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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Centralfängelset 1 och del av
Kirseberg 30:2 i Kirsebergsstaden i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förändra befintliga byggnader samt
att uppföra nya byggnader inom kvarteret. Nya ändamål som föreslås är bostäder,
kontor, förskola, p-hus och centrumfunktioner. Processen att ta fram detaljplanen
innebär en prövning om denna markanvändning är lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att behovet av nya bostäder är stort i Malmö samt att det
föreslagna planområdet ligger i ett kollektivtrafiknära läge inom Storstadspaketets
influensområde längs linje fyra.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Det föreslagna planområdet ligger i Kirsebergsstaden i norra Malmö, med
Kirsebergsskolan som närmsta granne åt väster och idrottsplatsen Dalhemsparken åt
öster. Utmed nordvästra sidan om Lundavägen ligger ett lågt bebyggt
verksamhetsområde och söderut möter planområdet Kirsebergsstadens varierade
bostadskvarter i 1-5 våningar.
År 1914 öppnade det nyuppförda fängelset och har sedan dess varit en aktiv
kriminalvårdsanstalt med häkte fram till 2015. Dess ursprungliga namn är
Centralfängelset men har sedan även kallats Malmöanstalten och Kirsebergsanstalten.
På grund av de säkerhetsåtgärder som krävts så har större delen av fastigheten varit
avspärrad med höga murar och för allmänheten har det enbart varit möjligt att se in i
parken och trädgårdarna som omgärdar två tidigare tjänstebostäder i den norra delen
av kvarteret. Gevaldigergatan som går mellan fängelset och idrottsplatsen har varit
avspärrad och enbart använts av fängelset.
Det föreslagna planområdet ligger inom föreslaget område för riksintresse för
Kulturmiljövård M:K 114 Malmö. Förändringar som berör den bebyggelse och de
miljöer som riksintresset är knutet till ska ske med största möjliga varsamhet och med
respekt för dess värden och karaktär.
Malmö Museer har gjort en byggnadsantikvarisk bedömning av fastigheten
Centralfängelset 1. Eftersom Kirsebergsanstalten är Malmö stads sista, för ändamålet
byggda, bevarade äldre fängelse så anser de att anstalten är unik och kulturhistoriskt
särskilt värdefull ur ett Malmöperspektiv. Med utgångspunkten att kulturmiljöerna ska
representera ett tvärsnitt av samhället är cellfängelset även socialhistoriskt mycket
värdefullt.
PLANUPPDRAGETS INNEHÅLL

V 190730

Utifrån de samlade planförutsättningarna har tre zoner pekats ut (se bild 4) som
lämpliga att utreda för ny bebyggelse inom planområdet; ca 200-250st bostäder
kompletterat med kontor, förskola, p-hus och centrumfunktioner. Gevaldigergatan
kan öppnas upp och bli en allmän gata.
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Den byggnadsantikvariska bedömningen som gjorts för området visar att det finns
befintlig parkmiljö, bebyggelsestruktur och byggnader som är värda att bevara (se bild
3 och 4) och dessa ska utredas vidare kontinuerligt under planprocessen. Bland annat
anses Direktörsvillan och Underbefälbostaden med tillhörande trädgårds- och
parkmiljö vara värdefull att bevara. Cellfängelsebyggnaden har en visuellt synlig
placering i stadsbilden och ska fortsatt framstå som central. Därför ska ev. ny
bebyggelse innanför de gamla fängelsemurarna tydligt underordna sig de gamla
fängelsebyggnaderna i tex placering, byggnadshöjder och materialval. De tre utpekade
entréplatserna ska i någon mån bevaras och samtidigt anpassas till utvecklingen av
området.
Inom det föreslagna planområdet finns en befintlig lågpunkt där det samlas vatten vid
större regn och skyfall. I detaljplanearbetet ska det utredas hur dagvatten och skyfall
ska hanteras i förhållande till den föreslagna bebyggelsen.
De önskade effektmålen för planarbetet är bland annat att:


Skapa förutsättningar för en trygg och trivsam bostadsmiljö i och runt de före
detta fängelsebyggnaderna



Bevara en social- och kulturhistoriskt värdefull plats i staden



Göra upplevelsen av de omkringliggande gaturummen tryggare



Skapa en ett finmaskigare gång- och cykelnät i staden genom att öppna upp
Gevaldigergatan. Det ger även möjligheter för att öppna upp och förändra
Dalhemsparkens idrottsområde i dess sydvästra sida.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen befintlig blandad bebyggelse och det
föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
Översiktsplanen anger den för Malmö lägre graden av bebyggelsetäthet. Med ca 200
bostäder gränsar förslaget till den högre graden av bebyggelsetäthet.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

Den planerade åtgärden är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över
översiktsplanen.
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning
ska därför inte upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i
planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms följande frågor viktiga att studera vidare:
-

Bevarandevärden i byggnader, parkmiljö och bebyggelsestrukturer

-

Identitetsskapande – hur skapas en trygg och trivsam bostadsmiljö i ett
gammalt fängelse

-

Hur den nya bebyggelsen möter den bevarade fängelsemiljön

-

Hur bebyggelsen inom planområdet möter den omkringliggande staden
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-

Byggnadsvolymer och höjder

-

Bostädernas gårdsmiljöer

-

Social konsekvensbeskrivning

-

Tillgänglighet i befintliga byggnader

-

Miljöstatus för befintliga byggnader

-

Markföroreningar

-

Buller

-

Parkering och angöring (bil och cykel)

-

Trafikpåverkan

-

Dagsljus

-

Grönytefaktor - Ekosystemtjänstanalys – Naturvärdesbedömning (fokus träd)

-

Ekosystemtjänster

-

Dagvatten och skyfall

-

Lokalisering av förskola (friyta, buller, luftkvalitet)

-

Avfallshanteringslösningar

-

Tekniska anläggningar för lokal produktion av el och värme

PLANFÖRFARANDE

Utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen. Förfarandet motiveras av att detaljplanen har ett
betydande intresse för allmänheten genom att det kultur- och
socialhistoriska värdet av de gamla fängelsebyggnaderna är
stort.
Beslut om att samråda om och låta granska detaljplaneförslaget
fattas av stadsbyggnadsnämnden.

ANTAGANDE

Detaljplanen bedöms vara av principiell beskaffenhet och av
stor vikt, såsom avses i 5 kap 27§ plan- och bygglagen. Beslut
om antagande ska därför preliminärt fattas av
kommunfullmäktige.

SÖKANDE

MKB Fastighets AB

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP

Pl 84, DP 5323
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PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Godkännande
Antagande
Laga kraft

SBN
SBN
SBN
SBN
KF

2019-10-17
Mars 2020
Nov 2020
Maj 2020
Aug 2021
Sep 2021

Ann-Katrin Sandelius

Anna Klara Lundberg

Enhetschef

Planhandläggare

KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

1. Orienteringskarta
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2. Vy över planområdet.

3. Historisk indelning av kvarteret. 1) Direktörsbostad med park. 2) Cellfängelse med
tillhörande byggnader. 3) Administration och service.
Turkosa byggnader är utpekade som värda att bevara och ska utredas vidare. Fängelsemuren är
markerad med mörkturkos och delar av den ska ev. bevaras. Svarta pilar markerar entréer.
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4. Illustrationen visar med grå markering de områden som kan utredas för ev. ny bebyggelse.
Inom det gröna området anses två villor med tillhörande parkmiljö värd att bevara. Inom
det blå området ska ev. ny bebyggelse tydligt underordna sig de gamla fängelsebyggnaderna i
tex. placering, byggnadshöjder och materialval. Svarta pilar markerar viktiga entréer.
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