehålla miljöstörande och hälsofarliga ämnen som ska omhändertas vid/inför renovering.
Byggnadsmaterial som bedöms innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen är asbest i rörböjar,
rörinklädnad, skrivmaterial samt fix och fog. Kondensatorer i armaturer innehållandes
PCB, PAH i takbeläggning och takpapp, elcentraler, elkablar, blykablar, äldre gjutjärnsrör
innehållande blydiktande skarvar, armaturer som klassas som elavfall, nivåvippor och termostat som bedöms innehålla kvicksilver. I byggnaden finns även tre stycken oljetankar
och oljepannor.
AFS 2006:01 (Asbest föreskrifter) blir aktuell eftersom asbest har påträffats i byggnaden.
Inför renovering krävs att asbest saneras innan andra rivnings- och renoveringsåtgärder påbörjas.
Kondensatorer innehållande PCB har identifierats och vid kommande renoveringsarbete
ska kondensatorer omhändertas enligt gällande förordningar.
I övrigt identifierades det även en del övrigt farligt avfall och elavfall som kräver särskild
hantering vid rivning och demontering.
Vidare rekommenderas att en rivningsplan upprättas.
Omgivningsbuller

För planerad verksamhet (Centrum, Besöksanläggning, Gymnasie och vuxenutbildning och
småskalig produktion) finns inga bullerriktvärden utomhus vid fasad. För inomhusmiljön
gäller, för lokaler för undervisning och vård eller annat omhändertagande, folkhälsomyndighetens riktvärden.
Planområdet är utsatt för industribuller från hamnverksamheten. I arbetet med fördjupad
översiktsplan för Nyhamnen har ljudutbredningen från hamnverksamheten beräknats (PMNyhamnspiren, Malmö- Beräkningsförutsättningar ljudutbredning från CMP. Tyréns, 201802-02.) Bullernivåerna från hamnverksamheten, inklusive kryssningsfartygen, är som högst
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under dagtid och uppgår på byggnadens norra sida till 60-65 dBA och på den södra sidan
till 50-55 dBA. Stora fartyg alstrar även ofta höga ljudnivåer med lågt frekvensinnehåll.
Vid utveckling av magasinsbyggnaden bör särskild vikt läggas vid val av fönster och
friskluftsventiler för att Folkhälsomyndighetens krav på ljudnivåer inomhus ska innehållas.
Eftersom befintliga fönster i magasinsbyggnaden är i dåligt skick kommer dessa att behöva
bytas ut och bedömningen är att det då finns möjlighet att, med hänsyn till de tekniska
egenskapskraven om bland annat varsamhet, hitta en lösning så att ljudnivåer inomhus hålls
på en låg nivå.
Trafikkonsekvenser

Genomförandet av denna detaljplan kommer till viss del att ske innan gatustrukturen för
övriga Nyhamnen är helt utbyggd. Detta kan innebära att besökare och arbetande i M1 behöver använda befintlig gatustruktur för att ta sig till byggnaden och temporära lösningar
behöver skapas för angöring till byggnaden.
3.3 Konsekvenser för fastigheter

Fastighet Hamnen 22:192
Fastigheten ägs av Malmö kommun och ska avyttras genom köp eller tomträtt.
Fastighet Hamnen 22:164 (utanför planområdet)
Fastigheten ägs av Malmö kommun.
Servitut kommer att bildas, som belastar fastigheten. Servitutet ska ge ägaren till byggnad
på fastighet 22:192 rätt att angöra sin byggnad över fastigheten.
3.4 Samhällskonsekvenser
Tillgänglighet

Inom området finns inga betydande höjdskillnader som påverkar tillgängligheten inom
planområdet. Tillgänglighet in till byggnaden bedöms möjlig att anordna.
Jämlikhet

Planområdets centrala läge möjliggör att planerade verksamheter kan nås via gång- och cykelvägnätet och kollektivtrafik, vilket minskar bilberoendet. Kvinnor, unga och låginkomsttagare åker kollektivt, går och cyklar i större utsträckning än män och höginkomsttagare
som oftare väljer bilen. Genom att publika verksamheter placeras med möjlighet att nås via
kollektivtrafik och gång och cykel gynnas dessa grupper.
Kommunal service

Genomförandet av detaljplanen kommer inte ställa krav på utökad kommunal service.
Användningsbestämmelserna i planen medger att kommunal service kan etablera sig inom
planområdet.
Kommersiell service

I Nyhamnen finns mycket begränsat med befintlig kommersiell service som kan påverkas
av planen.
Användningsbestämmelserna i planen medger att kommersiell service kan etablera sig inom
planområdet
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Relevanta övriga projekt

Den del av Frihamnen, där planområdet ligger, ingår i planerna för den större planerade
omvandlingen av Nyhamnen från hamn till blandad stadsbebyggelse. Denna omvandling
kommer att ske etappvis under flera decennier. Utvecklingen innebär att befintlig hamnverksamhet ska flytta längre bort från planområdet och att en ny stadsstruktur omkring
planområdet ska utvecklas. Utvecklingen av Nyhamnen kommer att påverka framtida verksamheter inom planområdet positivt, både i form av en ny gatustruktur som underlättar tillgängligheten till planområdet och i form av nya invånare och verksamheter som kommer
att utgöra underlag till verksamheterna i magasinsbyggnaden.

4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Gatu- och fastighetskontoret samordnar frågor om försäljning av byggnaden, upplåtande
av tomträtt och avtal.
Byggnaden är ansluten till privat dagvattenledning som ägs av CMP, Copenhagen Malmö
Port. Avtal för nyttjande av dagvattenledning behöver ingås mellan CMP och fastighetsägare till Hamnen 22:192.
Bilparkering planeras att anordnas på parkeringsyta söder om planområdet (kommunens
fastighet Hamnen 22:164). Parkeringsköp, 25-årigt avtal med fastighets- och gatukontoret,
behöver ingås.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Vid ändring ska kontroll av varsamhet utföras av certifierad sakkunnig kulturvärden
(KUL).
Planområdet är beläget inom normal insatstid för räddningstjänsten, 10 minuter.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan
körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och
uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor

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

Planområdet omfattar fastighet Hamnen 22:192 som ägs av Malmö stad, Fastighets- och
gatukontoret. Fastigheten avyttras genom köp eller tomträtt.
Genom planområdet går en vattenledning. Med anledning av denna har ett markreservat
upprättats med bestämmelse i plankartan. Ledningar som kommer att förläggas eller finnas
kvar inom kvartersmark säkras lämpligen genom att servitut eller ledningsrätter bildas för
dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Motiv för planläggningen är att säkerställa att magasinsbyggnaden M1 bevaras och i och
med det även möjliggöra för kommunen, som i dag äger fastigheten, att avhända sig fastigheten.
Planförfarande

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

Magasinsbyggnaden har tidigare varit föremål för detaljplan; Dp 4680 och Dp 5194, men
detaljplan har inte färdigställts. Vid båda tillfällena har syftet varit att bevara byggnaden,
men användning för byggnaden och utvecklingen för området har varit oklar, varför detaljplan inte har färdigställts.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret och Malmö museer
deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet ligger i Frihamnen, på Frihamnskajen, norr om Kinagatan/Grimsbygatan.
Planområdet utgörs av fastigheten Hamnen 22:192 och är cirka 6300 m². Fastigheten ägs av
Malmö stad.

Planområdet markerat med rött.
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Platsens historik

Frihamnen öppnade 1922 som en tullfri enklav inom hamnväsendet. Här kunde varor från
utlandet lagras och bearbetas utan att förtullas. I samband med inrättandet av Frihamnen
uppfördes magasinsbyggnaden M1 tillsammans med kontorsbyggnaden vid Frihamnsallén
och andra mindre verksamhetsbyggnader. Verksamheten ökades sedan successivt och ytterligare magasin tillkom. Frihamnen expanderade under 1960-talet med områden norr om
Frihamnskajen och flera byggnader tillkom. Den formella frihamnsstatusen avvecklades under 1980-talet.

Invigning av Magasin M1 i frihamnen, år 1922. Gods lassas från fartyg in i magasinet med hjälp av halvportalkranar som löpte i järnvägsräls längs kajkant och på byggnadens övre terrass.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Den del av Frihamnen där planområdet ligger karaktäriseras av äldre magasinsbyggnader,
järnvägsspår samt friytor. Kajen norr om planområdet används i dag av Copenhagen
Malmö Port (CMP) som passage vid transport av de nya bilar som inkommer till frihamnskajen och Hullkajen väster om planområdet. CMP använder även den öppna, asfalterade yta som finns söder om planområdet för parkering/uppställning av bilar. Planområdet
och stora delar av Frihamnen är i dag stängslade och passage till området sker genom
låsta/bevakade grindar.
Den del av Frihamnen, där planområdet ligger, ingår i planerna för den större planerade
förändringen av Nyhamnen från hamn till blandad stadsbebyggelse. Förändringen kommer
att ske etappvis under flera decennier. Befintlig hamnverksamhet ska flytta längre ut i Frihamnen och ytor som i dag upplåts åt hamnverksamhet kommer successivt att ändras.
Bebyggelse

Magasinet M1, även kallat Stora frihamnsmagasinet, stod klart 1921 och fungerade som
mellanlager vid export och import, bland annat för lagring och mogning av bananer och
ost. De första ritningarna bär arkitekt Frans Fredrikssons (1868–1931) namnteckning men
de slutgiltiga ritningarna som färdigställdes 1923, efter byggandens uppförande, stod
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hamningenjör Sture Engström för. Byggnaden användes som magasin och lager fram till
1980-talet och därefter endast delvis för diverse förvaring. I dag står byggnaden tom och
oanvänd.
Byggnaden består av källare och tre våningsplan med varierande takhöjd. Byggnaden är rationellt uppförd med ett mycket tidigt, sannolikt en av landets första, användande av pelardäcksystem eller ”mushroomsystem”, där de bärande betongpelarna försetts med kapitäl,
vilka övergår i en förtjockad del av betongbjälklaget liknande hatten på en svamp. Pelare
och bjälklag är genom armering sammanfogade till ett monolitiskt system. Takkonstruktionen är utförd på traditionellt vis med trätakstolar på träpelare.
Den rationella stommen har klätts med en mer traditionellt utformad tegelfasad, utsmyckad
med mönstermurade listverk, blinderingar och omfattningar samt med inslag av dekorativ
konststen (betong). Även ursprungliga fönster, portar och ytterdörrar är utförda i ett mer
traditionellt formspråk och är i trä, vilket skiljer sig från den mer sparsmakade interiören.
Fönstren är vitmålade och portarna är gröna. På gavlarna är träportarna klädda med plåt.
Sex hissschakt är placerade parvis utmed byggnadens södra del och i norr finns två trapphus, vilka är avskilda från våningsplanen och endast nås utifrån terrasserna. I vart och ett av
byggnadens nordvästra och nordöstra hörn finns små kontor för kranförman och tullbevakare. Mitt för den norra delen av byggnaden fanns också stuveribolagets kontor. I den
södra delen fanns tulltaxeringslokal och godsutlämning.
Byggnaden är relativt välbevarad men vissa ändringar har utförts, främst i byggnadens
södra del.
1938 anordnades en tullbehandlingslokal i mittskeppet och befintlig godsutlämningslokal i
östra skeppet byggdes ut. I samband med det togs nya fönster och dörrar upp i den södra
fasaden.
1953 tillkom det stora skärmtaket över perrongen mot söder och ett entresolbjälklag i tulltaxeringslokalen i byggnadens mitt.
1977 murades varannan portöppning på plan 3 mot norr igen och sannolikt var det då byte
av fönster och ytterligare igenmurningar utfördes i bottenplan mot söder.
Vid något tillfälle under andra halvan av 1900-talet har konststensfrisen mot väst, öst och
söder huggits bort.
2005 upphörde lagerverksamheten då CMP flyttade ut ur byggnaden.
På 2010-talet lades taket om och i samband med det togs takfönster bort.
Kulturmiljö

Magasinsbyggnaden M1 har höga kulturhistoriska värden. Sedan uppförandet har få förändringar gjorts. Möjligheten att läsa och förstå magasinet och den verksamhet som där bedrevs är fortfarande stor. Byggnaden är också betydelsefull i sitt sammanhang. Den visar på
Frihamnens existens och funktion och hamnens betydelse för staden.
Byggnaden har bedömts ha ett så pass högt kulturhistoriskt värde att Malmö kulturnämnd
väckte fråga om byggnadsminnesförklaring 9 mars 1999. Länsstyrelsen beslutade 20 december 2007 att inte byggnadsminnesförklara byggnaden. Skälet var att Malmö stad i en skrivelse till Länsstyrelsen 18 december 2007 meddelat att detaljplanearbete med syfte att säkerställa fastighetens kulturhistoriska värde skulle påbörjas. Länsstyrelsen ansåg därmed att
planbestämmelser var det mest ändamålsenliga skyddet. Länsstyrelsen påpekar att de, i det
fall förutsättningarna i detaljplanearbetet ändras, åter kan väcka fråga om byggnadsminnesförklaring.
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Under 2000-talet har följande kulturmiljöutredning och åtgärdsplan, som berör planområdet, tagits fram:
- Kulturhistorisk utredning, Inre hamnen och Frihamnen, Malmö. Malmö kulturmiljö, 2002
Kulturmiljöutredningen är framtagen på uppdrag av Stadsbyggnadskontorets översiktsplaneavdelning 2002, inför planerna på strukturella omdaningar av hamnområdet till en mer
blandad bebyggelse.
- Åtgärdsplan, Frihamnsmagasinet M1, fastigheten 22:192 i Malmö stad, Skåne län. Malmö kulturmiljö, Rapport 2007:011, 2007.
Åtgärdsplanen är framtagen som underlag till detaljplanearbete (Dp 4680) med syfte att
identifiera och peka ut byggnadens värdefulla karaktärsdrag och detaljer samt ta fram riktlinjer.
Båda dokumenten, som innehåller beskrivningar av byggnadens värdefulla karaktärsdrag
och hur dessa bör hanteras, har använts som underlag i detaljplanearbetet. Byggnadens värdefulla karaktärsdrag redovisas i kapitel 2 Planförslag/2.3 Kulturmiljö.
Enligt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande ingår planområdet i karaktären ”Verksamhetsområde/Hamnar. Enligt programmets generella förhållningssätt och strategier
framgår att i hamnar, när de omdanas och utnyttjas för nya ändamål, skall värdefulla byggnader, anläggningar och andra minnen från tidigare epoker bevaras och vittna om områdets
historia samt att karaktärsdanande platser, skala och anläggningar bör tas som utgångspunkt vid gestaltning av ny bebyggelse.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Snedbild från väster.
Magasinsbyggnadens placering
och utformning, med terrasser
mot kaj och hamnbassäng i
norr och med lastbrygga mot
järnvägsspåren i söder, tydliggör dess ursprungliga funktion
som hamnmagasin.
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Runt byggnaden har marken varit belagd med gatsten och i denna har järnvägsräls löpt längs med byggnadens långsidor. Detta förhållande finns kvar på den södra sidan och till viss del på den västra.

Gavlarnas blinderingsfält är en del av den arkitektoniska gestaltningen. Gavelfasadernas plåtklädda portar ger med
sin rostiga yta, tillsammans med fasadens övriga patina och det pappklädda taket, byggnaden en grovhuggen prägel
som speglar dess ålder och karaktär som nyttobyggnad.
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Byggnadens ursprungliga portar och fönster av trä med traditionell utformning är värdefulla karaktärsdrag.
Byggnadens inre består till största delen av öppna magasinsrum med mycket stor volym och med direkt förbindelse till

lastbryggorna och stora varuhissarna. Pelardäckkonstruktionen med de väl synliga formgjutna kapitälen är ett viktigt karaktärsdrag interiört, då utförandet är ett av de första exemplen i Sverige på pelardäckkonstruktion.

Såväl exteriört som interiört finns karaktärsskapande detaljer som
minner om byggnadens
ursprungliga funktion
som magasin: belysningsarmaturer med galler och järnöglor intill
portöppningar, fasta vågar samt målade siffror
och text.
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Naturmiljö

Ingen naturmiljö finns inom planområdet.
Topografi

Planområdet ligger på utfylld mark och är flackt.
Kollektivtrafik

Den närmsta busshållplatsen ligger cirka 400 meter från planområdet, utmed Jörgen kockgatan. Till Malmö centralstation är det cirka 1 km.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet nås med gång- cykel- och biltrafik från Grimsbygatan som är huvudgata i
denna del av Frihamnen.
Utmed Grimsbygatan finns separat gångbana, men ingen separat cykelväg. Från Grimsbygatan kan gående nå centrala Malmö via det gångstråk som finns iordningsställt för
kryssningstrafiken. Gångstråket går från Grimsbygatan till Malmö C via Brisgatan, Hans
Michelsensgatan och Skeppsbron och är markerat i gångbanan som vita cirklar.
Teknisk försörjning

I anslutning till fastigheten finns vatten- och avloppsnät. Byggnaden har tidigare varit
kopplad till dessa system och kan med ny servis kopplas på igen.
Fastigheten är kopplad till el.
I Grimsbygatan, söder om planområdet, finns gasledning.
I Jörgen Kocksgatan, cirka 300 meter från planområdet finns fjärrvärmeledning.
Byggnaden är ansluten till dagvattenledning. Dagvattensystemet är privat och ägs av CMP,
Copenhagen Malmö Port.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet ligger inom riksintresse för kustzonen och riksintresse för Malmö hamn.
Riksintresse kustzon
Riksintresse för kutzonen 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.
Planområdet ligger i Malmös hamn och saknar således naturvärden. De kulturella värdena
kommer genom planens genomförande att tillgängliggöras för allmänheten.
Riksintresse Malmö hamn
Riksintresse för Malmö hamn syftar till att skydda hamnen och säkra de funktioner och fysiska hamndelar som är nödvändiga för att upprätthålla och kunna utveckla hamnen ur ett
nationellt perspektiv.
Planområdet och magasinsbyggnad M1 ingår i en större planerad omvandling av Nyhamnen, från industriområde till område med blandad stadsbebyggelse. Översiktsplan för Nyhamnens utveckling är under framtagande och beräknas antas under våren 2019. I översiktsplanen föreslås de delar av riksintresset, som ligger inom utvecklingsområdet för Nyhamnen, att avvecklas och hamnverksamheten flyttas till andra delar av hamnen.
Den hamnanknutna verksamhet som i nuläget pågår i närheten av planområdet utgörs av
uppställning och transport av bilar kopplade till hamnens bilhantering och längre ut på
Södra Frihamnskajen ligger angöringsplats för kryssningsfartyg. I översiktsplanen bedöms
24 (26)

uppställning av bilar kunna ske på ett mer yteffektivt sätt på annan plats inom hamnområdet, men kryssningsverksamheten föreslås ligga kvar. I översiktsplanen föreslås de delar,
där planområdet ligger, att utgå ur riksintresse Malmö hamn.
Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset
Malmö hamn.
Översiktsplan

I Malmö översiktsplan anges planområdet som Ny blandad stadsbebyggelse.
Detaljplaneområdet ingår i det övergripande arbetet med utvecklingen av Nyhamnen. För
området pågår arbete med fördjupning av översiktsplanen (planeras att antas under våren
2019). Med tanke på byggnadens lokalisering i den framtida utvecklingen av området i
kombination med byggnadens höga kulturvärden föreslås att magasinet ska bevaras och användas för olika typer av utåtriktade verksamheter, exempelvis inom kulturområdet. Av
planeringsriktlinjerna framgår att när byggnaden anpassas för nya behov ska karaktärsdrag
och värden tas tillvara, lyftas fram och synliggöras i stadsstrukturen.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området omfattas inte av någon gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.
Framtagande av detaljplan för planområdet har två gånger tidigare påbörjats, se Historik i
processen ovan.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

·
·
·
·
·
·
·
·

Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun

Utredningar till grund för planförslaget

·
·
·
·
·
·
·

Byggnadsminnesutredning. Magasin M1 Hamnen 22:192. Utredning om byggnadens kulturhistoriska värden med anledning av eventuell byggnadsminnesförklaring.
Malmö museer 1999-09-17.
Byggteknisk utredning. Restaurator.
Åtgärdsplan, Frihamnsmagasinet M1, fastigheten 22:192 i Malmö stad, Skåne län.
Malmö kulturmiljö, Rapport 2007:011, 2007.
Frihamnsmagasin M1 i Malmö- Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Tyréns
2010- 05-18.
Miljöinventering, Frihamnsmagasin M1, Malmö. Tyréns 2010-06-09.
PM Risk och säkerhet Underlag till MKB för fördjupad översiktsplan Nyhamnen,
Malmö, Tyréns AB, 2017-11-23
PM Magasin M1- Kulturmiljöunderlag. Tyréns 2019-01-25
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