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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk
(inklusive bro över kanalen) samt kaj mot Varvsbassängen. Stråket bidrar till att koppla
samman Västra Hamnen med stadens övriga delar.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Detaljplanen ger möjlighet för ett gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk inklusive en bro
över kanalen. Planförslaget är utformat för att prioritera gående, cyklister samt kollektiva
transporter framför biltrafik. I detaljplanen tillåts dock biltrafik. Detaljplanen möjliggör för
gata på fotgängares villkor vid Varvsbassängens västra del.
För att möjliggöra planförslaget behöver utfyllnad av delar av varvsbassängen genomföras.
Den planerade utfyllnaden kräver tillstånd för vattenverksamhet (tidigare benämnt
vattendom). Detaljplaneläggning och miljöbedömning samordnas med den prövning enligt
miljöbalken som detta innebär.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Planområdet är cirka 14 500 kvm och består idag av asfaltytor samt en tidigare
industrilokal. En mindre del av planområdet utgörs av vattenområde. Planområdet utgör en
del av den så kallade Varvsstaden i Malmö och sträcker sig från den norra delen av
industriområdet vidare söderut ner till kajbassängen.
Marken utgörs i huvudsak av del av fastigheten Hamnen 21:149 som ägs av Varvsstaden
AB. Vattenområdet i planens södra del är en del av den kommunalt ägda fastigheten
Hamnen 21:138.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Planförslaget tar sin utgångspunkt i strategier från Utvecklingsplan Varvsstaden och
Planprogram Varvsstaden om att omvandlingen av området byggs upp kring en tydlig,
långsiktig och engagerande vision. Visionen konkretiseras i denna detaljplanen genom de
två byggstenarna:
1) nätverkande och inbjudande stråk
2) nyfikna och utmanande platser
Varvsstadens parker, stråk, platser och bebyggelse ska tillsammans utformas som en
innerstadsmiljö med stor variation i funktioner, rikedom på mötesplatser och öppna
publika rum.
Detaljplanen ger möjlighet för ett gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk inklusive en bro
över kanalen. Stråket bidrar till att koppla samman Västra Hamnen med stadens övriga
delar. I detaljplanen ges även möjlighet för biltrafik. Bron är dock inte avsedd för biltrafik.
I den norra delen av planområdet ger detaljplanen möjlighet att utöka gatubredden. I
detaljplan, dp 5175, finns en gata med en bredd på 26,5 meter men det finns behov av att
utöka gatubredden med 3,5 meter. Att sektionen är bredare i den norra delen av
planområdet än den södra motiveras av att det finns behov av ett extra körfält mot Stora
Varvsgatan för att klara kapaciteten för bil- och kollektivtrafik. Det blir mer biltrafik i den
norra delen med bl.a. infart till parkeringshus vilket kan innebära att det kan finnas behov
av ytterligare körfält beroende på hur kollektivtrafiken utformas.
Detaljplanen möjliggör för gata på fotgängares villkor vid Varvsbassängens västra del.
Gatan som kan utformas som en kajpromenad utgör en viktig länk för att det ska vara
möjligt för gående och cyklister att röra sig runt hela Varvsbassängen.
Planförslaget avviker från planprogrammet och ställningstagande i utvecklingsplanen på
följande punkt:
-

Kollektivtrafikstråket ges en mer diagonal sträckning än vad som anges i
utvecklingsplanen. Det ger en genare förbindelse samt att mindre yta används till
gatumark vilket ger mer yta till andra användningar. Den nya sträckningen ger
delvis nya förutsättningar för framtida omgivande stadsstruktur. Detta har studerats
under planarbetet och slutsatsen är att det finns goda förutsättningar för en bra
framtida stadsstruktur med en diagonal sträckning.
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Illustration 1. Illustration av planområdet. Planområdet markerat med svart streckad linje. Gång- och
cykelstråk kommer att byggas ut i etapper vilket beskrivs under rubriken trafikkonsekvenser.

Illustration 2. Illustration av en möjlig gestaltning av bron. Vy från Bassängkajen mot Varvsstaden.
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Illustration 3. Illustration av en möjlig gestaltning av bron. Vy från Bassängkajen mot Varvsbassängen.

Foto 1. Friisgatan Malmö. Ett exempel på en svängd gata.

Illustration 4. Modell
kollektivtrafikstråket. En svängd gata
kan bidra till varierande och intressanta
siktlinjer.

2.2 Trafik

Kollektivtrafikstråkets sektioner ser olika ut i olika delar av sträckningen vilket redovisas
nedan. De olika trafikslagen beskrivs mer i detalj under respektive rubrik.

Illustration 5. Gatusektion norra delen av planområdet. Gång- och cykelstråk kommer att byggas ut i
etapper vilket beskrivs under rubriken trafikkonsekvenser.

Illustration 6. Gatusektion. Gång- och cykelstråk kommer att byggas ut i etapper vilket beskrivs under
rubriken trafikkonsekvenser.
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Illustration 7. Brosektion. Gång- och cykelstråk kommer att byggas ut i etapper vilket beskrivs under
rubriken trafikkonsekvenser.
Gång- och cykeltrafik

Kollektivtrafikstråket avses att utgöra en ny koppling för prioriterat huvudcykelnät och
gångstråk. Gång- och cykelstråk kommer att byggas ut i etapper vilket beskrivs under
rubriken trafikkonsekvenser.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafikstråket kommer att ingå i ett nytt nät för stomlinjer för bussar och utgöra en
viktig länk mellan Västra Hamnen och stadens övriga delar. En ny hållplats, i vardera
riktningen, kan anläggas i planområdets södra eller norra del. Det bedöms dock olämpligt
att anlägga busshållplats i den del där gatan svänger. Första åren beräknas sträckan
trafikeras av 500 bussar/dygn och om 20 år beräknas trafiken vara upp till 2000
bussar/dygn.
Biltrafik

Bron är avsedd för kollektivtrafik men i detaljplanen anges inget förbud mot biltransporter.
För att lösa exempelvis angöring kommer biltrafik i begränsad omfattning bli möjlig på de
delar av detaljplanen som inte utgörs av bron.
Angöring

I gatusektionen redovisas en zon för trädplantering som också vid behov kan utformas för
angöring framförallt vid etablering av centrumfunktioner längs med gatan.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark

Planförslaget ger förutsättningar för att ny grönska tillkommer i form av träd och
planteringar i gaturummen.
2.4 Vattenområde

Delar av hamnbassängen i planområdets södra del planläggs som ett vattenområde under
bron (W). Väster samt öster om bron föreslås vattenområden som får överbyggas med
gång- och cykelbro (W1). Enligt förslag på utformning av bron så ligger delar av bron som
är för gående och cyklister inom beteckningen W1. I syfte att stärka kajstråket längs
Varvsbassängen föreslås vattenområden intill bron samt i planens nordöstra del där
bryggor och flytbryggor är tillåtna (W1 och W2).
2.5 Utfyllnad

I planområdets södra del planläggs en yta för gata som inte utgör en del av
kollektivtrafikstråket. Denna del planläggs eftersom den utgör en del i utfyllnaden i
samband med byggnationen av bron. Ytan bör sedan tas med i framtida planläggning för
den södra delen av Varvsstaden då den kan studeras tillsammans med övrig struktur mot
kanalen. Ytan planläggs som gata för att säkerställa allmän tillgänglighet mot kajkanten.
Utfyllnaden bör utformas för att klara en eventuell framtida byggrätt.
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2.6 Kaj

Kaj mot Varvsbassängen regleras, med bestämmelsen GATA1, som gata på fotgängares
villkor. Den ges en bredd på 17 m för att möjliggöra konstruktionen av kajen. Kajens bredd
ger goda möjligheter för gående och cyklister samt vistelseytor. I kajen ges även möjlighet
för biltrafik på fotgängares villkor för att möjliggöra parkering för funktionshindrade och
framkomlighet för sopbilar. För att skapa en kaj med en bredd på 17 m så krävs en
utfyllnad i Varvsbassängen med 2 m.
2.7 Teknisk försörjning
Dagvatten

Nya dagvattenledningar kommer att ersätta nuvarande inom planområdet. Dagvattnet
föreslås avvattnas via ledningar ut i hamnbassängen. Avvattning av planområdet kräver ett
nytt dagvattenutlopp. Utloppet kommer förmodligen att hamna under eller i närheten av
den föreslagna bron. Det nya dagvattenutloppet ska byggas samtidigt med utfyllnad av
vattenområdet. Nytt VA-ledningsnät kommer att anläggas i gatan sydöst om aktuellt
planområde ner mot det framtida brofästet där det är mest sannolikt att ett nytt
dagvattenutlopp placeras.
Spillvatten

Spillvatten från planområdet avses att avledas mot den färdigbyggda pumpstationen i
Skeppsgatan. Pumpstationen har en anslutning för spillvatten med en fast vattengång att
förhålla till. Kollektivtrafikstråket kommer till en början byggas som en bygg-gata och
planeras att färdigställas när omgivande bebyggelse byggs. Det gör att VA kan läggas ned i
ett senare skede. Då bör man veta hur omgivande struktur utformas och hur anslutning till
pumpstationen i Skeppsgatan kan utformas. Ledningsnätet kommer inte kunna tas i bruk
förrän gatustrukturen mellan aktuell plan och pumpstationen i Skeppsgatan är anlagd och
färdigställd.
Skyfallshantering

Vid skyfall kan ledningsnätets kapacitet inte vara tillräcklig för att omhänderta de stora
mängder vatten som uppkommer. För att undvika att vattenmassorna från skyfall blir
stående intill byggnader eller belastar nedströms belägna områden i hög grad kan
skyfallsvattnet avledas till hamnbassängen.
Avfallshantering

I sektionen på kollektivtrafikstråket finns en flexibel zon med trädplantering som vid behov
kan utformas med parkeringsfickor för avfallshantering t ex tömning av fettavskiljare. I
första hand bör dock detta lösas i framtida sidogator.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Upphävande av strandskydd

Strandskyddet upphör att gälla inom planområdet.
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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.
Föreslagen markanvändning väntas inte ge någon betydande negativ påverkan på
omgivningen. Marken kommer att saneras vilket innebär en positiv påverkan för mark och
vatten.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Kulturmiljö

Bebyggelsen inom planområdet är inventerad och kulturhistoriskt värderad Kulturhistorisk
utredning Varvsstaden, Malmö Kulturmiljö rapport 2007:009.
Befintlig svetshall är utpekad som bebyggelse som är miljöskapande och av kulturhistoriskt
intresse. I norra delen av Svetshallen finns två kranbanor. Svetshallen behöver rivas för att
ge plats åt den nya gatan. Den östra kranbanan föreslås bevaras i detaljplan dp 5697.
Kranbanan inom denna detaljplan ges inget bevarandeskydd. Den kan dock helt eller delvis
bevaras, om det är möjligt med tanke på framtida gator.
Centralvakten är tillkommen efter Kockums storhetstid och byggnaden bedöms vara av
begränsat kulturhistoriskt värde. Den kan vara möjlig att bevara om den flyttas till en annan
del av Varvsstaden vilket har diskuterats under planprocessen.
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget bedöms innebära en markant förändring av stadsbilden. En hallbyggnad,
Svetshallen, kommer att behöva rivas. En bro kommer att byggas över kanalen.
Naturmiljö

Inga kända naturvärden finns inom planområdet.
Strandskydd

Strandskyddet upphör att gälla inom planområdet. Särskilda skäl för att det återinträda
strandskyddet ska upphävas i detaljplanen följer enligt nedan.
Planområdet har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur- och växtlivet väntas inte påverkas
på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden kommer att öka.
Kajkanten ut mot hamnbassängen kommer bli allmän platsmark och allmänt tillgänglig för
allmänheten.
Grönstruktur

Planförslaget ger förutsättningar för att andelen grönytor och växlighet ökar i området. Nya
planteringar i gaturummet och längs kajen kan tillkomma.
Luftkvalitet

Enligt mätningar av miljöförvaltningen Luftkvalitetsmätning vid Stora Varvsgatan i Västra
Hamnen 2017–2018 så ligger kvävedioxidnivån på förhöjd halt i planområdet. Nivåerna
ligger dock under miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Luftkvalitetsmätningen visade låga
partikelhalter som jämfört med miljökvalitetsnormerna uppmättes med halter 30 ‐ 40
procent av normvärdet.
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Tillkommande biltrafik till följd av planförslaget bedöms inte vara i den omfattningen att
den kommer medföra någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormer i områdets
närhet, varken för kväveoxid eller någon annan norm för utomhusluft.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet kommer avledas via kommunala dagvattenledningar i gatorna.
Slutliga recipienter är Malmö hamnområde. Områdena är i VISS, Vatteninformation
Sverige kategoriserade som Kust. Målet för Malmö hamnområde är att uppnå God
ekologisk status år 2021 samt God kemisk status år 2015.
Planområdets södra del omfattas av vattenområdet Malmö hamnområde. På grund av
områdets användning för hamn kan det anses som en konstgjord och kraftigt påverkad
kustzon.
Planförslaget ger förutsättningar för att andel hårdgjord yta kommer att minska samtidigt
som att platsen saneras från föroreningar. Det kommer på sikt att minska risken för
kemiska utsläpp via avvattning.
Den föreslagna bron ska utgå från Styrmansgatan och landa på en utfyllnad på ca 1700
kvm. Detta gör att brons längd kan bli ca 70 m och bredden ca 20–25 m. Bron kommer att
behöva två eller tre mittstöd och ska hålla samma segelfria höjd, underkant bro bedöms
hamna på minst 2,1 m över normalvattentillståndet, som klaffbron nordost om
planområdet. Vattenförande area under bron efter utförandet blir större än den area som är
vid de nya Neptunibroarna varför bron inte bedöms ha någon påverkan på
vattenomsättningen i kanalsystemet.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för att
mål för miljökvalitetsnormer för vatten inte uppnås.
Översvämning

Planområdets topografi ligger på marknivåer mellan +2,4– +2,7 meter. Lägsta punkt ligger
i områdets södra del vid kajen längs hamnbassängen. Det innebär goda förutsättningar för
avvattning mot hamnbassängen.
Malmö stad arbetar på ett mer övergripande plan med hur staden ska skyddas mot
översvämningar. Enligt utredningen Strategi mot extrema högvatten i Malmö framtagen av
Sweco, 2017 bör skydd av stads- och tätortsbebyggelse ske sammanhängande och
övergripande. Att anlägga skydd för enskilda detaljplaner bedöms generellt sett vara ett
ineffektivt sätt att skydda sig. Skydden bör syfta till att hantera större områden. Som ett
exempel kan nämnas att en yttre skyddsport i Malmö hamn skulle kunna ersätta många
lokala skydd av områden invid Malmö hamn och dess kanalsystem.
Översvämningsutredning Triton 7 m.fl. togs fram av Sweco, 2018-01-11 i samband med
framtagande av detaljplan (dp 5475) för fastigheten Triton 7 m.fl., sydöst om aktuellt
planområdeför att utreda risker kopplat till översvämning. Enligt utredningen bedöms det
som osannolikt att extrem vattennivå i havet sammanfaller med extrem nederbörd,
eftersom de väderfenomen som föranleder respektive händelse generellt sett inte uppstår
under samma årstid. Det bedöms därför inte finnas ett behov av att utreda kombinationen
av dessa händelser, utan endast effekten av respektive händelse var för sig. Då det aktuella
detaljplaneområdet är beläget invid Malmö kanal, skyddat från vågexponering finns det inte
något behov av att addera effekten av våguppspolning till de högvatten som bedöms kunna
uppstå.
Föroreningar

Planområdet ligger på mark som fyllts ut kontinuerligt mellan 1870- och 1940-talet och där
har industriverksamhet bedrivits fram till idag. Markundersökningar i området, utförda av
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Varvsstaden AB (genom PQ Geoteknik & Miljö AB), visar att det bitvis förekommer
markföroreningar. Dessa är vanligen måttliga, normalt förekommande i stadsmiljö och
finns över grundvattenytan (<2,5m djup). Inventering och undersökning av byggnaderna
(samtliga) visar att det bitvis förekommer dels verksamhetsrelaterade föroreningar, dels
byggnadsmaterial som innehåller miljö- och hälsostörande ämnen.
För att säkerställa en god stadsmiljö måste avhjälpandeåtgärder i mark därför vid behov
utföras inom planområdet. Föroreningarnas egenskaper och placering gör dock att de är
tämligen enkla att åtgärda med konventionella metoder varför planområdet bedöms
lämpligt för sitt ändamål.
Mer detaljerade markundersökningar för delar av planområde som är bebyggt bedöms inte
kunna göras i nuläget. De befintliga byggnaderna har särskilt kraftiga industrigolv vilket
medför att provtagning inte är möjlig utan att det kräver rivning. Vidare markmiljöundersökningar kommer därför att pågå parallellt med att arbetet med detaljplanen och
rivningar fortskrider. Inom planområdet kommer dock samtliga befintliga byggnader att
rivas varvid allt rivningsmaterial tas omhand på tillbörligt vis. Exploatören bär ansvar för
att hantera avhjälpandeåtgärder inom planområdet.
Trafikkonsekvenser

Västra Hamnen har under en längre tid genomgått en förändring från industriområde till
ett område med blandad bebyggelse. Omvandlingen av området pågår fortfarande och i
takt med att det byggs ut ökar behovet av rörelser till och från området. Området planeras
utifrån de förutsättningar som finns beskrivna i Hållbart resande i Västra Hamnen och de mål
som finns för delområdet enligt Trafik- och mobilitetsplan, vilket innebär att 30% av resorna
utgörs av cykel, 20% till fots, 30% med kollektivtrafik och 20% med bil.
Dagens biltrafik till och från Västra Hamnen har problem med köer vid de knutpunkter
som binder ihop Västra Hamnen med den övriga staden. För att minska bilanvändningen
trots fortsatt utbyggnad av Västra Hamnen ska god tillgänglighet till området säkras genom att förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Att skapa nya
kopplingar för biltrafik mot söder och öster löser inte problemen med stora biltrafikflöden.
Planförslaget ger förutsättningar för att prioritera gående, cyklister samt kollektiva
transporter framför biltrafik. Bron är tänkt att utformas för kollektivtrafik samt gående och
cyklister, därmed undviks genomfart i området bestående av biltrafik. I detaljplanen anges
användningen GATA för bron vilket ger en flexibilitet t ex om bron tillfälligt ska kunna
användas för biltrafik vid ombyggnation vid övriga broar till Västra Hamnen.
Planområdet ligger i ett läge med god tillgänglighet till ett välutbyggt kollektivtrafiknät.
Tillgängligheten kan stärkas ytterligare om det blir en ny hållplats inom planområdet.
Bron ska hålla samma segelfria höjd som Klaffbron, underkant bro bedöms hamna på
minst 2,1 m över normalvattenståndet och bredden mellan brostöden beräknas bli 15–16
m. Det kommer inte påverka den båttrafik som använder kanalen idag.
Bron kommer ge ett ökat flöde av gående, cyklister och kollektivtrafik på Styrmansgatan
vilket kan öka risken för påkörning av oskyddade trafikanter eftersom lastbilar korsar
gångbanan in till Lantmännens anläggning. För att minimera risken föreslås cykelbana längs
Styrmansgatan byggas ut först om Lantmännen skulle flytta sin verksamhet. Även gångoch cykelbanan på den västra sidan av kollektivtrafikstråket samt på bron kommer byggas
ut i ett senare skede när området väster om stråket bebyggs. Om denna utbyggnad sker
innan en eventuell flytt av Lantmännens verksamhet behöver cyklister ledas in på den östra
sidan av Styrmansgatan för att undvika risk för påkörning för oskyddade trafikanter. Det
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kan finnas möjlighet att öka trafiksäkerheten t ex genom en ytterligare fil på Styrmansgatan
innan en ev. framtida cykelbana byggs.
Bron kommer öka incitamenten för gående och cyklister att röra sig längs med kajen norr
om Lantmännens anläggning. Det behöver studeras vidare hur det kan vara möjligt att ge
plats för både gående och cyklister samt lastbilar på kajen.
Etablering för byggnation av bron bedöms framförallt ske på Varvsstadens sida, dvs norr
om kanalen. Malmö stad kommer att ha en dialog med Lantmännen för att i god tid
planera och se till att Lantmännens verksamhet kan bedrivas under byggtiden.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och exploatören. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap 40 §
plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan detaljplanen antas eller godkänns i
stadsbyggnadsnämnden.
Övriga ekonomiska konsekvenser

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören/ledningsägaren och i överensstämmelse med vad som avtalats i
exploateringsavtal. Om flytt eller ombyggnad av ledningar, ovan, bekostas av exploatör eller
ledningsägare behöver utredas vidare i ett senare skede.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som ska bekostas
av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Delar av fastigheten Hamnen 21:149 föreslås bli allmän platsmark. Kommunen blir
huvudman för allmän platsmark.
3.5 Samhällskonsekvenser
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom ett säkert och
välutvecklat gång- och cykelvägnät.
Tillgänglighet

Planområdet bedöms ha förutsättningar för att kunna bli en tillgänglig miljö för personer
med olika fysiska förutsättningar och behov.
Jämställdhet

Kvinnor och barn använder cykel- och kollektivtransporter i större utsträckning än män
vilket innebär att de gynnas mest av dels närheten till kollektivtrafiknätet och dels
intilliggande cykelvägnät.
Relevanta övriga projekt

Tillstånd för vattenverksamhet
Detaljplaneläggningen löper parallellt med ansökan om tillstånd hos Mark- och
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt om att göra en utfyllnad av vattenområde inom
planområdet.
Storstadspaketet
Kollektivtrafikstråket, som korsar planområdet, ingår i det så kallade Storstadspaketet.
Storstadspaketet innebär att Malmö stad fram till 2031 bland annat ska anpassa stadens
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gator till fyra nya MalmöExpresslinjer och anlägga sammanlagt tre mil nya cykelbanor.
Bussarna som ska trafikera gatorna ska vara helt elektrifierade, vilket bidrar till renare luft
och tystare fordon. De får även bättre framkomlighet, vilket medför ökad bekvämlighet
och kvalitet för resenärerna. Region Skåne svarar för trafikeringen.

4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av
detaljplanen.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan
fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av Malmö stad i samband med bebyggandet av
området.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
Den allmänna platsmarken bör höjdsättas utefter förutsättningen att kommande
bostadsbebyggelse i anslutning till planområdet kommer förläggas på plushöjden tre meter
över havets medelvattenstånd. Lägsta plushöjd för golv i bottenvåning för bostäder får inte
understiga +3,0 meter i höjdsystem RH2000.
Precis som att utfyllnad av vissa delar av hamnen kräver tillstånd för vattenverksamhet
(tidigare vattendom), gör även byggande av utlopp för dagvatten det. Malmö Stad och VA
SYD bör gemensamt samordna och söka tillstånd för vattenverksamhet enligt kap. 11
Miljöbalken. Det planeras för att föroreningar i bottensediment kommer att inkapslas i
samband med uppgrundningen av Södra varvsbassängen. Detta måste tas hänsyn till om
bron ska uppföras efter uppgrundning och inkapsling. Om övertäckningen (inkapslingen)
för uppgrundningen exempelvis penetreras för bropelare eller brofundament kan detta leda
till spridning av förorening. Om den omnämnda utfyllnaden för bron görs innan
uppgrundningen kan utfyllnaden för bron i sig innebära en inkapsling av förorening vilken
kräver en anmälan enligt 10 kap. miljöbalken.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och exploatören. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap 40 §
Plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan detaljplanen antas eller godkänns
i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer preliminärt att reglera frågor som har med överlåtelse av
mark och ersättning för gatukostnader att göra.
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Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören/ledningsägaren och i överensstämmelse med vad som avtalats i
exploateringsavtal. Om flytt eller ombyggnad av ledningar, ovan, bekostas av exploatör eller
ledningsägare behöver utredas vidare i ett senare skede.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som ska bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Den mark som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en
av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
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

Kollektivtrafikstråket är en del i Storstadspaketet där bron över kanalen kan finansieras
genom Storstadspaketet förutsatt att den är färdigbyggd 2024. Stråket bidrar till att koppla
samman Västra Hamnen med stadens övriga delar.
Planläggningen ger möjlighet för ett sammanhängande kajstråk runt hela Varvsbassängen.
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.
Medverkande

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

Planområdet utgör en del av den så kallade Varvsstaden i Malmö och sträcker sig från den
norra delen av industriområdet vidare söderut ner till Bassängkajen.
Planområdets area är cirka 14 500 kvm och utgörs i huvudsak av del av fastigheten
Hamnen 21:149 som ägs av Varvsstaden AB. Vattenområdet i planens södra del är en del
av den kommunalt ägda fastigheten Hamnen 21:138.
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Ortofoto med planområdets ungefärliga avgränsning markerat med röd linje. För mer exakt avgränsning, se
plankarta.
Platsens historik

Varvsstaden är ett före detta industriområde som har tillhört Kockums. På 1870-talet
började Kockums Mekaniska verkstad tillverka fartyg på området och 1910 flyttade de hela
sin verksamhet till Varvsstaden. Bebyggelsen i varvsområdet byggdes under åren succesivt
om och till för att passa företagets verksamhet. I området finns både en rad pampiga
industribyggnader i rött tegel, men också stora hallar i plåt och stora kranbanor. 1986 lades
fartygsproduktionen ner och 1995 tillverkades den sista ubåten, men byggnader och
strukturer finns till stora delar kvar och berättar historien om denna viktiga period i
Malmös utveckling. I dag är området under utveckling till en blandad stadsbebyggelse.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Varvsstaden tillsammans med Södra Varvsbassängen utgör i dagsläget en kraftig barriär
mellan Västra Hamnen och de centrala delarna av Malmö. Gång- och cykeltrafikanter
behöver ta stora omvägar på grund av att platsen inte är tillgänglig för allmänheten samt att
kopplingar över hamnbassängen saknas.
Planområdets östra delar omfattas av en kaj som i framtiden ska ingå i ett sammanhållet
kajstråk. Kajstråket ska omfatta hela kustlinjen runt Västra Hamnen och vara tillgängligt för
allmänheten.
I Utvecklingsplan för Varvsstaden anges ett framtida cykelvänligt grönt stråk som korsar
planområdet i östvästlig riktning. Där stråket korsar planområdet finns ett område utpekat
som plats med urban karaktär.
I Utvecklingsplan Varvsstaden är ett stråk för kollektivtrafik utpekat inom planområdet.
Stråket är avsett att sträcka sig genom Varvsstaden i nord-sydlig riktning och koppla
samman området med centrala staden genom att en ny bro för kollektivtrafik uppförs över
västra delen av hamnbassängen.
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Illustration 8 från Utvecklingsplan Varvsstaden som visar framtida stråk och platser. Planområdets
ungefärliga avgränsning markerat med röd linje.
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Illustration 9 från Utvecklingsplan Varvsstaden som visar stråken utifrån typ av utformning av gaturum.
Planområdets ungefärliga avgränsning markerat med röd linje.
Bebyggelse

Platsen ingår i ett område vars karaktär definieras som ”verksamhetsområdet-hamnar”
enligt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande. Programmet lyfter fram att
hamnområden till stor del karaktäriseras av bland annat hårdgjorda öppna ytor, kajkanter
och hamnbassänger och stora ofta fristående byggnadsvolymer. Dessa drag bör genomsyra
hamnområdena även i framtiden när platsen omvandlas till stadsbebyggelse.
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av en före detta industribyggnad i form av en
svetshall samt en vaktkur.
Svetshallen uppfördes 1975 och är sammanbyggd med en verkstadshall. Byggnadens
fasader är i korrugerad plåt i två toner, nertill ljusblå och upptill vitgrå. Den stora hallen
inrymmer två stora traverser.
Vaktkuren ”Centralvakten” uppfördes 1987 och är en mindre kvadratisk byggnad med
plåtkassetter.

Foto 8 och 9. Svetshallens östra respektive södra fasad.

Foto 10 och 11. Svetshallens norra fasad och interiör.
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Foto 12. Centralvakten
Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Varvsstaden är en av Malmös äldsta och bäst bevarade industrimiljöer. Den verksamhet
som funnits på platsen, Kockums mekaniska verkstad, har haft enorm betydelse för stadens
utveckling. Dess historia är intimt förknippad med Malmös historia och det gamla
varvsområdet är en unik miljö i staden. Området med docka, kajer, varvsbassäng och
industribyggnader är präglat av det förflutna. Det är idag en industrimiljö där historien
känns påtaglig och närvarande och hela miljön har mycket höga bevarandevärden.
Bebyggelsen inom planområdet är inventerad och kulturhistoriskt värderad i Kulturhistorisk
utredning Varvsstaden, Malmö Kulturmiljö rapport 2007:009.
Befintlig svetshall är utpekad som bebyggelse som är miljöskapande och av kulturhistoriskt
intresse. I norra delen av Svetshallen finns två kranbanor. Byggnaden föreslås inte att
bevaras det kan dock vara möjligt att bevara golv i vissa delar. Centralvakten är tillkommen
efter Kockums storhetstid och byggnaden bedöms vara av begränsat kulturhistoriskt värde.
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Illustration 10 från Utvecklingsplan Varvsstaden som visar vilken bebyggelse samt vilka element som ska
bevaras. Planområdets ungefärliga avgränsning markerat med röd linje.
Värdefull miljö i övrigt
Kockums gamla varvsområde utgör en spännande industrimiljö med ett unikt lokal- och
industrihistoriskt värde. Bebyggelsen har tillkommit under en drygt hundra år lång period,
och den är blandad såväl gällande material och färg som arkitektur och skala. När området
ska utvecklas och anpassas för nya verksamheter, fjärran från industriell tillverkning av
fartyg och järnvägsvagnar, är den gamla bebyggelsen en tillgång och en länk tillbaka till
områdets fascinerande historia.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet.
Topografi, landskap, grönstruktur

Platsen domineras av en hallbyggnad och öppna hårdgjorda ytor.
I grönplanen anges att planområdet i likhet med stora delar av Västra Hamnen lider brist
på grönytor.
Kollektivtrafik

Planområdet ligger cirka 400 meter ifrån Malmö C-uppgången Anna Lindhs plats, med
region- och fjärrtåg.
Busshållplats, som trafikeras av ringlinje 3 (Centralen- Värnhem- Södervärn- ErikslustCentralen), finns i direkt anslutning till planområdet, vid Stora Varvsgatan. Ringlinje 3 har
god turtäthet i rusningstrafik.
Längs Östra Varvsgatan, med hållplatsläge cirka 300 meter söder om planområdet, går buss
nr 5 (Malmöexpressen- Västra Hamnen- Rosengård- Stenkällan) och längs Västra
Varvsgatan, med hållplatsläge cirka 200 meter norr planområdet, går buss nr 2 (Västra
Hamnen- Centralen- Kastanjegården).
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Gång-, cykel- och biltrafik

Infart till planområdet sker i dag från Stora Varvsgatan. Stora Varvsgatan är en fyrfilig väg
med trädplanteringar mellan öst- och västgående trafik. Gång- och cykelbanor, som är
separerade från biltrafiken med trädplantering, finns på båda sidor av vägen.
Teknisk försörjning

I nuläget finns inget allmänt ledningsnät inom planområdet. Allmänna ledningar för vattenoch spillvatten finns i Stora Varvsgatan. Befintliga ledningar inom planområdet är av sådan
kvalitet att de inte kan återanvändas.
Weum Gas har en befintlig avkopplad ledning inom planområdet. Ledningen är
gasfriförklarad och kan demonteras av exploatören i samråd med områdesansvarig. Vid
demontering ska inmätning ske vid avkopplingsställena av exploatören och redovisas till
Weum Gas för dokumentation i kartsystem.
Fjärrvärmeledningar och gasledningar finns i Stora Varvsgatan, norr om planområdet.
Tele2 har kanalisation med optokabel, längs Styrmansgatan östra sida fram till kajkanten
och sedan vidare i östlig riktning, som kan komma att påverkas vid ett genomförande av
upprättat förslag till detaljplan.
Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom och kring detaljplaneområdet som man
önska att behålla.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs av riksintressen för kustzonen. Riksintresset har en vid utbredning och
omfattar stora delar av Malmö. Malmös stads huvudsakliga planeringsinriktning är att
främst bygga innanför Yttre Ringvägen och använda befintlig urbaniserad mark på ett
effektivare sätt. Det ska dock ske utan att äventyra tillgängligheten till kusten.
Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset
eftersom området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften samt att ny bebyggelse och kontorsverksamhet är väl avskild från
området närmast strandlinjen.
Översiktsplan

Översiktsplanen anger markanvändningen ny blandad stadsbebyggelse för området samt gång-,
cykel-, och kollektivtrafikstråk från Bassängkajen till Östra Varvsgatan.
Föreslagen markanvändning i detaljplanen är förenlig med översiktsplanen för Malmö.
Planprogram

Planförslaget grundar sig på Planprogram för Varvsstaden, Pp 6030, som var på samråd under
april-juni 2011 och godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2011-08-25.
Utvecklingsplan för Varvsstaden

För området har upprättats en utvecklingsplan, Utvecklingsplan Varvsstaden, som godkändes
av stadsbyggnadsnämnden 2014-04-01. Utvecklingsplanen togs fram för att konkretisera
planprogrammet intentioner inför detaljplanearbetet. Under arbete med utvecklingsplanen
togs en strategiplan för Varvsstaden fram. Strategiplanen anger inriktning för området men
medger flexibilitet över tid. Dess viktigaste aspekterna är följande:


Offentliga rummets kvaliteter



Gång-, cykel- och kollektivtrafik som grund
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Västra Hamnen 2031-ett hållbart och gott liv för alla

Planområdet omfattas av Västra Hamnen ett hållbart och gott liv för alla som redovisar Malmö
stads vision, mål och strategier för stadsdelen Västra Hamnen. Några av målen för Västra
Hamnen 2031 är att stadsdelen ska vara en blandad stad med levande gaturum samt en
plats dit man reser hållbart. Med blandad stad med levande gaturum avses bland annat att
publika och kommersiella verksamheter i bottenvåningarna ska möjliggöras i alla
kommande detaljplaner. I dokumentet tas även strategiska projekt upp varav ett gäller
tillgängligt stråk längs vatten. Detta planförslag bedöms vara i enlighet med dokumentets
intentioner.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är:




Dp 4007 (1989)
ÄDp 4909 (2006) är en ändring av Dp 4007
Dp 5175 (2017)

Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft. Planområdets sydligaste del är inte detaljplanelagd.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument
















Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015–2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012–2019
Västra Hamnen 2031 ett hållbart och gott liv för alla, juli 2013
Utvecklingsplan Varvsstaden 2014-04-01
Hållbart resande i Västra Hamnen 2014‐05‐16
Avfallsplan 2016–2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016
Kulturstrategi 2014–2020, Malmö Stad

Utredningar till grund för planförslaget






Kulturhistorisk utredning Varvsstaden. Enheten för Kulturmiljövård Rapport
2007:009
Översvämningsutredning Triton 7 m.fl., Sweco, 2018-01-11
Strategi mot extrema högvatten i Malmö, Sweco, 2017
PM - DP 5640-föroreningar i mark och byggnader, PQ Geoteknik & Miljö AB,
2019-10-21
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