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Planprogram Norra Hamnen

INLEDNING

Den 17 juni 2004 ﬁck stadsbyggnadskontoret av stadsbyggnadsnämnden uppdraget att
påbörja planarbete för Norra
hamnen. Detta planprogram är
första steget i planprocessen som
ska fastställa markanvändningen
i Norra hamnen.
Flera stora investeringar i
Sydsveriges infrastruktur kommer att innebära att Malmö
hamn får en allt viktigare roll
i regionen och Nordeuropa.
Sammanslagningen av Köpenhamns och Malmös hamnbolag
till CMP (Copenhagen Malmö
Port) har också bidragit till att
tydligare proﬁlera Malmö och
Köpenhamn som viktiga hamnar. Införseln av bilar för den
nordiska och ryska marknaden
via Malmö hamn har också bidragit till en positiv utveckling
för hamnverksamheten.

T. ex. har Toyota sedan 2003
valt att samla importen av bilar
till Malmö hamn.
Norra hamnen, den del som
till största delen ännu är oexploaterad, står på tur att utvecklas. Med början år 2005
deponeras massor från Citytunneln i lagunen för att tillskapa
nya markområden. Här ﬁnns
från Copenhagen Malmö Port
(CMP) önskemål om att lokalisera ett nytt färjeläge, containerhamn, logistikcentrum, en
utökad bulkhamn m.m. Det nya
färjeläget kan ersätta det beﬁntliga i Frihamnen, en förutsättning för att staden ska kunna
fortsätta att utvecklas till en
stad vid vattnet med attraktiva
bostäder, högskola och kontor i
Nyhamnsområdet.
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Planprogrammet skall ange
förutsättningarna för planarbete
samt uttrycka utgångspunkter,
kommunens vilja, mål och
avsikter med planen. Programmet innehåller en inventering
av områdets förutsättningar, en
redovisning av de anspråk som
ställs och en kartläggning av de
resurser som står till förfogande.
Programmet ska visa en avvägning mellan de uppställda
anspråken och de tillgängliga
resurserna. Det bör ange planområdets avgränsning, planens
syfte, vilka frågor som planen
skall lösa (men ej presentera
några färdiga förslag), användning av mark och vatten, exploateringsgrad, tidplaner m.m.
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PLANOMRÅDET

Bulkhamnen
OLJEHAMNEN
Lagunen

Oljesjön

Kv. Bergoljan
Lappögata
Hemsöga

tan

f.d. småbåtshamn

MELLERSTA HAMNEN
Planprogrammet omfattar område som markerats med röd linje

Området som är ca 230 ha
(över 2 km²) kan ses i kartbilden
här ovan. Området omges av
vatten i de västliga delarna och
avgränsas i öster av Flintrännegatan. Gränsen går vidare, delvis
i Lappögatan och i kvarteret
Bergoljans norra del. Den före
detta småbåtshamnen ingår
inte i planområdet. Området
har i förhållande till anmälan av
detaljplan utökats eftersom den
östra delen av området kan få
stor betydelse för den framtida
traﬁkförsörjningen och därför
bör ingå i utredningsarbetet.
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Lagunen

Det öppna vattenområdet i
nordväst som är tippningsplats
för bl a schaktmassor från
Citytunnelbygget. Här är en vy
österut över vattenytan från den
västligaste delen. Bulkhamnen,
E.ON förbränningsanläggning
och vindkraftverket Boel skymtar i bakgrunden.

Bulkhamnen

Bulkhamnen kallas även Swede
Harbour och ligger i norra delen
intill Oljehamnen. Här hanteras
bl a skrot, ﬂis och kol s.k. torrbulk. Flisen används bl a till
E.ONs fjärrvärmeverk.

Oljesjön

Oljesjön är det sammanfattande namnet för det långsmala
vattenområdet i öster samt
det öppna markområdet norr
härom. På bilden syns den
större vattenytan som hänger
samman med den långa kanalen
som löper österut mot Flintrännegatan. De öppna markerna
i anslutning till Oljesjön är
viktiga häckningsplatser för ﬂera
fågelarter.
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BAKGRUND

Historia

Området är i sin helhet landvinningar som åstadkommits
genom utfyllnader av vattenområden med schaktmassor,
sand m.m. De första delarna
som fylldes ut inom planområdet var de västligaste delarna av
oljehamnen, där arbetet skedde
under 1950-talet. Succesivt har
området fyllts ut under 1960och 1970- talen, men arbetet
intensiﬁerades under 1980-talet.
För närvarande pågår utfyllnad
av lagunen.
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Tidigare utredningar
Förslag till områdesplan över Norra hamnen
(SBK, 1984) visar ett förslag på
områdesstruktur. Den föreslagna
markanvändningen stämmer
fortfarande i huvudsak väl överens med gällande översiktsplan.
I förslaget talas om vikten att
lägga omsorg vid utformningen
av byggnader som vetter mot
havet, eftersom hamnområdet är
det som man först ser när man
närmar sig Malmö från havet.
Möjligheten att för allmänheten kunna besöka området för
uppleva hamnverksamheterna
beskrivs också som viktigt. Den
tunga traﬁken till och från Norra hamnen går enligt områdesplanen via sådana områden som
tål sådan traﬁk. (Detta kan med
beﬁntlig traﬁkutveckling ifrågasättas). En förlängning av Hemsögatan i öster till Spillepengsgatan anses i områdesplanen vara
nödvändig för traﬁkmatningen
västerut. Järnvägsspår kan dras i
Bjurögatans förlängning utmed
Industrikajen, i Lappögatans
förlängning och som förlängning på beﬁntligt spår väster om
Oljehamnen. Bussförbindelser
föreslås förlängas västerut från
dåvarande ändhållplatsen vid
Oljehamnen eller med en helt
ny linjesträckning (2005 ligger
ändhållplatsen nästan på exakt
samma ställe som 1984).

Karta ur Områdesplan över Norra hamnen, 1984

För gång - och cykeltraﬁken
som beräknades vara måttlig i
området föreslogs kombinerade
gång- och cykelvägar. Servicefunktioner inom området är
svåretablerade p.g.a. områdets
låga sysselsättningstäthet, vilket
enligt områdesplanen även förväntas för den fortsatta exploateringen av området. För den
personliga servicen föreslogs
därför mer okonventionella system. Det beskrivs som viktigt att
knyta samman hela kuststräckan
visuellt över hamnarna från
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Ribersborg till Spillepengen, att
bryta monotonin av storskaliga
verksamheter med träd och
annan vegetation. En parkzon
mellan havet och industriområdet föreslås tillsammans med ett
mer utvidgat område någonstans
inom Norra hamnen. Området
vid Oljesjön som varit planerat
för utvidgning av Oljehamnen
men som enligt områdesplanen
troligen inte kommer att nyttjas
för detta ändamål, skulle delvis
kunna tas i anspråk som park.
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Fågelperspektiv från vision 2010

Malmö Hamn Vision 2010
kom till före samgåendet mellan Köpenhamns och Malmös
hamnbolag till CMP (Copenhagen Malmö Port).
I visionen beskrivs hur godsfärjetraﬁken ﬂyttas från Nyhamnen
till Norra hamnens sydvästra del
omkring år 2010. Här ska gods
enkelt kunna lastas om mellan
de olika transportlagen färja, tåg
och lastbil. Rangering kan ske
på den godsbangård som föreslås söder om oljehamnen. De
centrala delarna kan användas
som distributionscentra åt större
företag, ett logistikcentrum.
Hanteringen i nordväst får växa
och utvecklas bl.a med
hantering av värmepellets. I
den södra delen, mot Industrihamnsrännan, kan en ny
cementterminal etableras. Sedan
visionen kom till har vissa förutsättningar för Norra hamnen
förändrats. T ex har etableringen

av Toyotas terminal i Mellersta
hamnen tillkommit. Mellersta
hamnen var i visionen avsedd
för containerhantering. Denna
hantering behöver nu utrymme
någon annanstans, möjligen i
Norra hamnen.
Malmö Hamn Vision 2020
Under september 2006 gav
Copenhagen Malmö Port ut
ett nytt visionsdokument för
malmö Hamn. Sen det förra
visionsdokumentet gavs ut har
många för Malmö Hamn betydelsefulla planer genomförts,
t ex Öresundsförbindelsen.
Hamnens verksamhet sätts i
ett sammanhang med ett europeiskt transportnät till sjöss,
där Malmö Hamn kan bli en
viktig knutpunkt med trimodalitet, mötet mellan sjöfart,
järnvägs- och vägtransport, och
intermodalitet, standardiserad överföring av gods mellan
transportmedel, t ex standar-
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diserade containerstorlekar.
Enligt visionen kan hamnens
totala godskapacitet öka till
fem gånger dagens med en
utbyggnad och eﬀektivisering av
hanteringen. Norra hamnen har
goda förutsättningar för en ytoch kostnadseﬀektiv verksamhet
eftersom mycket kan planeras
från grunden för att optimera
funktionerna. Ett fågelhabitat och en ny park ska ﬁnnas
i Norra hamnen. Med en ny
infart till Norra hamnen skapas
förutsättningar för mer eﬀektiva
transporter, men även positiva
eﬀekter som att lyfta bort mer
av den tunga traﬁken från Malmös infarter. En rangerbangård
i Norra hamnen kan vara ett
alternativ till beﬁntlig bangård
när persontraﬁken ökar.

Planprogram Norra Hamnen

Malmös roll i det framtida transportnätverket
(Inregia AB, Aug 2002)
Malmö kommer att få en ökad
betydelse för den internationella
godstraﬁken. Olika faktorer
såsom Öresundsbron, avreglerad
järnvägssektor och borttagande
av taxfreeförsäljning på färjelinjer inom EU är exempel på
förutsättningar som påverkar
transportsektorn. En fortsättning av nuvarande trender kan
skönjas. Godstraﬁkarbetet kommer att fortsätta att öka. Malmö
godsbangård kommer att fylla
en viktig funktion som regional
rangerbangård för södra Sverige.
Integrationen mellan de danska

och svenska delarna av Öresundsregionen kommer att leda
till omlokaliseringar och specialisering. Malmös geograﬁska
läge är fördelaktigt, men ﬁnns
det andra utvecklingsvägar som
bättre tar till vara framtidens
möjligheter? Exploateringstryck
och höjda markpriser gör det
viktigt att överväga hur centralt
belägna markreserver ska användas på längre sikt - boende och
kontor eller lager och uppställningsytor?
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Spåranslutning till ny järnvägsterminal i Norra hamnen
(Inregia AB, okt 2002)
Ytterligare studier behövs inom
ﬂera områden. Dessa föreslås:

En ev. järnvägsterminal i Norra
hamnen kan fungera som lokal,
regional och/ eller internationell
kombiterminal.

Utformningsförslag för den nya
terminalen bör tas fram i ett
tidigt skede så att mark kan reserveras i rätt omfattning och på
rätt plats. Förslagen kan gärna
visa hur terminalen kan byggas
ut etappvis.
En lokal traﬁkstudie med simulering av både väg-och järnvägstraﬁk bör göras för att kunna
bedöma huruvida korsningar
järnväg/ väg och väg/ väg ska
utformas i olika scenarier.

En uppgradering av den beﬁntliga spåranslutningen är att föredra både med hänsyn till anläggningskostnader och traﬁkering.
Elektriﬁering av spåranslutningen är inte att rekommendera då
diesellok ändå behövs för vagnhantering på kombiterminal.

Utbyggnaden av en ny terminal
i Norra hamnen bör i en kostnads-/ nyttoanalys jämföras med
att uppgradera beﬁntlig terminalstruktur.
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Nytt anslutningsspår i form av
ett triangelspår mellan Norra
hamnen och Södra stambanan
är ännu mer komplicerat att
genomföra.

Kostnadsberäkningar av nödvändiga utbyggnadsåtgärder bör
göras för att ligga till grund för
val av alternativ och för ﬁnansieringsfrågor.
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Nytt anslutningsspår i östra
änden av Malmö godsbangård är
dyrt och komplicerat.

En kapacitetsanalys av anslutningsområden bör göras för att
bedöma var, när och hur kapacitetshöjande åtgärder bör utföras. I det sammanhanget är det
viktigt att inventera den samlade
järnvägstransportefterfrågan i
hela hamnområdet.
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Illustration från utredningen Spåranslutning
till ny järnvägsterminal i Norra hamnen
(Inregia AB, okt 2002)
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Designkoncept
(SAMARK Arkitektur & Design,
2004)
Designkonceptet visar i ett antal
skisser hur Norra hamnens
framtida verksamheter skulle
kunna disponeras. Kartskisser
visar principer för hur terminaloch lagerbyggnader kan placeras
och vilka markområden som
krävs för respektive enhet. En ny
containerhamn i södra delen i

kombination med ett nytt färjeläge i sydvästra delen av området
visas också. Öster om Oljesjön
ﬁnns skisserat ett område med
diverse servicefunktioner såsom
inkörselkontroll, uppställningsytor för lastfordon, kontor, hotell
och restaurang. Skissen visar
också ett fågelreservat i områdets
nordvästra del. En eventuell ny
bangård parallellt med Oljesjökanalen ligger utanför det område som studerats. Principer för

11

dagvattenhanteringen beskrivs
också översiktligt i en skiss.
Övrigt som behandlas är möjliga principer för gatusektioner,
skyltprogram och arkitektur.
(se vidare planförslag).
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ÖVERSIKTSPLAN

Övergripande mål
Att skapa ﬂer arbetstillfällen genom att kunna erbjuda
goda lokaliseringsmöjligheter i
Malmö.
Att vidareutveckla Malmö som
attraktiv stad för invånarna och
då indirekt som betydelse full
lokaliseringsfaktor för företag.
Att stärka Malmös roll som
regionalt centrum.

Att slå vakt om möjligheterna
att utveckla ett robust och
långsiktigt hållbart samhälle genom att bevara Malmö som en
kompakt stad, främja ett miljöanpassat traﬁksystem, begränsa
exploateringen av värdefulla
naturresurser och förstärka den
biologiska mångfalden.
Riktlinjer för stadsbyggande
i hamnar säger att hamnarnas maritima anknytning ska
respekteras, häribland beﬁntliga
anläggningar och strukturer
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såsom kajer, dels för eventuell
återanvändning och dels för
att behålla hamnarnas särskilda
prägel.
Verksamhetslokaler och anläggningar för maritim verksamhet,
professionell såväl som föreningsanknuten, behandlas som
en tillgång och beredes plats vid
ev. nyexploateringar. En satsning bör göras för att förbättra
närmiljön avseende ombonade
gaturum och gröningar.
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Sektorsintressen

kommungränsen i söder. En
länk som saknas är hamnområdet mellan innerstaden och
Spillepengen.

Näringsliv och arbetsplatser
Norra Hamnen ligger på stort
avstånd till störningskänslig
bebyggelse och har goda förutsättningar för tung traﬁk. Delar
av Norra hamnen reserveras för
hamnverksamhet. Andra delar
förbehålles särskilt störande och
riskabla verksamheter.

Naturmiljö och biologisk
mångfald
För många arter erbjuder Malmös speciella karaktär unika
livsmiljöer. I storstadsmiljön
ﬁnns ruderatmarker, d.v.s.
”överblivna” ytor i anslutning
till vägar, järnvägar, hamnar och
industriområden. I dessa områden ﬁnns unika möjligheter, för
såväl djur som växter att etablera
sig vilket gjort ruderatmarkerna
till artrika områden. En stor
del av Norra hamnen har enligt
Naturvårdsprogram för Malmö
stad 2000 högt naturvärde.
Oljesjön med intilliggande
markområde har mycket högt
naturvärde. Oljesjön bedöms
enligt Översiktsplan 2000 vara
ekologiskt känsligt p.g.a. dess
koloni av skrattmåsar m.m.

Planeringssektorer som berör
planeringen i hamnen listas
nedan med riktlinjer i korthet:

Hamnområden och hamnverksamhet
Områden reserveras för utvidgning av bulkhamnen, ny godsfärjeterminal och nytt logistikcentrum.
Kulturmiljö
Inom kommunen utförda inventeringar ligger till grund för
vilka områden som anses särskilt
värdefulla. Systematisk inventering av Hamnen saknas.
Grönstruktur och grönområden
Målet är att skapa en bättre
kontakt mellan innerstaden
och havet samt åstadkomma
ett sammanhängande och
allmänt tillgängligt kuststråk
från Spillepengen, Hamnen och
Scaniaparken via Ribersborg
rekreationsområde, Limhamn,
Sibbarp och Klagshamn till

Havet och kusten
Öresund ska vara ett friskt och
levande hav där biologisk mångfald och rekreation kan kombineras med sjöfart, ﬁske och
energiproduktion. Utfyllnader
i kommunens havsområde ska
inte ske utöver redan invallade
områden. Kustzonen ingår i ett
riksintresseområde.
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Exploatering och andra ingrepp
får ske endast om natur- och
kulturvärden inte påtagligt
skadas. Bestämmelserna hindrar
dock inte utveckling av beﬁntliga tätorter eller det lokala
näringslivet samt försvarsanläggningar. Den globala uppvärmningen kommer enligt många
forskare resultera i att världshaven stiger mellan 15 och 95
cm fram till år 2100. Med ökad
stormfrekvens ﬁnns risk för mer
omfattande och frekventa översvämningar.
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Traﬁk
Transporsystemet ska utformas
och organiseras så att enskilda
människor såväl som näringslivet ges möjlighet att tillgodose
sina grundläggande transportbehov. Traﬁksäkerhet ska
prioriteras i stadsplaneringen.
Traﬁkplaneringen ska bidra till
att minska miljöbelastningen.
Transportsystemet ska utformas
med hänsyn till den oﬀentliga
miljön och till estetiska och
stadsbildsmässiga aspekter. Närliggande E6/ E20/ E22, Malmö
rangerbangård och Södra stambanan hävdas av Vägverket och
Banverket som riksintressen.
Godstraﬁk
Malmö ska förbli en betydande
transportknutpunkt. Nya omlastnings-och godsterminaler ska
lokaliseras i anslutning till de
stora traﬁklederna. Nya industriområden ska lokaliseras så att
tung traﬁk inte belastar stadsmiljön.

Energi
Kommunen är till största delen
beroende av energitillförsel
utifrån, men närheten till bl.a.
oljehamn och bulkhamn (biobränslen och kol) ger goda
möjligheter att anpassa bränsletillförseln efter skiftande förutsättningar. För etablering av
vindkraft i Malmö kan Norra
hamnen vara ett alternativ om
Malmö hamn AB (numera Copenhagen Malmö Port) godkänner detta. Områden för fjärrvärmeanläggning reserveras i Norra
hamnen.
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Vattenförsörjning och avlopp
Nybyggnadsområden ska planeras med mindre andel hårdgjord
yta och ökat lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattensystemet ska utformas så att
risken för uppdämningsskador
vid kraftiga regn minimeras
och föroreningsbelastningen på
recipienten minskas. Dagvattnet
ska nyttjas som en positiv resurs
i stadsbyggandet.

och järnvägar för transport av
farligt gods ska generellt ha 100
m skyddsavstånd till tätbebyggelse. I områden där risken för
markföroreningar i förstudier
klassats som stor eller mycket
stor, skall närmare undersökningar av mark och grundvatten
företas. Insatstiden för räddningstjänsten är i Norra hamnen
över 10 minuter.

Avfall
Anläggningar för sortering,
återvinning och annan hantering av avfall ska förläggas till
särskilda verksamhetsområden
där omgivningen inte störs av
verksamheten. Delar av aktuellt
planområde utpekas i ÖP som
lämpliga för sådan hantering.
Miljö- och riskfaktorer
Lägsta gräns för ny bebyggelse
är 2,5 m över havets medelvattennivå p.g.a. risken för långsiktig höjning av havsytan och
ökad frekvens av tillfälligt högt
vattenstånd. Anläggningar som
alstrar traﬁk med farligt gods
bör lokaliseras utanför tättbebyggt område. Farligt gods bör
i största möjliga utsträckning
transporteras på järnväg. Vägar
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Riksintresse för försvaret
I de fall försvarets intressen
berörs i plan- och lovärenden
eller motsvarande skall yttrande
inhämtas från Försvarsområdesbefälhavaren.
Mellankommunala frågor
Ett eventuellt yttre godsspår
kan få till följd att en förbindelse till Norra hamnen byggs.
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DETALJPLANER
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Gällande detaljplaner (källa: Stadsatlas, Malmö stadsbyggnadskontor). Aktuellt planområde är bruntonat.

Gällande detaljplaner i
korthet:
Dp 811 - Laga kraft 28 aug
1967. HJ= Kvartersområde för
hamnmagasin, lager och liknande ändamål eller för industriändamål. Ts = Specialområde
för traﬁkändamål. Utöver dessa
förekommer gatumark (Hemsögatan, Ljusterögatan samt
gatumark söder om kanalen).
Högsta byggnadshöjd söder om
kanalen är 15,0 m.
Dp 1192 - Laga kraft 14 mars
1974. Js= Kvartersområde för
storindustriändamål. (oljeupplag). Th= Specialområde för

hamnändamål. Ts= Specialområde för traﬁkändamål. Utöver
dessa förekommer gatumark,
specialområde för ledningsändamål och vattenområde. Högsta
byggnadshöjd är 15,0 m.
Dp 1279 - Laga kraft 7 mars
1976. HJ= Kvartersområde för
hamnmagasin, lager och liknande ändamål eller för industriändamål. Ts= Specialområde
för traﬁkändamål. Utöver dessa
förekommer gatumark. Högsta
byggnadshöjd 12,0 m.

16

Dp 1621 - Laga kraft 14 aug
1987. J= Industri. Th= Hamn.
Utöver dessa förekommer gatumark och vattenområde. Högsta
byggnadshöjd 15, 0 m.
Dp 4023 - Laga kraft 14 juli
1988. Norra delen: J= Industri
(nuvarande Stena Metall). Södra
delen, utmed Industrikajen: V=
Hamnverksamhet. Utöver dessa
förekommer gatumark. Högsta
byggnadshöjd på industrimark
är 15,0 m och 12,0 m på mark
för hamnändamål.
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Dp 4119 - Laga kraft 31 maj
1990. Norra delen: V= Hamn.
Södra delen: J= Industri. Utöver
dessa förekommer gatumark.
Högsta byggnadshöjd är
15,0 m.
Dp 4133 - Laga kraft 4 april
1992. V= Hamn. Utöver hamn
förekommer gatumark. Högsta
byggnadshöjd är 15,0 m.
Detaljplaner som inte vunnit laga kraft
Två försök har gjorts att tillskapa möjlighet för vindkraftverk i
Norra hamnen. Ingen av dessa
har vunnit laga kraft.
Dp 4448 - Under slutet av
1990-talet pågick planarbetet som syftade till att skapa
möjlighet för etablering av ca
5 större vindkraftverk i Norra
hamnen. Planarbetet fullföljdes
aldrig p.g.a. att man vid den
tidpunkten bedömde att vindkraftverken krävde relativt stora
skyddsavstånd. Dessa zoner lade
delvis en död hand på områden
som var intressanta för hamnverksamheten. Det blev omöjligt
att få till stånd en, för de olika
intressenterna, godtagbar kompromiss.

Dp 4728 - Under början av
2000-talet påbörjades planarbete som syftade till att skapa
möjlighet för etablering av ca
5-7 vindkraftverk ute i vattnet
väster, nordväst och norr om
Norra hamnen. Detta förslag
skulle på så sätt inte konkurrera
om marken med hamnverksamheterna. De främsta konﬂikterna för detta planarbete rörde
landskapsbilden, där bl a Lomma kommun opponerade sig i
tidiga samråd. Efter en tid ﬁck
företaget som beställde planen
ekonomiska problem och försattes i konkurs. Planarbetet har
därefter inte drivits vidare.

Pågående planering

Utbyggnaden av området är
bl.a. beroende av utfyllnaderna
av lagunen. Detaljplanearbete
har redan påbörjats inom det
område som planprogrammet
gäller. Dessa detaljplaner berör
de beﬁntliga verksamheterna
Stena Metall respektive Sydkraft.
Detaljplan 4769 (kv. Eldningsoljan m.m.) syftar till att göra
det möjligt för E.ON att öka
sin förbränning av ﬂisprodukter.
Dp 4769 har inte godkänts av
stadsbyggnadsnämnden p.g.a.
oenighet i den energipolitiska
frågan. Stadsbyggnadskontoret
avvaktar direktiv.
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Vunnit laga kraft
Detaljplan 4890 syftar till att
överföra Renögatan till kvartersmark för att Stena Metall ska
kunna utöka sin verksamhet och
samutnyttja fastigheterna som
ligger på ömse sidor om nuvarande Renögatan. Samtidigt
ska tillskapas en ny nordsydlig
förbindelse som ersättning för
Renögatan. Denna ligger längre
österut som en förlängning av
Utögatan söderut.
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ÖVRIGA PROGRAM, PLANER OCH RIKTLINJER

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet är en
beskrivning av naturen i Malmö
kommun samt en presentation
av de mest värdefulla områdena.
Naturvårdsprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den
31 augusti 2000. Inom det aktuella planområdet ﬁnns enligt
Ö
naturvårdsprogrammet ett par
värdefulla naturområden.
Västra oljehamnen benämns
i Naturvårdsprogrammet det
aktuella området som till största
delen består av de invallade vattenytorna inom Norra hamnen.
Området har enligt naturvårdsplanen högt naturvärde och har
stor betydelse för rastande sjöfågel. Stora ﬂockar syns här under
ﬂyttsträck och under vintern.
Under ﬂ6yttsträck syns här bl a.
sothöns, vigg, småskrake och
gräsand. Enligt naturvårdsprogrammet bör om möjligt, delar
av området bevaras för fågellivet.
Det bör poängteras att det är
11
markområdena, inte vattenom31som är viktiga för dessa
rådena
fåglar. En utfyllnad av lagunen
är till fördel för fågellivet efter-12
som det är på dessa marker som
häckning och rastning sker.

3
2
1
4
5

30

Utsnitt ur Grönplanens förslagskarta där föreslagna gröna stråk och större områden visas.

oljecisterner i norr samt industri- och lagerlokaler i söder. 29
En mycket stor och skyddsvärd
skrattmålskoloni häckar i området. Småtärna och skärﬂäcka
häckar här också. Vintertid
16
syns ofta småfåglar som vinterhämpling, berglärka, snösparv
och steglits p.g.a ruderatväxternas rika fröproduktion. Enligt
naturvårdsprogrammet är det
särskilt angeläget att vattenområden med häckfågelkolonier
bevaras.

Grönplan

Grönplanen är ett planeringsunderlag som med inventeringar
och analyser visar utvecklingsförslag för Malmös grönstruktur
med fokus på rekreation och
biologi. Grönplanen godkändes
av kommunfullmäktige den 15
maj 2003. De generella målen
är att öka den sammanlagda
arealen grön mark i Malmö, och
att skydda värdefull grön mark
mot exploatering.

32

18

19

20

Oljesjön benämns det område
som inkluderar
13 en långsmal
kanal och en större vattenyta
söder om Oljehamnen. Här har
skapats förutsättningar för ett
rikt fågelliv. Området omges
av
14

17

21
33

23
22

8
18

2

Planprogram Norra Hamnen

Bristanalysen
visar att Norra hamnen har brist
på mellan tre och fem av de
underkategorier av parker och
rekreationsområden som deﬁnierats i programmet. Samtidigt visas att det är få boende i
området.
Strukturanalysen
syftar till att utforska möjligheterna till ett sammanhängande
grönt nätverk i kommunen.
Att integrera Norra hamnen i
detta nätverk ter sig svårt.

Strategin
För att uppnå kommunens
generella mål är strategin att
säkerställa beﬁntliga värdefulla
grönytor och skydda dem från
exploatering, att anlägga nya
grönytor, att i möjligaste mån
undvika exploatering av grön
mark, att följa försiktighetsprincipen vid all påverkan på gröna
värden, att följa kompensationsprincipen vid ev exploatering av
värdefull grön mark.

Biotopkarteringen
visar att de vanligaste biotoperna i Norra hamnen är lagun,
våtmark och ruderatmark. Inom
dessa delområden är andelen
hårdgjord mark 10% eller mindre. Övrig mark inom Norra
hamnen är hårdgjord till minst
95%.
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Grönstrukturen
föreslås utvecklas med utgångspunkt i ovanstående analyser
och strategi. Här föreslås att
två större områden skyddas i
Norra hamnen, främst p.g.a. de
biologiska värdena. Den norra
delen av lagunen föreslås att
genom utfyllnad utvecklas till
ett kustnära ruderatmarksområde för ett rikt fågelliv. Oljesjön
med intilliggande ruderatmarker, kan med skötsel som håller
markerna öppna utvecklas till en
intressant målpunkt i hamnen.
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Övrig lagstiftning
Sjöfartsskydd
Med anledning av av terrorattentaten i New York och
Washington D.C. den 11
september 2001 beslutades vid
en diplomatkonferens i London den 13 december 2001
om nya regler för sjöfartsskydd.
De nya reglerna trädde i kraft
den 1 juli 2004. Inom EU har
de nya reglerna satts i kraft
genom Europaparlamentets
och Rådets förordning (EG) nr
725/2004 av den 31 mars 2004
om förbättrat sjöfartsskydd på
fartyg och i hamnanläggningar.
Sveriges riksdag har vidare
beslutat om en Lag (2004:487)
om sjöfartsskydd och regeringen
om en Förordning (2004:283)
om sjöfartsskydd. Sjöfartsverket
har dessutom gett ut en föreskrift om sjöfartsskydd, SJÖFS
2004:13. Lagstiftningen kräver
att t ex Containerhamnen ska
stängslas in och det ska ﬁnnas
tydlig skyltning för att förhindra
obehörigt intrång.
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Traﬁk
Gatunätet

Markförhållanden
Norra hamnen är i sin helhet
mark vunnen genom utfyllnad
av vattenområden. Fyllnadsmassorna består mestadels av
schaktmassor och viss mån av
olika tekniska material.
Verksamheter och
bebyggelse
De större verksamheter som redan nu ﬁnns i området är Stena
Metalls metallåtervinningsanläggning, E.ONs värmeverk och
bulkhamnen Swede Harbour.

Vid E.ON:s värmeverk står även
vindkraftverket Boel som uppfördes inför bomässan Bo01 för
att försörja de ca 500 hushållen
med hushållsel. Några oljecisterner ligger inom planområdet.
De ﬂesta återﬁnns dock längre
norrut intill Oljehamnen. I den
sydvästligaste delen har tidigare
skett tillverkning av broelement
till Öresundsbron. Till ﬂera av
de olika verksamheterna ﬁnns
knutet kontorsverksamhet.
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Gatorna i Norra hamnen, Östra
hamnen och Oljehamnen är
raka, breda och långsträckta.
Strukturen är storskalig. Den
tunga traﬁken dominerar och
hastighetena är höga. I hamnens
perifera delar står ofta uppställda lastbilsekipage eller släp
längs sidorna. Endast Flintrännegatan i nord-sydlig riktning
har mittremsa. Samtliga gator
i öst-västlig riktning har ett
körfält i vardera riktningen.
Det överordnande vägnätet nås
via Flintrännegatan och Spillepengsgatan som båda ansluter
till Västkustvägen i Sjölundaviadukten respektive traﬁkplats
Spillepengen.
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Lappögatan

NORRA HAMNEN

n 2000/d

Hemsögata

Bjurögatan

MELLERSTA HAMNEN

ÖSTRA HAMNEN

Huvudsaklig traﬁkförsörjning av hamnen, samt aktuella traﬁkmängder

Norra hamnen matas idag via
Hemsögatan. Parallellt med
Hemsögatan ligger Lappögatan,
vilken idag utnyttjas som så kalllad ”street-racingbana”.
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Kapacitet
Hemsögatan traﬁkeras i dagsläget av cirka 2000 fordon/ dygn
väster om Flintrännegatan.
Flintrännegatan traﬁkeras av
4000-6000 fordon/dygn i snittet söder om Blidögatan. Andelen tung traﬁk är hög, i de ﬂesta
fall långt över 20%.
Traﬁkkapaciteten bedöms som
god i området med undantag för
traﬁkplats Spillepengen i vilken
långa köer in mot centrum kan
förekomma under morgonens
maxtimme. Köerna uppkommer
då infartstraﬁk till hamnen i
nord-sydlig riktning genom rondellen blockerar infartstraﬁk till
centrum i öst-västlig riktning.
Köerna kan stundtals sträcka sig
över kommungränsen. Planer
ﬁnns att bygga om cirkulationsplatsen till en planskild traﬁkplats för att öka kapaciteten så
att en traﬁkström friläggs i ett
övre eller undre plan.
Idag ﬁnns det enligt Länsstyrelsen och Vägverkets traﬁkinformation endast en rekommenderad lastbilsparkering i Malmö.
Denna ligger vid Bjurögatan,
strax sydost om planområdet.
Gång- och cykeltraﬁk
I dagsläget saknar Norra hamnen och det planerade logistigcentrat förbindelse med egen
cykelbana till det övergripande
gång- och cykelvägnätet. Se-

parata cykelbanor ﬁnns längs
Flintrännegatan upp till i höjd
med Hemsögatan.
Kollektivtraﬁk
Från och med den 12 juni 2005
har busslinjenätet i Malmö
lagts om och nätet består av
åtta stomlinjer som kommer att
traﬁkeras med en något tätare
turtäthet. Utöver dessa stomlinjer kommer sex pluslinjer att
traﬁkeras med en något glesare
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turtäthet. En av dessa pluslinjer,

nummer 34, kommer att traﬁkera Norra hamnen från Sibbarp
via Malmö C. Ändhållplatsen
kommer under öppningsåret
2005 att ligga i Ljusterögatan
cirka 1-2 km gång/ cykelväg
från det planerade logistrikcentrumet. Linjen kan dock
förlängas fram till logistikcentrumet, när det ﬁnns resandeunderlag.
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Järnvägstraﬁk
Från Malmö godsbangård ﬁnns
idag en järnvägsanslutning till
Norra hamnen. Anslutningen
går via en planskildhet under
Västkustvägen, förbi Postens
terminal, vidare parallellt med
Spillepengsgatan och slutligen
längs med Lappögatan mot det
planerade logistikcentrumet.
Anslutningen används idag
dagligen för transporter mellan godsbangården och Postens
terminal. Alla spårkorsningar
med gator inom hamnområdet
sker i plan. En del korsningar
är utmärkta med kryssmärke
och regleras med ljussignal,
andra korsningar där tåg- eller
fordonstraﬁken är låg saknar utmärkning. Tågen framförs med
låg hastighet i korsningarna.
Anslutningar till planområdet
Malmö hamn ligger strategiskt
belägen i den infrastrukturtäta
Öresundsregionen. Redan idag
ﬁnns såväl väg- som järnvägsanslutningar till de nationella och
internationella motorvägs- och
järnvägsnäten.
Anslutningarna planeras att
förstärkas ytterligare i samband
med logistikcentrumets utbyggnad. Under en första etapp ses
väganslutningarna över, bl.a kan
en senare förbindelse skapas vid

Hemsögatan - Spillepengsgatan.
Under samma etapp görs Spillepengens traﬁkplats planskild.
I takt med att verksamheten
ökar i Norra hamnen och
Frihamnen kan det bli aktuellt
att skapa en ny vägförbindelse
Terminalgatan-Blidögatan samt
att uppgradera järnvägsanslutningarna. (Se PM Traﬁkfrågor)
Riksintressen
Hela Malmös kustområde
inklusive en stor del av havsområdet ingår i ett riksintresseområde för kustzonen som
sträcker sig från Bohuslän runt
Sydsverige till Uppland.
Detaljavgränsningen av området
i Malmö har gjorts av länsstyrelsen i samråd med Boverket och
kommunen. Här får exploatering och andra ingrepp i miljön
komma till stånd endast om
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områdenas natur- och kulturvärden inte påtagligt skadas.
Bestämmelserna utgör dock
inte hinder för utveckling av
beﬁntliga tätorter eller det lokala
näringslivet. Eftersom tätbebyggelse och anläggningar av det
slag som avses i lagen redan
ﬁnns i Malmös kustzon innebär riksintresset inget formellt
hinder för komplettering av
dessa. Riksintresset hindrar dock
en större utbyggnad av fritidsbebyggelse i kustzonen.
Övriga riksintressen i närheten
är sjöfarten (farledsförträngning
Öresund) samt yrkesﬁsket (del
av Lundåkra- och Lommabukterna).
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Natur och landskap
Malmös kustlinje har förändrats kraftigt under de senaste
150 åren. Genom utfyllnader
har mer än 1300 ha mark
skapats främst för industri- och
hamnverksamhet men även
för rekreation. Hela Malmös
kustlinje förutom strandängarna
mellan Lernacken och gränsen
till Vellinge kommun består
av utfyllnader. Inga ytterligare
utfyllnader planeras efter Norra
hamnens utfyllnad.
Kulturmiljö
En marinekologisk utredning
i lagunen med efterföljande
förundersökning i form av en
begränsad bottenbesiktning har
utförts av Malmö kulturmiljö.
Inget av antikvariskt värde
kunde hittas, möjligen p.g.a.
den näst intill obeﬁntliga sikten
vid tillfället. Förundersökningen
ingår i tillståndsprövningen för
ytterligare utfyllnader. Enligt bedömningar från Malmö kulturmiljö kan det ﬁnnas opåverkade
bottenområden i den nordvästligaste delen.
Industrilandskap/ Hamn
Norra hamnen tillhör ett av
grönplanens karaktärsområden
- Hamn. Området har en stark
kustprägel trots den tydliga
industriella funktionen genom
såväl den direkta kontakten
med havet som genom de stora
hamnbassänger som dominerar
området.

Hamnområdet innehåller idag
ett stort antal olika biotoper varav de hårdgjorda ytorna dominerar. De mer gröna biotoperna
domineras av ruderatmark.
Oljehamnen är en av kommunens viktigaste fågelhäckningslokaler där ﬂera sällsynta arter
förekommer. Dagens stora invallade lagun i Norra hamnen har
stor betydelse för övervintrande
havsfågel.
Fritidsverksamhet
Inom Norra hamnen (utanför
aktuellt planområde) har funnits en småbåtshamn, men
eftersom verksamheten är svår
att förena med den framväxande
yrkesmässiga hamn- och industriverksamhet, så sades avtalet
med Båtklubben Malmöhus upp
under år 2004. Igenfyllning av
hamnbassängen har utförts.
I anslutning till småbåtshamnen
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har ett mindre område med
kolonistugor, eller s.k. hoddor
funnits.
Naturmiljö och bilogisk
mångfald
Öresunds bräckta vatten med
tidvis starka skiktningar mellan olika vattenmassor är en
krävande och speciell livsmiljö
för många djur och växter. De
snabba svängningarna i såväl
salthalt som temperatur är
särskilt intressanta ur marinbiologisk synpunkt.
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PLANFÖRSLAG

Logistikcentrum
Malmö har sedan lång tid
tillbaka haft en betydande roll
i det regionala och nationella
transportnätverket. I samband
med utbyggnaden av järnvägsnätet och etableringen av
järnvägsfärjelinjer kom Malmö
att få en ökad betydelse för den
internationella godstraﬁken.
Framgångsrika färjelinjer för
lastbilsgods mot kontinenten i
Trelleborg, Malmö och Ystad
har förstärkt Malmös navfunktion för de internationella godsﬂödena under senare decennier.
Transportsektorn har och kommer att påverkas av att olika
förutsättningar av fysisk, administrativ, ekonomisk och organisatorisk karaktär förändras.
Öresundsbron, avregleringen av
järnvägssektorn och borttagandet av Taxfree-försäljningen på
färjelinjer inom EU är exempel
på aktuella förändringar.
För de närmsta åren kan en
tydlig utveckling skönjas som
en fortsättning på nuvarande
trender. Godstransportarbetet
fortsätter att öka, färjetraﬁken
Helsingborg-Helsingör och till
Tyskland/Polen klarar sig väl i
konkurrensen med Öresundsbron. Hanteringsvolymen på
kombiterminalen i Malmö

kommer att fortsätta att öka.
Malmö godsbangård kommer
att fylla en viktig funktion som
regional rangerbangård för södra
Sverige. Den fortsatta integrationen mellan den danska och
svenska delen av Öresundsregionen leder till omlokaliseringar
av verksamheter och möjligheter
till ökad specialisering inom
ﬂera branscher.
Centralt läge
Det centrala läget i Öresundsregionen och läget på den skandinaviska halvöns sydspets gör
att Malmö kommer att förbli en
viktig nod i transportnätverket
även på längre sikt.
Rationaliseringsvinster
Det ﬁnns en hierarki av olika
lager-och distributionspunkter
och samtidigt som det sker en
snabb utveckling mot allt färre
och allt större noder. Allt ﬂer
företag köps upp eller slås ihop
så att multinationella koncerner
bildas och en global marknad
skapas för deras produkter. En
av de stora rationaliseringsvinsterna ligger i att samordna koncernens transportﬂöden. Det är
inte ovanligt att stora transportintensiva företag inrättar Världslager, Europalager, Nordenlager
och slutligen regionala distributionspunkter.
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De stora aktörerna inom
transportsektorn väljer ofta att
lokalisera sina Världs- och/eller
Europalager i eller nära de stora
Nordsjöhamnarna, exempelvis
Antwerpen, Rotterdam, Bremen
och Hamburg, varifrån en stor
del av den Europeiska marknaden antingen kan försörjas med
feeder- eller RoRofartyg kombinerat med lastbilstransporter,
med pråmar på de anslutande
inre vattenvägarna eller med
olika former av järnvägslösningar.
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Färre distributionspunkter
Ett tydligt exempel på hur antalet distributionspunkter minskas
är Toyotas nyligen beslutade etablering i Malmö hamn. Toyota
har för närvarande 22 olika
inskeppningspunkter i Europa.
Antalet inskeppningspunkter
ska minskas till sju. Malmö som
blir en av dessa, ersätter tre eller
fyra beﬁntliga nordiska hamnar.
Lösningen innebär att fartyg
med inkommande gods angör
Malmö hamn. Efter sortering
och viss eftermontering forslas
bilarna vidare med järnväg,
lastbil och fartyg till regionala
distributionspunkter i övriga
Norden.
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Norra hamnens gynnsamma
läge på lokal nivå, nära både
större Europavägar, Södra stambanan och Malmö bangård gör
det fördelaktigt att här samla
transportintensiva verksamheter.

Samarbete mellan transportslag
Koncentrationen till allt färre
men större lager och distributionscentraler som har ett allt
större geograﬁskt täckningsområde leder till att olika transportﬂöden kan samordnas på
allt längre sträckor, i allt större
sändningar. Detta medför att
fartygs- och järnvägslösningar
blir mer intressanta i relation
till landsvägstransporter när det
gäller ﬂöden mellan exempelvis
lager på Europanivå och lager
på Sverigenivå. Således kan man
säga att järnvägens försämrade
konkurrensförmåga på grund
av övergången till ”just in time”
transporter i viss mån kan uppvägas av en ökad konkurrensförmåga på grund av koncentrationen till färre lager.

Inom transportbranschen betonas numera vikten av att erbjuda transportlagsövergripande
helhetslösningar åt kunderna.
Istället för att konkurrera med
andra transportlag bildas samarbeten och allianser mellan ﬂera
olika transportoperatörer. Större
transportoperatörer vidgar sin
verksamhet till att omfatta
transportlag och kan på så vis
erbjuda helhetslösningar åt kunder utan att dessa behöver anlita
speditörer.
Trimodalt logistikcentrum
Planerna för ett så kallat trimodalt - för sjöfart, järnväg och
lastbil - logistikcentrum i Norra
hamnen uppfyller pågående
utveckling inom branschen på
ett bra sätt, det ligger mot denna
bakgrund rätt i tiden.
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Ett trimodalt logistikcentrum,
dvs ﬂexibla omlastningsmöjligheter mellan väg-, järnvägs- och
sjötransporter. Transporter till
och från Norra hamnen kan
ske på behörigt avstånd från
bostadsområden och utan att
passera genom de centrala
delarna av Malmö. De typer
av verksamheter som föreslås
innefattar varumottagning, lagring, omlastning, tullbehandling
m.m. samt servicefunktioner
kopplade till dessa verksamheter.
Sådana servicefunktioner kan
vara fordonsverkstäder, tankstationer, lastbilsparkeringar och
restauranger m.m.
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Containerhamn
Den globala containertraﬁken
angör ett antal större nav i
Europa såsom Göteborg, Århus,
Hamburg och Rotterdam. I
dessa större nav lastas containers
om till mindre fartyg för så kalllad ”Feeder-traﬁk” till regionala
hamnar längs de europeiska
kusterna. Containerhamnen
i Malmö betjänas av fartyg i
”Feeder-traﬁk”. Containers har
antingen mål i Malmöregionens närhet eller skall lastas om
till andra ”Feeder-linjer” för
vidare befordran sjövägen. De
containers som lämnar hamnen
landvägen transporteras vidare
med lastbil eller per järnväg.

I Norra hamnens södra del planeras en ny containerhamn som
ersättning för den beﬁntliga,
vilken är belägen i Mellersta
hamnen. Mellersta hamnen ska
endast användas som importhamn för fabriksnya bilar.
Den planerade containerhamnen i Norra hamnen kommer
att matas med vägtraﬁk från
Hemsögatan. Tillgång till järnvägsspår ﬁnns i Norra hamnens
mellersta del i den planerade
kombiterminalen. Kombiterminalen skall fungera som
en omlastningspunkt mellan
väg-järnväg och sjöfart-järnväg.
Inga större byggnader planeras i
området.
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Färjeterminalen
Väster om containerhamnen
planeras en färjeterminal som ersättning för den beﬁntliga, som
är belägen i Nyhamnen nära
stadens centrala delar. Gällande
detaljplan, Dp 4133 för område
väster om Verkögatan i Hamnen
i Malmö som vann laga kraft
1992-03-04, medger anläggande
av en tågfärjehamn. I dagsläget
har Nordö-Link fyra avgångar/
dygn till Travemünde.
Varje fartyg lastar cirka 100125 lastenheter. Den planerade
färjeterminalen i Norra hamnen
förväntas totalt kunna rymma
3-4 färjelägen. Antalet färjelägen
som byggs ut från början kommer att styras av avgångsfrekvensen. Färjeterminalen måste
stängslas in på grund av internationella säkerhetskrav som
gäller i samtliga hamnar. Mellan
färjelägena i väster och infarten
från Lappögatan i öster kommer
färjelägets uppmarschområde att
ligga. Inom uppmarschområdet
kommer endast ett fåtal mindre servicebyggnader att vara
belägna, resterande del består av
parkeringsﬁler för lastbilar i väntan på avgång. Storleksmässigt
motsvarar den planerade ytan
i Norra hamnen den beﬁntliga
ytan i Nyhamnen.

Det kommer att ﬁnnas möjlighet att anordna spårförbindelse
till ett eller ﬂera av färjelägena
från kombiterminalen norr om
färjeterminalen. Detta möjliggör
att godsvagnar kan fraktas sjövägen med färja. De begränsande
eﬀekter som dagens färjetraﬁk
till Nyhamnen innebär kan
istället bytas mot möjligheter att
utveckla Nyhamnsområdet till
stadsbebyggelse med bostäder,
personalintensiva verksamheter,
oﬀentliga stadsrum och parker.
Se förslag på framtida omvandling av området i den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen (Öp 2025, maj 2006).
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ARKITEKTUR OCH STADSBYGGNAD

Utbyggnad
Utbyggnad av området föreslås
till en början i området väster
om Oljesjön och vidare kring
Lappögatans och Oljevägens
förlängningar västerut. Platsen
väster om Oljesjön kan fungera
som huvudentré till området, en
plats där gemensamma servicefunktioner lämpligen placeras.
Arkitektur & stadsbyggnad
Inom ramen för Designkoncept
för Norra hamnen togs förslag
fram till arkitekturprinciper.
Tanken är att Norra hamnens
Logistikcentrum ska uppfattas
som en helhet. Därför är det vid
fortsatt planarbete lämpligt att
följande principer beaktas:

Norra hamnen är mindre känslig ur landskapsbildssynpunkt vad gäller byggnadshöjder. Dessa bör generellt dock
inte överstiga 30 m. I enskilda
fall kan högre byggnadshöjder
medges. Sysavs förbränningsanläggning vid Sjölunda, intill
Spillepengen, har en byggnadshöjd på 50 m (skorstenar är
högre). För Heidelberg Cement
planeras för den nya lokaliseringen vid f.d. småbåtshamnen
silos med höjd uppemot 50 m.
Som ytterligare referens kan
nämnas ICA:s nya centrallager i
Helsingborg som har en byggnadshöjd på 28 m.
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Färgskalan på byggnader inom området bör samordnas. Detaljer som in-och
utlastningsportar, skyltar samt
byggnadsdel för kontor kan
färgsättas mer individuellt. För
ett enkelt men samordnat formspråk inom området föreslås att
byggnader förses med en sockel
av betong motsvarande ett vanligt våningsplan.
De delar av byggnaderna som inrymmer kontor
bör accentueras och placeras så
att de är synliga från gatan och
med besöksparkering.
Ett samordnat och estetiskt tilltalande skyltsystem för
området rekommenderas för att
underlätta orienteringen.
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Service
De tillkommande verksamheterna som planeras för Norra
hamnen skapar behov av diverse
servicefunktioner för de som
ska arbeta och verka i området.
Sådana funktioner kan vara
tankstationer, restauranger,
nattparkering, butiker, hotell
m.m. Designkonceptet pekar ut
ett område väster om Oljesjön
för dylika servicefunktioner. Det
är viktigt att risk- och säkerhetsaspekter utreds i det fortsatta
planarbetet. T.ex. visas i Designkonceptet en bensinstation
söder om Sydkrafts ﬂisupplag.
Säkerhetsavstånd mellan dylika
anläggningar bör tas fram i de
fall de blir aktuella. En utredning om kundunderlaget till
dylika verksamheter bör utföras.

Grönstruktur

Området präglas idag av storskalig industriverksamhet. Stora
cisterner dominerar området.
Lastbilar dundrar fram. Området känns inte tillgängligt för
allmänheten utan endast för
personer med anknytning och
ärende hit.
Storskaligheten dominerar
landskapsbilden, hamninlopp,
oljehamn kustremsan - allt
känns stort, dimensionerat för
något mycket större än människan. Men i allt detta stora och
industriella ﬁnns även kvaliteter
som kan utvecklas och bli en
del av Malmös gröna kvaliteter.
Fågellivet, ruderatmarkerna och
kusten är kvaliteter som bör tas
tillvara.
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Fågelreservat
Norra hamnen och Oljesjön är
idag lokaler för ett stort antal fågelarter. Så var även Västra hamnen innan stora delar av området exploaterades. För att i viss
del kompensera för de ytor som
försvunnit i Västra hamnen och
för att erbjuda fortsatt bra villkor i Norra hamnen så behövs
en s.k. ersättningsbiotop i Norra
hamnen. En ersättningsbiotop
innebär att man återskapar ett
stycke natur på en annan plats,
när den ursprungliga lokalen
behövs för annat ändamål.
Fågelreservatet ska utgöra en
lämplig miljö för häckande och
rastande sjöfågel, till exempel
tärnor och skärﬂäcka. Även mindre exklusiva arter, som måsar
och skarv, kommer att trivas i
denna miljö. Området ska vara
en ruderat karaktär, det vill säga,
öppet ﬂackt och utan högre vegetation. Marken ska modelleras
så att grunda sänkor bildas som
kan bli vattenfyllda av regn.
Hela området får dock inte bli
översvämmat utan stora delar
ska vara torra. Träd ska inte
förekomma i området, då dessa
kan bli tillhåll för kråkfåglar
och utgöra en utgångspunkt
för deras jakt på fågelungar och
ägg. Området bör avgränsas
mot angränsande verksamhet då
tillgänglighet till området bör
begränsas. Under häcknings-

34

och rastningssäsong bör tillträde
till reservatet vara förbjuden. Ett
fågeltorn i anslutning till området ger dock en god tillgänglighet. Här kan studier av fåglarna
göras utan att de störs.
Fågelreservatet bör ha en storlek på minst 40 hektar för att
kunna erbjuda den ostörda miljö
som krävs.
(Vid skötsel av området måste
man sträva efter att hålla området öppet med sparsam vegetation, även på lång sikt. Detta
kan uppnås genom körning med
tunga fordon under vintertid,
varje eller vartannat år. På sikt
avhyvling av vegetation tillsammans med det översta markskiktet kanske vart tionde år).
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Gröna kvaliteter
Förslaget Logistikcentrum
ger möjligheter att utveckla
områdets gröna kvaliteter och
ge allmänheten ökat tillträde
till området. Området är idag
mycket fågelrikt. Den grunda
lagunen är viktig för övervintrande fåglar. Oljesjön är en
viktig häckningsplats för en hel
del sjöfåglar. Detta är en kvalitet
som bör utvecklas och stärkas.
Förslaget visar på en möjlighet
att utveckla och ta vara på de
åtgärder som redan har gjorts
för att utveckla området till ett
havsfågelområde. För att skapa
ett område för havsfågel ska
området vara öppet med grunda
vattensamlingar. Detta innebär ett i mänskligt perspektiv
mycket blåsigt område. För att
samtidigt erhålla klimatmässigt
mer gynnsamt område kan vissa
delar planteras med buskar för
att skapa lä. Ett gångsystem bör
anläggas inom området för att
ge intresserade möjlighet att röra
sig inom området. Ett fågeltorn
ger möjlighet till närmare studier, information och skydd.
Tillgänglighet
Tillgänglighet till området,
kusten och till fåglarna är idag
starkt begränsad. För att utveckla Malmös gröna struktur bör en
exploatering av området ta fasta

på att öka den gröna andelen
mark och allmänhetens tillgång
till dessa och havet.
Norra hamnen har ett unikt
läge i Malmö. Härifrån har man
utsikt såväl in mot centrum, ut
mot Västra hamnen och hela
havet norrut. Dessa kvaliteter
bör tas till vara i form av utsiktsplatser och ett sammanbindande
gångsystem som ger möjlighet
till vistelse och rekreation inom
området.
Allmänheten bör ges parkeringsmöjligheter i anslutning till
grönområdet. Genom en öppnare och mer tillgänglig struktur
kan den mer allmänna traﬁken
komma att öka inom området.
Detta kan komma att ses som
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ett störningsmoment för yrkestraﬁken men Norra hamnen är
en del av staden och bör planeras och utformas därefter.
Cykeltraﬁk
Sektionen för Hemsögatan möjliggör att en separat cykelbana
byggs ut på den södra sidan på
en sträcka av cirka 1,5 kilometer
fram till logistikcentrats portar, utan att körbanebredden
behöver förändras. Erfarenhetsmässigt brukar cykeltraﬁk vara
konkurrenskraftig på sträckor
upp till 6 kilometer för pendling
till och från arbetsplatsen. Detta
innebär att stora delar av östra
och centrala Malmö kan bli
aktuella för cykelpendling.
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Gatustruktur
Vid utformning av gatustrukturen i området bör eftersträvas en
hög trygghetsnivå för alla som
vistas inom området, såväl yrkesförare som för allmänhet på
tillfälligt besök. Gatunätet bör
kompletteras med cykel- och
gångbanor så att man kan nå
kusten och nya gröna områden
på ett säkert och tryggt sätt.
Allmänheten bör ges parkeringsmöjligheter i anslutning till
grönområdet. Genom en öppnare och mer tillgänglig struktur
kan den mer allmänna traﬁken
komma att öka inom området.
Detta kan komma att ses som
ett störningsmoment för yrkestraﬁken men Norra hamnen är
en del av staden och bör planeras och utformas därefter.
Huvudgatorna bör planeras med
en sektion som liknar beﬁntliga
Hemsögatans, med trädplantering längs båda sidorna. Gaturummet bör kompletteras med
en kombinerad gång- och cykelväg, skild från körbanan med ett
ca 4 m brett svackdike för omhändertagande av dagvatten från
hårdgjorda ytor. Vid utbyggnad av området ska gatunätet
kompletteras med nordsydliga
förbindelser. Dessa nordsydliga
förbindelser kan lokaliseras med
större ﬂexibilitet och anpassas
efter framtida behov.

Traﬁkstruktur
Antalet aktörer i logistikcentrat
blir avgörande för områdets
disposition och utformning.
Traﬁkstrukturen i området kommer i hög grad att bli beroende
av den framtida dispositionen
i området och är omöjlig att i
detalj beskriva i dagsläget. I det
skisserade förslaget ﬁnns ett system av gator med sektioner liknande den som ﬁnns för Hemsögatan. I framtiden kommer
sannolikt även Lappögatan att
utgöra en matargata till Norra
hamnen och dess logistikverksamheter och hamnar. Längst
i öster saknar Hemsögatan en
anslutning till Spillepengsgatan.
Det ﬁnns ett tillfälligt lov för
streetracingverksamheten. Detta
löper ut den 31 december 2007,
men kan eventuellt förlängas
om ansökan inkommer och det
bedöms lämpligt med hänsyn
till planerade verksamheter.
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Den tunga traﬁkens behov
kommer att dominera områdets
gatuutformning. Parkeringsoch uppställningsplatser för
lastfordon samt parkeringsplatser för de anställda bör ordnas
på tomtmark. Regleringen av
korsningarna inne i området
kommer att bero på de framtida
traﬁkmängderna som genereras
av verksamheterna. Gång-och
cykeltraﬁken inom området bör
ske på egen kombinerad bana,
cirka 3 meter bred med 1 meter
bred skiljeremsa mot gatan.
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Parkering
Generellt bör parkering inte bli
ett problem inom planområdet, då det kommer att vara få
anställda per ytenhet. Parkering
för anställda och besökande
skall anordnas inom tomtmark.
Kommunen kräver minst 0,3
bilplatser per anställd - besöksparkering och cykelparkering
tillkommer. Kommunen är ej
skyldig att anordna parkering
längs med gatorna.

Gång- och cykeltraﬁk
Sektionen för Hemsögatan möjliggör att en separat cykelbana
byggs ut på den södra sidan på
en sträcka av cirka 1,5 kilometer
fram till logistikcentrats portar, utan att körbanebredden
behöver förändras. Erfarenhetsmässigt brukar cykeltraﬁk vara
konkurrenskraftig på sträckor
upp till 6 kilometer för pendling
till och från arbetsplatsen. Detta
innebär att stora delar av östra
och centrala Malmö kan bli
aktuella för cykelpendling.
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Princip för lokalgata

Dagvattenhantering
Dagvattnet inom området ska
tas omhand om i öppna dagvattensystem för att möjliggöra rening av vattnet innan det släpps
ut i Öresund. Detta kommer på
lokalgatorna att ske i svackdiken
som leds vidare ut i Öresund (se
skiss). Viss rening kan eventuellt
även behövas inom tomtmark,
beroende på vilka verksamheter
som etableras.
Vatten och spillvatten
VA-verket kommer inte att
anlägga ledningar för vatten
och spillvatten inom inhägnat
område. För att avledningen av
spillvatten ska fungera kommer
det med största sannolikhet behöva anläggas en pumpstation.

38

Planprogram Norra Hamnen

Vindkraft
Norra hamnen har i Översiktsplan Malmö 2000 utpekats som
en av tre lämpliga lokaliseringar
för vindkraftverk. Övriga områden föreslagna för vindkraftverk
är havsbaserade, dels det grunda
området Sjollen i Malmös norra
vattenområde, dels Lillgrund
ca 7 km väster om Klagshamnsudden. I det senare pågår för
närvarande utbyggnad av en
vindkraftpark bestående av 48
verk. Dessa beräknas från slutet
av 2007 producera ca 330 GWh
per år och därmed kunna försörja ca 60 000 hushåll med el.

Generella säkerhetsavstånd
mellan vindkraftverk och annan
verksamhet har gjort att stora
ytor runt vindkraftverken blir
omöjliga eller svåra att utnyttja
på ett eﬀektivt sätt. Samtidigt
kräver vindkraftverken för goda
vindförhållanden relativt stora
avstånd från högre bebyggelse
och tillräckliga avstånd vindkraftverken sinsemellan.

Planarbete för etablering av
vindkraftverk i Norra hamnen
har påbörjats vid ett par tillfällen. Arbetet har av olika anledningar aldrig avslutats. Det
har därför inte funnits någon
gällande detaljplan för att kunna
ge bygglov. Det främsta skälet
har varit oklarheter kring vilka
eventuella konﬂikter som kan
uppstå mellan vindkraftverken
och övrig hamnverksamhet.

Ett tidigare framtaget planprogram visade förslag till lokalisering av fem till sju vindkraftverk
i vattenområdet strax utanför
Norra hamnen. Med en havsbaserad vindkraftpark kan man
undvika många konﬂikter med
landbaserad verksamhet. Merkostnaden för den producerade
elen blir dock enligt ÅF uppskattningsvis 50% vid en havsbaserad lösning jämfört med en
landbaserad.

På uppdrag av E.ON har ÅF
Process tagit fram uppgifter
som visar att sex vindkraftverk
i Norra hamnen skulle kunna
producera ca 36 GWh per år.
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E.ON nämner ett fritt område med radien 450 m runt
varje vindkraftverk. Vid en full
utbyggnad av logistikcentret
blir detta en omöjlighet. Om
utbyggnaden av logistikcentret
sker i etapper under en längre
period ﬁnns möjligheten att
vindkraftverken kan få ﬁnnas
under en begränsad tidsperiod,
förslagsvis vindkraftsverkens tekniska livslängd, ca, 25 år.
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KONSEKVENSER OCH RISKANALYS

Tidigare utredningar har visat
att ett logistikcentrum exklusive
färjeterminal och containerhamn kan förväntas alstra 30003500 nya fordonsrörelser per
dygn till Norra hamnen. Andelen tung traﬁk förväntas bli hög,
upp till cirka 40 %. Området
traﬁkmatas huvudsakligen från
Spillepengsgatan och Flintrännegatan för att komma ut på det
övergripande motorvägsnätet.
Framförallt i riktning norrut
längs vägarna E6, E4 och E22.
Traﬁken in mot Malmös centrala delar torde vara begränsade.
Färjetraﬁken mot Travemünde
har i dagsläget fyra avgångar
per dygn. Kapaciteten för varje
fartyg är cirka 100-125 lastenheter. Med fullt utnyttjad fartygskapacitet skulle detta innebära
en traﬁkalstring om cirka 1000
fordonsrörelser/dygn. Även
denna traﬁk är i princip enbart
riktad norrut längs vägarna E6,
E4 och E22 och ﬁnns redan
idag med och belastar vägnätet
kring Västkustvägen.
En färjeankomst innebär dock
att en stor mängd lastbilar lastas
av under en kort tidsperiod,
vilket kan få konsekvenser för
traﬁkkapaciteten på omgivande
gator. En omlokalisering av
färjehamnen till Norra hamnen
möjliggör dessutom en framtida
utökning av antalet färjeavgångar och destinationer. Antalet

fordonsrörelser till och från
färjehamnen kan därför komma
att öka i framtiden.
För containerhamnen saknas
motsvarande uppgifter om traﬁkalstring. Verksamheten är idag
belägen i Mellersta hamnen och
traﬁkmatas via Lodgatan ner till
Spillepengsgatan och det övergripande vägnätet.
Ovanstående sammanställning
av traﬁkﬂödena visar att kopplingen ut mot motorvägarna E6,
E4 och E22 är väldigt viktig för
de planerade verksamheterna i
Norra hamnen. De nytillkommande verksamheterna i logistikcentrat kommer att innebära en
ökad belastning främst i traﬁkplats Spillepengen vid Västkustvägen och ytterligare öka behovet av att bygga om korsningen
till en planskild traﬁkplats.
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Redan idag utan den tillkommande traﬁken från en nyetablering i Norra hamnen är köerna
besvärande under rusningstraﬁk
morgon och kväll. Ombyggnaden av traﬁkplats Spillepengen
bör vara färdig före utbyggnaden
av logistikcentrat sätter igång.
För att koppla Hemsögatan (och
logistikcentrat) ut till Spillepengsgatan och traﬁkplats Spillepengen krävs en förlängning
av Hemsögatan med cirka 100
meter.
För att kunna möjliggöra
cykeltraﬁk på egen bana för de
anställda vid logistikcentrat,
behövs en ny cirka 1,5 kilometer
lång cykelbana längs Hemsögatans södra sida.
För att möjliggöra pendling med
kollektivtraﬁk ut till Norra hamnen bör ändhållplatsen för linje
34 ﬂyttas så att ändhållplatsen
hamnar längre västerut närmare
ett framtida logistikcentrum.

Malmö stadsbyggnadskontor
december 2006

