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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Jungmannen 4 m.fl. i Västra Hamnen i
Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Jungmannen 4
m.fl. med blandad stadsbebyggelse. Inom planområdet planeras för bland annat
bostäder, parkeringshus och förskola. Det ska också finnas möjlighet till butiker i
bottenvåningarna på byggnaderna.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen är en fortsättning av Västra Hamnens pågående utveckling och
motiveras av ett fortsatt stort behov av bostäder, arbetsplatser och service av olika
slag.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

I närområdet har en omvandling påbörjats från industriområde till blandad
stadsbebyggelse. Större delen av kvarteren längs Västra Varvsgatan och Stora
Varvsgatan är idag bebyggda och en park har anlagts i områdets centrala delar. Själva
planområdet består i dagsläget huvudsakligen av markparkering och gata. En flytt av
Skeppsgatan, öster om planområdet, pågår vilket frigör mark för annan användning
inom planområdet.
Planområdet omfattas av Planprogram för kvarteren Skolan, Gäddan m fl, Pp 6012, som
godkändes av stadsbyggnadsnämnden mars 2007. Det övergripande målet med
programförslaget var att koppla samman Västra Hamnen med den befintliga staden,
samt att skapa en blandad stadsmiljö med bostäder, verksamheter, utbildning och viss
industri. Området för planområdet planerades för kontors- och verksamhetslokaler i
ett band mot Skeppsbyggaregatans norra kant. Handel planerades finnas i
bottenvåningarna mot gatan. Planprogrammet är i flera delar inte längre aktuellt, då
förutsättningarna delvis har förändrats. Bland annat har behovet av kontorslokaler
minskat i området.
Planområdet omfattas även av Värdeprogram Hamnporten från 2013. Denna detaljplan
omfattar södra delen av detta område. Värdeplanen från värdeprogrammet ligger till
grund för kommande planering. Vision från programmet är: Hamnporten, en upplevelserik
och varierad mosaik i mänsklig skala. Programmet säger bland annat att de publika platserna
ska vara i mänsklig skala och skyddade mot buller och vind. Platserna ska vara ljusa,
gröna öppningar i den täta bebyggelsen. Bostadsgårdar ska vara gröna, klimat- och
bullerskyddade och inbjuda till möten och samvaro. Grönska ska vara ett
genomgående tema för alla Hamnportens platser. Den nya bebyggelsen ska ansluta i
höjder till omgivande planerade områden, dvs bebyggelse planeras generellt bli 4-6
våningar med inslag av högre byggnader.

V 191025

Planområdet ligger inom influensområdet för flera av de busslinjer som ingår i det så
kallade ”storstadspaketet”. Linje 8 passerar på Skeppsbyggaregatan för att sedan
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vända norrut på Västra Varvsgatan. Linje 10 passerar även den på Skeppsbyggaregatan men vänder söderut på Västra Varvsgatan. Linje 3 passerar på Västra
Varvsgatan i nord-sydlig riktning.
Markhöjden ligger i dagsläget på under 3,0 meter över havet.
Planområdet ligger inom riksintresse för kustzonen. Riksintresset bedöms inte
påverkas av de föreslagna åtgärderna.
Detaljplanen beräknas möjliggöra för cirka 170 bostäder, ett parkeringshus med plats
för cirka 300 bilar och en förskola med 80 platser som är placerad på parkeringshusets
tak. Det ska också finnas möjlighet till butiker i bottenvåningarna på byggnaderna.
Det finns även en pågående detaljplan för Skeppsbyggaregatan, som planeras byggas
ut som en förlängning av den nyligen anlagda Neptunigatan.
Fastigheterna som berörs är Jungmannen 4, del av Hamnen 21:138, del av Hamnen
21:147, del av Hamnen 21:149 och del av Hamnen 21:152.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande och ny blandad stadsbebyggelse med
bebyggelsetäthet 1-2 för planområdet. Planområdet ligger även inom ett
centrumområde för handel, utbyggnadsstrategi etapp 1 (del av planområdet) och
platsspecifika riktlinjer för Varvsstaden (del av planområdet). Skeppsbyggaregatan
planeras bli ny huvudgata där nya kopplingar planeras för stomlinje med buss,
kollektivtrafik med högre kapacitet och huvudcykelnät.
Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
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
behöver därför inte upprättas.
Planförslaget utgör en fortsatt utveckling av Västra Hamnen och innebär en
utbyggnad av ett område som sedan tidigare är ianspråktaget för bebyggelse och
anläggningar. Förslaget innehåller inga funktioner som kan antas utgöra en påtaglig
risk för människors hälsa och innebär inte heller någon påtaglig påverkan på miljön.
Planförslaget berör vidare inte några områden som omfattas av områdesskydd enligt
miljöbalken, med undantag för strandskyddet.
Strandskyddet återinträder på del av planområdet men kommer att upphävas i denna
detaljplan.
Området påverkas inte av några utomstående källor för olägenheter eller störningar,
med undantag för buller från vägtrafiken och risken för framtida, höga vattenstånd.
Dessa frågor hanteras på ett godtagbart sett i detaljplanen genom placering och
utformning av bebyggelsen inom området. Detaljplanen kan dock medföra viss
miljöpåverkan som kommer att redovisas i planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms bland andra följande frågor viktiga att studera:
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Markföroreningar
Skyfall och dagvatten
Dagsljus och solförhållanden
Trafik (parkering, tillgänglighet mm)
Trafikbuller
Grönytefaktor
Vindförhållanden

Andra utredningar kan tillkomma under planarbetet.
PLANFÖRFARANDE

Standardförfarande. Detaljplanen är förenlig med
översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande
över denna. Förslaget bedöms inte medföra en betydande
miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms inte heller ha ett
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt vara av stor
betydelse.
Beslut om att samråda och låta granska detaljplaneförslaget
fattas av stadsbyggnadskontoret.

ANTAGANDE

Detaljplanen bedöms inte vara av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, såsom avses i 5 kap 27 § plan- och
bygglagen. Beslut om antagande ska därför preliminärt fattas
av stadsbyggnadsnämnden.

SÖKANDE

Midroc Property Development AB och Varvstaden AB

PLANPROGRAM

Ett planprogram (pp 6012) har upprättats och sedan godkänts
i SBN i mars 2007.

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts.

GÄLLANDE DP OCH FIB

DP 4851, DP 4007, DP 5128, DP 4153 och ÄDP 4909.

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

2020-02
2020-11
2021-03
2021-08

Johanna Perlau

Carina Lindeberg

Enhetschef

Planhandläggare

KARTOR OCH ILLUSTRATIONER
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Orienteringskarta med ett ungefärligt planområde markerat med röd linje.

Vy

över planområdet. Ungefärligt planområde markerat med röd linje.

Värdeplanen från
Värdeprogram Hamnporten.
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