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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra parkeringshus, centrumverksamhet samt bostäder
i befintlig byggnad samt nya byggnader med bostäder och centrumverksamhet.
Planförslaget möjliggör skapande av två parker samt ger förutsättningar för bryggor samt
därutöver en gång- och cykelbro över hamnbassängen. Detaljplanen syftar även till att
säkerställa bevarandet av en kulturhistoriskt värdefull byggnad.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planläggningen möjliggör en fortsatt utveckling av Västra Hamnens omvandling från
industri- och hamnområde till en blandad stad. Målet är att Västra Hamnen ska bli ett
attraktivt område för bostäder, centrumverksamhet, kultur, rekreation och utbildning.
Varvsstadens läge gör den till en viktig länk mellan Västra Hamnen och centrala Malmö.
Den tidigare Svets- och Pannverkstaden föreslås bli ett parkeringshus och förses med
rivningsförbud samt med skydd- och varsamhetsbestämmelser. I byggnaden kommer det
finnas möjligheter för etablering av centrumverksamheter. Det kommer även bli möjligt att
bygga ut för centrumverksamheter längs delar av byggnadens södra respektive norra
fasader samt på dess tak. Uppförande av bostäder tillåts på hallens tak samt i begränsade
delar av befintlig byggnad.
Planförslaget innebär att bostäder samt centrumfunktioner får uppföras i planområdets
västra del.
Planförslaget innebär att ny grönska tillkommer i form av två parker. Gångfartsgatan i
östvästlig riktning kommer ingå i ett viktigt grönt cykelstråk som ska sträcka sig genom hela
Varvsstaden. Planområdets södra del omfattar en del av hamnbassängen. Planförslaget
möjliggör en framtida överbyggnad av hamnbassängen i form av en gång- och cykelbro. En
bro skulle innebära att en ny koppling skapas mellan Västra Hamnen och stadskärnan. I
vattenområdet tillåts även bryggor.
Gående och cyklister prioriteras i planförslaget vilket bedöms bidra till minskade
biltransporter inom området. Biltrafik till parkeringshuset är i huvudsak hänvisad till gatan i
planområdets nordöstra del.
Konsekvenser

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

Planområdet är cirka 24 000 kvm och består idag av asfaltytor samt tomma industrilokaler.
Planområdet är beläget i den så kallade Varvsstaden i Västra Hamnen och avgränsas av
Stora Varvsgatan i norr och av ett kajstråk i söder.
Marken utgörs i huvudsak av del av fastigheten Hamnen 21:149. Fastigheten Hamnen
21:149 omfattar stora delar av planområdet och ägs av Varvsstaden AB. Vattenområdet i
planen södra del är en del av den kommunalägda fastigheten Hamnen 21:138.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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Illustration 1. OpenStudio arkitekter AB.
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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 genom de tre byggstenarna:
1) nätverkande och inbjudande stråk
2) nyfikna och utmanande platser
3) historisk och nyskapande bebyggelse
Varvsstadens parker, stråk, platser och bebyggelse ska tillsammans utformas som en
innerstadsmiljö med stor variation i funktioner, rikedom på mötesplatser och öppna
publika rum.
Planområdet kopplas samman med omgivningen genom ett framtida öst-västligt gång- och
cykelstråk som kan knyta samman Ribersborg med Nyhamnen samt genom ett nord-sydligt
stråk med möjlig koppling över kanalen. Den södra delen av planområdet blir en del i ett
framtida kajstråk.
Gator och parker är en del i övergripande stråk men skapar också egna rum, från det smala
gaturummet till den stora parken. En mindre park kopplas samman med Skeppsgatan och
blir en entréplats till Svets- och Pannverkstaden. Den stora parken utgör Varvsstadens
gröna lunga och är en del både i kajstråket och det öst-västliga stråket.
I planområdet bevaras Svets- och Pannverkstaden och vissa delar av befintliga
konstruktioner. Strukturen har utformats för att dessa ska bli framträdande i stadsbilden.
I norra delen av det västra bostadskvarteret ges möjlighet till högre bebyggelse med upp till
10 våningar vilket hänger samman med skalan på Stora Varvsgatans och Svets- och
Pannverkstaden.
Planförslaget bedöms följa planprogrammets ställningstagande.
2.2 Bebyggelse
Användning/ändamål

Den tidigare Svets- och Pannverkstaden föreslås bli ett parkeringshus (P1). I byggnaden
kommer det finnas möjligheter för etablering av centrumverksamheter (C1) i
bottenvåningen. Det kommer även bli möjligt att bygga ut för centrumverksamheter i form
av exempelvis ett klättergym (C) längs delar av byggnadens södra fasad. Uppförande av
bostäder (B1) tillåts på hallens tak samt i begränsade delar av befintlig byggnad (B).
Planförslaget innebär att bostäder (B) samt centrum (C) får uppföras i planområdets västra
del. För att säkerställa centrumfunktioner i bottenvåningen anges att centrumfunktioner ska
finnas vid minst 15% av byggnadens samtliga fasader.
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Planförslaget innebär att parkeringshuset kan uppföras i 6 våningar i befintlig hall. Bostäder
på hallbyggnadens tak får finnas med en totalhöjd på 32,5 meter. Det innebär att
bostäderna kan uppföras i upp till 3 våningar. Bostadsbebyggelsen på taket föreslås ligga
indragen från hallens norra respektive västra fasader.
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Utbyggnader bestående av centrumverksamheter längs delar av hallbyggnadens södra fasad
får uppföras till en högsta totalhöjd på 17 meter. Byggnation närmast hallens norra fasad
regleras till totalhöjden 5 meter medan övrig byggnad tillåts uppföras till en högsta
totalhöjd på 12 meter. Det innebär att utbyggnaderna kan inhysa upp till 5, 1 respektive 3
våningar.
Bostadshuset, i planområdets nordvästra del, föreslås ha byggnadskroppar med varierade
höjder. Byggnadens norra delar intill parken kan vara högre medan dess västra del trappas
ner mot söder. Den högsta punkten föreslås vara i upp till 32 meter och vara belägen i
byggnadens nordöstra del. Övriga byggnadskroppar får uppföras till nockhöjder av 27 och
23 meter. Det innebär att byggnaden kan uppföras i 10, 8, samt 7 våningar. Utöver högsta
nockhöjd tillåts hisstorn, solceller och vindkraft.
Del av området mellan Svets- och Pannverkstaden och Stora Varvsgatan får inte bebyggas.
Syftet med bestämmelsen är att hallens fasader ska bli synliga samt att förgårdmark ska
finnas för att ge utrymme för kundvagnar, nätstationer m.m. Skärmtak och vindfång tillåts
dock på markområden vid hallens nordöstra hörn samt runt parkeringshuset (b1).
På gården till det västra bostadskvarteret tillåts endast komplementbyggnad (max 100 kvm).
På aktuella markytor föreslås även förbud mot markparkering med undantag av parkering
för rörelsehindrade. Dock tillåts nedgrävd sophantering, underjordiska avfallsbehållare,
utrymningstrappor samt nätstation. Underjordisk parkering är tillåten.
Bevarande/ skydd- och varsamhetsbestämmelser

Befintlig hallbyggnad förses med rivningsförbud (r1) samt med skydd- och
varsamhetsbestämmelser (q1 och k1). Byggnadens skyddsvärda egenskaper beskrivs i denna
planbeskrivning i avsnittet 5.2 under rubriken ”Kulturmiljö”.
Skyddsbestämmelsen reglerar att befintliga tegelfasader och den synliga
betongkonstruktionen i fasaden ska bevaras. Håltagningar i fasader får göras i mindre
omfattning för att tillgodose tekniska egenskapskrav och tillgänglighet.
Varsamhetsbestämmelsen reglerar att värdefull byggnad ska bibehållas till sin karaktär med
avseende på volym, utformning, material och byggnadsdetaljer. Vid ändringar av och tillägg
till byggnaden ska hänsyn tas till Svets- och Pannverkstadens exteriöra utformning med
industriell karaktär, byggnadsvolym och den stora skalan, samt dess arkitektoniska
utformning vad gäller material och fasadgestaltning.
Värdefulla karaktärsdrag
-

Fasader i rött tegel
Bevara befintliga tegelfasader. Teglet får inte målas eller putsas. Undvik ingrepp i
tegelytor. Punktvis nya öppningar kan vid behov tas upp, men i första hand ska
befintliga öppningar utnyttjas. Hantera teglet varsamt, undvik exempelvis blästring
som skadar ytan. Vid omfogning ska fogbruk vara likt ursprungligt vad gäller kulör
och struktur, samt fog bearbetning utföras likt originalutförandet.

-

Synlig stomme i rå, formgjuten betong. På västra gaveln med konsoler för travers - I fasad synlig
betong ska bibehållas med utseende avseende kulör, strukturomfog och
gjutformsmönster lik originalet. I största möjligaste mån bör spår av den
industriella tiden bibehållas, förutsatt att det finns tekniskt hållbara lösningar.
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-

Stora portöppningar, symmetriskt placerade på fasaderna - Utnyttja befintliga
portöppningar för nya entréer och/eller ljusinsläpp. Själva portarna är inte av
kulturhistoriskt värde, utan kan ersättas av annan fyllning/annorlunda utformade
portar. Eventuella igensättningar ska inte göras med tegel utan i avvikande material.

-

Fönstersättning - Fönstersättningen ska i största möjliga mån bibehållas. Rytmiskt
placerade fönster i smala vertikala band är ett viktigt karaktärsdrag.

-

Fönster i metall med småspröjsad indelning och smäckra profiler - Originalfönstren bör
bevaras. Om ett fönsterbyte görs ska nya fönster vara lika originalfönstren vad
gäller storlek och spröjsindelning. De ska vara i metall. Vad gäller dimensioner och
profiler ska de i största möjliga utsträckning vara lika de smäckra originalfönstren.
Fönster på den norra fasaden får göras utan glasning.

-

Byggnadens volym - Eventuell påbyggnad på tak ska göras så att den befintliga
byggnadens ursprungliga volym är tydligt avläsbar och dominerar intrycket.

-

Byggnadens placering och synlighet - Planera omgivningen så att byggnaden bibehåller ett
fritt läge och förblir synlig från norr och väster.

Befintliga traverser i parken förses med skyddsbestämmelser (q-skydd1) som innebär att
konstruktionen ska bevaras.
Utformning

För att motverka förvanskning av befintlig hallbyggnad föreslås bygglov krävas för byte
och förändring av fönster och dörrar samt vid uppförande av balkonger, burspråk, skyltar,
skärmtak och tekniska anläggningar på tak eller fasad (a1).
I det västra kvarteret föreslås balkonger maximalt få gå ut 2 meter från fasadliv. Inglasning
medges endast i fasadliv. Burspråk föreslås få maximalt gå ut 0,8 meter utanför fasadliv (f2).
För att säkerställa en publik bottenvåning införs bestämmelse om att minst 15 % av den
västra bostadsbyggnadens totala fasadlängd ska utgöras av centrumverksamheter i
bottenvåning. Därutöver ska byggnaderna ha minst två genomgående entréer.

Illustration 2. Byggnadens totala fasadlängd markerat med röd linje.
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För att motverka upplevelsen av långa fasader på bostadshuset införs en bestämmelse (f3),
för det västra kvarteret, att byggrätterna ska utformas som enskilda byggnadsvolymer med
olika individuella uttryck. Syftet är att bostadshuset, i kontrast till de stora hallarna, ges ett
mer varierat uttryck.
Bestämmelsen reglerar även att fläktrum och ventilationsanläggningar för byggnader i
västra kvarteret ska integreras i byggnadsvolymen (f3). Syftet med bestämmelsen är att
fläktrum och ventilationsanläggningar blir en del av gestaltningen av byggnaden.

Foto 1. Sluseholmen Köpenhamn, exempel på uppdelade fasader, OpenStudio arkitekter AB.
Utförande

Lägsta plushöjd för färdigt golv i bostäder får inte understiga +3 meter i höjdsystem
RH2000.
Planförslaget innebär att skärmtak tillåts på markområden vid hallens nordöstra hörn samt
runt parkeringshuset (b1).
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning.
Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas
för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark

Planförslaget innebär att ny grönska tillkommer i form av två parker. Utöver parkerna
skapas grönska i form av träd och planteringar i gaturummen. Gångfartsgatan i östvästlig
riktning kommer ingå i ett grönt cykelstråk som ska sträcka sig genom hela Varvsstaden.
Parker

En cirka 6000 kvm stor park (PARK) skapas i planområdets sydöstra del. Parken är centralt
placerad på fastigheten Hamnen 21:149. Det innebär att den i framtiden kommer vara
omgiven av bebyggelse samt vatten och bli en viktig grön miljö för Varvsstadens boende,
verksamheter och besökare. Parken är placerad i ett soligt och bullerskyddat läge vilket gör
platsen lämplig för rekreation.
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I planområdets nordvästra hörn anläggs en mindre park (PARK) på cirka 1100 kvm.
Parken blir en entré till området och bidrar till att en plats skapas framför hallens västra
fasad. Ytan blir en liten grön plats som utgör ett komplement till bostadsgårdar och den
centrala parken.
Höjdsättning av mark

Föreskrivna höjder finns i detaljplanen för GATA och GATA1. Syftet med att ange höjder
är att säkerställa avledning av dagvatten och vatten vid skyfall.
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Grönytefaktorn är ett planeringsinstrument som används för att främja ekosystemtjänster i
form av vegetation, jord, och vattenkvalitet i bebyggd miljö. Grönytefaktorn mäts som ett
genomsnittligt värde för hela tomtens yta. De olika delytorna inom tomten får ett värde
mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtligheten och för
den lokala dagvattenhanteringen samt för det lokala mikroklimatet. Riktlinjer för
grönytefaktor godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2014.
I detaljplanen anges en grönytefaktor på 0,5 för det västra kvarteret. Den något lägre
grönytefaktorn, normalt 0,6, motiveras av att förutsättningarna med befintliga gator och
befintliga byggnader ger en relativt liten gård och därmed är det inte realistisk att uppnå en
grönytefaktor på 0,6. Det är av stor vikt att så stor del som möjligt av gården utnyttjas för
vistelseytor. Cykelparkering bör undvikas på innergården och istället placeras i underbyggt
garage, på förgårdsmark eller i bottenvåningen på bostadshuset eftersom mängden
grönytor är begränsade inom kvartersmark kommer åtgärder i form av exempelvis
planteringsbäddar på bostadsgården, växtbeklädda tak och infiltrerande beläggning bli
nödvändigt för att uppfylla kravet. Uppfyllande av grönytefaktorn kommer att ingå i
bygglovgranskningen. För det östra kvarteret anges ingen grönytefaktor eftersom kvarteret
saknar en innergård och fasaden inte bör täckas med fasadgrönska med hänsyn till
kulturmiljön.
2.5 Vattenområde

Planområdets södra del omfattar en del av hamnbassängen. Planförslaget möjliggör en
framtida överbyggnad av hamnbassängen i form av en gång och cykelbro (W1). En bro
skulle innebära att en ny koppling skapas mellan Västra Hamnen och stadskärnan. I
vattenområdet tillåts även bryggor.
2.6 Trafik

Gående och cyklister prioriteras i planförslaget vilket bedöms bidra till minskade
biltransporter inom området. Biltrafik till parkeringshuset är i huvudsak hänvisad till gatan i
planområdets nordöstra del.
En utredning kring parkering, Parkeringsstrategi för Varvsstaden, har tagits fram på uppdrag av
Varvsstaden (Sweco) Parkeringsnormen för Malmö stad gäller. Dokumentet innehåller
strategier samt redovisar parkeringslösningar och mobilitetsåtgärder för området.
Gång- och cykeltrafik

Förslaget möjliggör skapande av ett prioriterat gång- och cykelstråk genom planområdet i
öst-västlig riktning. Stråket avses få en grön karaktär och utgöra en del av en nya öst-västlig
koppling mellan Universitetsholmen och Ribersborg. Från stråket kommer det bli möjligt
att nå cykelstråket norr om planområdet dels genom separata gång- och cykelbanor på
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gatan i planområdets nordöstra hörn samt en gång- och cykelväg som passerar förbi hallens
västra fasad och vidare igenom den nordvästra parken där den knyter an till befintligt stråk
längs Stora Varvsgatan.
I södra delen planområdet avsätts ett 11 meter brett kajstråk för gående och cyklister.
Stråket kommer bli en del av ett större sammanhängande kajstråk som i framtiden ska gå
hela kustlinjen runt Västra Hamnen. Kajen kommer att ge allmänheten möjlighet att
uppehålla sig vid och ta sig till vattnet. Platsen kan bli en förlängning av parken och har
goda förutsättningar att bli en viktig mötesplats.
Kollektivtrafik

Planområdet ligger i anslutning till ett välutbyggt kollektivtrafiknät. Detta kommer att
utvecklas ytterligare genom ett framtida kollektivtrafikstråk som ska sträcka sig genom
Varvsstaden i nord-sydlig riktning. Stråket ska koppla samman området med centrala
staden genom att en ny bro för kollektivtrafik uppförs över östra delen av hamnbassängen.
Biltrafik

Biltrafik till och från planområdet får tillfarter från Stora Varvsgatan och Skeppsgatan.
Längs hallens östra fasad planeras en entrégata där biltrafiken från Stora Varvsgatan till
planområdet koncentreras. Syftet med att placera parkeringshuset vid infarten är att minska
trafik i området. Detta för att skapa förutsättningar för en lugn och säker trafikmiljö på
planområdets övriga gatunät som föreslås utformas för att prioritera gång- och cykeltrafik
framför biltrafik (GATA1).
Leveranser med lastbilar till parkeringshuset föreslås lösas genom två utfarter från ytan norr
om byggnaden varav en är befintlig. Detta innebär att befintlig busshållplats på Stora
Varvsgatan behöver flyttas.

Illustration 3. Förslag på tillfarter för lastbilstrafik till verksamheter i parkeringshuset.
Bilparkering

Parkeringshuset ska förutom att täcka behovet inom planområdet även tillgodose
parkeringsbehovet som genereras inom övriga delar av Varvsstaden både i nuläget och
framöver. Parkeringshuset bedöms kunna inrymma ca 580 bilparkeringar.
Parkering för rörelsehindrade (PRH) kan, förutom i parkeringshuset, anordnas på delar av
bostadskvarterets gård samt på förgårdsmark norr om Svets- och Pannverkstaden.
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Bedömningen är att planområdet genererar ca 160 parkeringsplatser utan samutnyttjande
och 133 parkeringsplatser med samutnyttjande.
Cykelparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Cykelplatsbehovet ska
lösas på kvartersmark inom fastigheten. Mobilitet för Malmö anger vilka krav som gäller
för utformning och lokalisering av cykelparkering.
Cykelplatsbehovet har beräknats till ca 490 cykelplatser för bostäderna och 540 för handel.
Bostadsgården är relativt liten vilket innebär en begränsning av gårdens kapacitet och
flexibilitet, d v s möjligheten för flera sociala aktiviteter att pågå samtidigt. Cykelparkering
bör därför placeras i byggnader eller på förgårdsmark för att inte ytterligare minska
gårdsytan.
Cykelparkeringars utformning och placering är avgörande för hur väl de kommer att
utnyttjas. Väderskyddade, säkra och trygga cykelparkeringsplatser är lika viktiga som de
snabba, enkla och säkra platserna för besökare och korta ärenden.
Angöring

Enligt Boverkets byggregler ska angöring med bil kunna ske inom 25 meters gångavstånd
från tillgängliga och användbara entréer till bostadshus, centrumfunktioner och
arbetsplatser. Besöksparkering för rörelsehindrades fordon ska kunna ordnas inom 25
meter från tillgängliga och användbara entréer.
Leveranser till verksamheter i parkeringshuset samt bostäder på byggnadens tak föreslås
ske via infart från gatan i planområdets nordöstra del samt gångfartsgatan i söder. För
verksamheter i bostadshusets bottenvåning finns möjligheter för angöring på gårdens
nordöstra samt södra del samt intilliggande gångfartsgatan.
2.7 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Vatten- och spillvattenledningar finns i Skeppsgatan. Dessa kommer att flyttas och
förläggas i den nya sträckningen av Skeppsgatan. Planområdet kommer att anslutas till
ledningarna i nya Skeppsgatan vid genomförandet av denna detaljplan. Då kommer även ett
nytt ledningsnät att byggas inom planområdet.
Dagvatten

Nya dagvattenledningar kommer att ersätta nuvarande inom planområdet. Det finns
förutsättningar för att fördröja dagvatten lokalt genom tillskott av grönska på kvartersmark
samt i de två nya allmänna parkerna. Dagvattnet kommer efter fördröjning avledas via
ledningar ut i hamnbassängen.
Skyfallshantering

Vid kraftiga regn 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 fördröjas lokalt på allmän plats samt avledas till hamnbassängen.
Höjdsättning i plankartan ger förutsättningar för detta.
Avfallshantering

Avfallshanteringen för verksamheter samt bostäder i hallbyggnaden föreslås ordnas i
byggnadens bottenvåning. Hämtning- och lämning kan lösas via byggnadens infart från
gatan i planområdets nordöstra del.
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Utrymme för avfallshantering för bostadshuset kan lösas genom miljörum i byggnadens
bottenvåning, genom nedgrävd sophantering (t ex underjordiska avfallsbehållare) alternativt
på gården i miljöhus. Hämtning- och lämning kan ske via intilliggande gångfartsgata.
Vid etablering av restauranger i bottenvåningarna är det viktigt att det ges möjlighet för
angöring med slambil för tömning av fettavskiljare.
Värme och gas

Det finns möjligheter att ansluta kommande bebyggelse till värme och gasnät.
2.8 Skydd mot störningar

För att säkerställa att riktvärden för trafikbuller följs införs planbestämmelser som gör
Trafikbullerförordningens riktvärden bindande.
2.9 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Villkor för bygglov/startbesked

Startbesked villkoras i plankartan med en planbestämmelse som innebär att föroreningar i
mark ska vara avhjälpta innan startbesked ges.
Ändrad lovplikt

Planförslaget innebär utökad lovplikt (a1) för befintlig hallbyggnad i syftet att ge den ett
fullgott bevarandeskydd.
Upphävande av strandskydd

Strandskyddet upphör att gälla inom planområdet. Skäl för upphävande av strandskydd se
vidare under avsnittet Konsekvenser.
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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 negativ påverkan på omgivningen. Planen
innebär viss ökning av biltrafik. Marken kommer att saneras vilket innebär en positiv
påverkan för mark och vatten.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget bedöms innebära en markant förändring av stadsbilden. En hallbyggnad i
planområdets södra del kommer att behöva rivas för att ge plats åt en ny park. En viktig
aspekt under planarbetet har varit att Svets- och Pannverkstaden fortsatt ska dominera på
platsen och inte skymmas av omgivande bebyggelse. Avsikten är att byggnaden ska vara
synlig från samtliga väderstreck.
Solstudier
För att visa konsekvenser för skuggbildning i den södra parken, till följd av bevarandet av
traverserna, har solstudier tagits fram av OpenStudio arkitekter AB, 2019-06-11.
Bevarandet av traverserna bedöms innebära begränsad skuggbildning i den södra parken
jämfört med planerad intilliggande bebyggelse enligt Utvecklingsplan Varvsstaden.

Illustration 4. Vår/höstdagjämning (mars/september) kl. 9.

Illustration 5. Vår/höstdagjämning (mars/september) kl. 12.
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Illustration 6. Vår/höstdagjämning (mars/september) kl. 15.

Illustration 7. Vår/höstdagjämning (mars/september) kl. 18.

Solstudie med befintlig konstruktion under vår/höstdagjämning och midsommar (OpenStudio arkitekter
AB).
Kulturmiljö och arkeologi

Den bevarade bebyggelsen efter Kockums varv i Västra Hamnen är generellt av stort
kulturhistoriskt värde eftersom den är ett uttryck för en viktig del i stadens historia. Svets‐
och Pannverkstaden är en av Kockums stora hallar från efterkrigstiden. Den är
karaktäristisk för denna del av varvsområdet, där skalan på bebyggelse och strukturer (tex
traverser) speglar Kockums mest expansiva fas. Byggnaden är uppförd vid den tid då
Kockums var ett av världens största varv och stadens största arbetsplats. Skalan berättar
även om storleken på de fartyg som byggdes på varvet. Arkitekturen är rationell och saklig
men ändå utförd med omsorg och med ett harmoniskt helhetsintryck och ett materialval av
tegel.
I enlighet med Utvecklingsplanen för Varvsstaden kommer övriga närliggande storskaliga
hallar att rivas och ny kvartersbebyggelse kommer uppföras. På grund av detta blir det extra
betydelsefullt att Svets‐ och Pannverkstaden bibehåller sin ursprungliga karaktär, så att dess
roll som bevarad förmedlare av platsens industriella historia inte går förlorad.
Planförslaget innebär ett skydd av befintlig byggnad samt av traverserna i parken.
Naturmiljö

Inga kända naturvärden finns inom planområdet.
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Strandskydd

Strandskyddet upphör att gälla inom planområdet. Särskilda skäl för att det återinträda
strandskyddet ska upphävas i detaljplanen följer enligt nedan.
1. Planområdet har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
2. Ny bebyggelse och kontorsverksamhet är väl avskild från området närmast strandlinjen.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur- och växtlivet väntas inte påverkas
på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte.
Kajkanten ut mot hamnbassängen kommer bli allmän platsmark och allmänt tillgänglig.
Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga
upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Dessa tjänster
produceras av ekosystemen och är alltså gratis. Exempel på ekosystemtjänster är pollinering
(som utförs av pollinerande insekter eller andra djur), skydd mot naturkatastrofer som
översvämningar och jordskred, vattenrening via till exempel våtmarker eller musslor,
skadedjursbekämpning (som utförs av naturliga fiender, kan vara både insekter, svampar,
bakterier och virus), grönytor för rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser
samt bildandet av bördig jord.
Ekosystemtjänster definieras och indelas i fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har.
Dessa grupper kallas producerande, reglerande, kulturella och understödjande
ekosystemtjänster.

Illustration 8. Olika typer av ekosystemtjänster indelat i fyra kategorier (Boverket).
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Planförslaget möjliggör åtgärder som innebär en förbättring av främst reglerande och
kulturella ekosystemtjänster.
Understödjande
Förslaget innebär att ett industriområde omvandlas till ett bostadsområde vilket kommer
att medföra ökad växlighet på platsen. Biotoper kan tillkomma genom att nya grönytor
samt trädplanteringar anläggs vilket bidrar till förskönade av stadsrummet samt gynnar den
biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden gynnas extra mycket om man väljer
inhemska arter.
Reglerande
Planförslaget innebär att området kommer få mindre hårdgjord yta och högre andel
grönska. Grönskan kan fungera som skydd mot extremväder och vara klimatreglerande.
Den kan även bidra till att reducera buller och förbättra luftkvalitén. Ytor för fördröjning
och rening av dagvatten avsätts i planförslaget. Genom att anordna ett välfungerande
omhändertagande av dagvatten kan risk för översvämning minskas.
Kulturella
Området är till största delen inte tillgängligt för allmänheten i nuläget och hamnbassängen
fungerar som en barriär mellan Västra Hamnen och stadens centrala delar. Planförslaget
förstärker fysiska kopplingar mellan staden olika delar. Parken i planområdets södra del
bidrar till att ge boende goda möjligheter till fysisk aktivitet samt gynnar turistnäringen.
Inom planområdet skapas mötesplatser i form av parker och ett attraktivt gaturum.
Förslaget förespråkar att stor vikt läggs vid estetiska aspekter vid utformning av det
offentliga rummet.
Producerande
Genom att bygga på ett effektivare sätt och förtäta staden innanför Yttre Ringvägen
undviks att högkvalitativ jordbruksmark för matproduktion tas i anspråk.
Grönstruktur och park

Planförslaget innebär att andelen grönytor och växlighet ökar i området. Förutom de nya
parkerna kommer planteringar i gaturummet att tillkomma. Planen ställer krav på
grönytefaktor vilken bidrar till att säkerställa gröna miljöer inom kvartersmark.
Risker och säkerhet

I samband med planarbetet för planprogram för Varvsstaden sågs risksituationen över inom
området. Enligt dokumentet Riskhänsyn Varvsstaden framtaget av Tyréns 2011-02-09 finns
det inga kända risker kopplade till pågående verksamheter i närhet till planområdet.
Utanför planområdet är det främst Lantmännen Cerealias verksamhet som är förknippad
med risker i form av dammexplosion och brand. Verksamheten ligger söder om
planområdet på motsatt sida av hamnbassängen. Det innebär att den kommer ligga cirka
250 meter ifrån de planerade bostäderna.
Riskanalys Dammexplotioner fastigheten Triton 7 togs fram av Ramböll, 22-02-18 i samband
med framtagande av detaljplan (dp 5475) för fastigheten Trion 7 m.fl., söder om aktuellt
planområde, för att utreda risker kopplat till Lantmännen Cerealias verksamhet.
Utredningen rekommenderade ett skyddsavstånd på 100 meter för bostäder och känsliga
verksamheter. I denna detaljplan (dp 5554) planeras inga bostäder eller annan känslig
verksamhet inom skyddsavståndet.
Luftkvalitet

Enligt mätningar av miljöförvaltningen Luftkvalitetsmätning vid Stora Varvsgatan i Västra
Hamnen 2017–2018 så ligger kvävedioxidnivån på förhöjd halt i planområdet. Nivåerna
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ligger dock under miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Luftkvalitetsmätningen visade låga
partikelhalter som jämfört med miljökvalitetsnormerna uppmättes med halter 30 ‐ 40
procent av normvärdet.
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 gator.
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 hamnområdet. På grund av
områdets användning för hamn kan det anses som en konstgjord och kraftigt påverkad
kustzon.
Planförslaget innebär att andelen hårdgjord yta kommer att minska samtidigt som att
platsen saneras från föroreningar. Det kommer på sikt att minska risken för kemiska
utsläpp via avvattning.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för att
mål för miljökvalitetsnormer för vatten inte uppnås.
Skyfall

Skyfallsutredning dp 5554 har tagits fram av, Berg och Dahl, 2019-11-22. Utredningens
slutsats är att vid skyfall kommer vattnet i stora drag följa markens naturliga lutning
söderut, mot hamnbassängen. Med anledning av detta behöver inga större
översvämningsytor anläggas inom planområdet. Parken i områdets södra del behöver
anläggas för att fungera som evakueringsväg för vatten på väg mot kanalen. Om åtgärden
kombineras med lokala åtgärder i höjdsättning (se illustration nedan) innebär det att ett
skyfall kan hanteras inom planområdet.
Utredningen av skyfall har skett parallellt med att förslag på höjdsättning för kvartersmark
samt allmän platsmark tagits fram. Hänsyn har tagits till befintlig bebyggelse som ska
bevaras samt ny bebyggelse.
Utredningen visar ett antal lågpunkter längs gatorna samt i parken och på kvartersmark i
planområdets nordvästra del (Illustration 7). Ytorna kommer i normalfallet kunna avvattnas
med brunnar. I samband med skyfall sker bräddning längs gatan i anslutning till
planområdets sydöstra del samt söderut mot kanalen.
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Illustration 9. Instängda områden där vatten antas samlas i samband med ett hundraårsregn utan att
brädda upp mot byggnader.
Enligt utredningen genereras det totalt 794 kubikmeter vatten i samband med
hundraårsregn med 10 minuters varaktighet (Illustration 9). Av detta vatten bedöms 233
kubikmeter, i lågpunkter, i normalfallet kunna avvattnas till dagvattenbrunnar. Resterande
562 kubikmeter kan bräddas mot hamnbassängen i söder.
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Illustration 10. Vattenvolymer i samband med ett hundraårsregn. Volymen som anges är den som kan
fördröjas och samlas på allmän plats innan det bräddar över mot kanalen.
Översvämning

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., söder om aktuellt
planområde, för att utreda risker kopplat till översvämning. Enligt utredningen motsvarar
vattennivån vid en hundraårshändelse år 2100 ungefär +2,96 m. Planförslaget hanterar
därmed frågan genom att reglera en lägsta plushöjd för färdigt golv i bostäder, minst + 3,0
m. 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.
Malmö kommer i framtiden att påverkas av effekter av ett förändrat klimat, inte minst
genom högre havsvattenstånd. Översvämningar är oerhört kostsamma för såväl samhället
som invånare och människor riskerar att komma till skada. Det ligger därför i hög grad i
Malmö stads intresse att säkra staden, såväl dess befintliga som tillkommande bebyggelse,
mot extrema vädersituationer som höga havsvattenstånd.
Ny bebyggelse som möjliggörs genom nya detaljplaner har en förväntad livslängd som
sträcker sig betydligt längre fram i tiden än år 2100. Malmö stad arbetar därför för att ett
yttre kustskydd ska anläggas och finnas på plats vid en tidpunkt då det bedöms som rimligt
utifrån prognoser för framtida havsnivåer.
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Malmö stad utgår från dagens kunskap och de prognoser som SMHI ger som underlag. I
förstudier som Malmö stad har låtit ta fram, till exempel ”Strategi mot extrema högvatten i
Malmö” (Sweco, 2018-02-28), används det högsta utsläppscenariot av växthusgaser som
dimensionerande, vilket anger att havsnivåhöjningen kan bli upp till 1 meter över dagens
nivå till år 2100. Om tillfälliga havsnivåhöjningar på grund av extrema väderförhållanden
läggs till kan enligt dagens prognoser nivåer upp till 3,4 meter RH2000 förekomma vid
Malmös kust år 2100.
Havsnivåns höjning på grund av vinduppstuvning (vattenytans snedställning på grund av
vindfriktionens inverkan) styrs av vindens styrka och riktning, vattenområdets storlek samt
djupförhållanden och bottentopografi. Vinduppstuvningseffekten blir högst i långgrunda
vattenområden. Vinduppstuvning uppstår alltså då vind verkar över en vattenyta, och den i
kanalen tillkommande stryklängden (den sträcka som vinden påverkar vattenytan) jämfört
med havsområdet utanför Malmö får anses vara försumbar. Malmö stad gör därmed
bedömningen att vinduppstuvning inte leder till högre vattennivåer i kanalen än i Öresund
utanför Malmö. Någon vågpåverkan som ger överspolningseffekter av betydelse kan
rimligtvis inte uppstå i kanalsystemet. För att öka kunskapen om hur vattennivåerna i
kanalen påverkas av vattenståndet i havet har Malmö stad placerat ut mätstationer på flera
platser i kanalsystemet för att registrera hur vattennivåer förhåller sig till varandra och
varierar vid olika vädersituationer.
Sammantaget bedömer Malmö stad att en lägsta nivå för ny bebyggelse på minst +3,0
meter över havets medelvattenstånd är tillräcklig för lång tid framåt. Denna nivå anges i
riktlinjer i Översiktsplan för Malmö (antagen av kommunfullmäktige 2018) såvida inte
andra åtgärder kan vidtas som skydd mot översvämning. För att skydda lägre liggande mark
och förhindra vattenflöden genom svackor eller säkerställa lågt belägna tillfarter kan
tillfälliga eller permanenta barriärer till + 3,0 meter behövas.
Föroreningar i mark

Planområdet ligger på mark som fyllts ut kontinuerligt mellan 1870- och 1940-talet och
industriverksamhet har bedrivits där fram till idag. En miljöteknisk undersökning
Varvsstaden Nordväst (NV) + Dp 5554 har tagits fram av PQ Geoteknik & Miljö AB.
Markundersökningar i området visar att det bitvis förekommer markföroreningar. Dessa är
vanligen måttliga, normalt förekommande i stadsmiljö och finns över grundvattenytan
(<2,5m djup). 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. Exploatören bär ansvar för att hantera
avhjälpandeåtgärder inom planområdet.
Norra delen av planområdet är detaljerat undersökt och riskbedömt. Enligt PM- DP 5554föroreningar i mark och byggnader framtaget av PQ Geoteknik & Miljö AB bedöms detaljerade
undersökningar i södra delarna inte kunna göras i dagsläget på grund av befintliga
byggnader med särskilt kraftiga industrigolv. Fortsatta markmiljöundersökningar kommer
att pågå parallellt med att arbetet med detaljplanen och rivningar fortskrider. Detaljplanen
innehåller en administrativ bestämmelse som innebär att startbesked (för byggnation) inte
får beviljas förrän eventuella markföroreningar är avhjälpta.
Startbesked villkoras i plankartan med en planbestämmelse som innebär att förorening i
mark ska vara avhjälpt innan startbesked ges.
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Radon

Varvsstaden AB har (genom PQ Geoteknik & Miljö AB), 2015 utfört markradonmätning
inom området. Två av de fem mätvärdena tyder på radonhalter inom normalriskintervallet,
övriga inom lågriskintervallet. Sammantaget klassas området som normalriskområde.
Byggnader ska utföras radonskyddade.
Föroreningar i byggnader

Inventering och undersökning av byggnaderna visar att det bitvis förekommer dels
verksamhetsrelaterade föroreningar, dels byggnadsmaterial som innehåller miljö- och
hälsostörande ämnen. Inom planområdet kommer delar av befintliga byggnader att rivas
varvid allt rivningsmaterial tas omhand på tillbörligt vis. Exploatören bär ansvar för att
hantera rivnings-, skydds- och eventuella avhjälpandeåtgärder inom planområdet.
Detaljerade undersökningar av vissa byggnader/byggnadsdelar kan komma att pågå
parallellt med att arbetet med detaljplanen fortskrider. Innan startbesked för byggnation
beviljas ska byggnader vara utredda. Svets- och pannverkstaden är detaljutredd och under
sanering.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i
förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
”Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst
55 dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA. För en bostad
med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgå till 65
dBA. Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA
ekvivalentljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10
dBA upp till fem gånger i timmen).”
Planområdet är utsatt för trafikbuller från Stora Varvsgatan samt i framtiden även från
Skeppsgatan. WSP Akustik Malmö har genomfört Bullerutredning detaljplan 5554, 2018-09-19.
Utredningen visar att samtliga bostäderna på hallens tak uppfyller riktvärdet vid fasad.
Riktvärden för det västra bostadshuset uppnås vid den södra och östra fasaden. Längs delar
av den norra samt hela västra fasaden uppfylls inte riktvärdena. För att uppfylla kraven för
dessa bostäder rekommenderas följande:
-

Genomgående lägenheter med en tyst sida där minst hälften av bostadsrummen i
varje bostad orienteras mot den tysta sidan.

-

Om genomgående lägenheter inte är möjligt kan dessa utformas om högst 35 kvm
eftersom riktvärdet för dygnsekvivalentnivån vid fasad då är 65 dBA istället för 60
dBA.

För att klara riktvärdena vid uteplats kan gemensam uteplats anordnas för bostäderna på
hallens tak. För det västra bostadshuset finns det möjlighet att uppfylla kraven genom en
gemensam uteplats på gården.
Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom
planbestämmelse.
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Illustration 11. Ekvivalent ljudnivå vid fasad från vägtrafik.

Illustration 12. Maximal ljudnivå vid fasad från vägtrafik.
Buller från industriell verksamhet
Söder om planområdet ligger Lantmännen Cerealia som ger störningar i form av buller från
fläktar, samt från lastning och lossning av gods från lastbilar, godsvagnar och båtar.
Industribullret påverkar främst den södra delen av planområdet. De nya bostäderna
kommer dock att ligga cirka 250 meter från verksamheten. Planförslaget bedöms inte leda
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till att verksamhetens villkor inte kan uppfyllas eftersom det finns god marginal till
Naturvårdsverkets riktvärden för omgivningsbuller.
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.
Gående och cyklister prioriteras i planförslaget vilket bedöms bidra till minskade
biltransporter inom området. Biltrafik är i huvudsak hänvisad till gatan, i planområdet
nordvästra del, som leder till parkeringshuset. Enligt intentionerna i Utvecklingsplan
Varvsstaden ska parkeringshus placeras vid entrépunkter till området. Genom att utforma
gatunätet med få större infarter skapas goda förutsättningar för att skapa en säker
trafikmiljö med låga hastigheter och attraktiva trafikmiljöer för främst gående och cyklister.
Planområdet ligger i ett läge med god tillgänglighet till ett välutbyggt kollektivtrafiknät.
Stadsbussar trafikerar Stora Varvsgatan och centralstationen ligger inom gångavstånd. I
Utvecklingsplan Varvsstaden är ett stråk för kollektivtrafik utpekat med hållplats öster om
planområdet. Stråket ska sträcka sig genom Varvsstaden i nord-sydlig riktning och kopplar
samman området med centrala staden genom att en ny bro för kollektivtrafik uppförs över
östra delen av hamnbassängen utanför planområdet.
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 eller i överensstämmelse med vad som avtalats i
exploateringsavtalet.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som ska bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder och verksamheter.
Kvartersmarken förmodas delas in i ett antal fastigheter.
Allmän platsmark föreslås föras över till fastigheten Hamnen 21:138.
Kommunen blir huvudman för allmän platsmark.
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3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Malmö Stad har bostadspolitiska mål för 2018–2022 som bland annat ska utgöra
utgångspunkt för planläggning enligt plan- och bygglagen.
Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att det möjliggör för nya bostäder i en funktionsblandad stad, där boende blandas med
arbetsplatser och annan service.
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. Planförslaget möjliggör en allmän park med ytor för lek
som kan utgöra ett viktigt komplement till den egna gården för barnens utevistelse.
Lekytor, friytor

Gården är relativt liten vilket innebär en begränsning av gårdens kapacitet och flexibilitet, d
v s möjligheten för flera sociala aktiviteter att pågå samtidigt. Cykelparkering bör därför
placeras i byggnader eller på förgårdsmark för att inte ytterligare minska gårdsytan.
Tillgänglighet

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

Planförslaget innebär uppförande av bostäder i ett kollektivnära läge vilket bedöms främja
jämlikhet och jämställdhet då bilen inte blir en avgörande faktor för möjligheten att bo i
området. Kvinnor och barn använder cykel- och kollektivtransporter i större utsträckning
än män vilket innebär att de gynnas mest av dels närheten till kollektivtrafiknätet och
intilliggande cykelnät.
Kommunal service

Planområdets centrala läge innebär att offentlig service finns tillgängligt inom gångavstånd.
Detaljplanens genomförande bedöms generera cirka 125 nya bostäder inom området. Med
utgångspunkt i att området kan klassificeras som innerstad och med bostadslägenheter med
två rum eller mer per lägenhet bedöms bostäderna generera ett behov av cirka 23
förskoleplatser och 19 grundskoleplatser på lång sikt. På kort sikt kan behovet bli högre,
beroende av inflyttningstakten i området. Beräkningen är genomförd i en modell för
beräkning av behov av för- och grundskoleplatser som alstras genom ny bebyggelse,
framtagen av stadsbyggnadskontoret 2017.
Behovet av platser löses genom att det i planområdets närhet (dp 5400) planeras för
förskola och grundskola vilken bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Kommersiell service

Planförslaget bedöms ha positiv inverkan på platsens tillgång till kommersiell service då det
möjliggörs för centrumverksamheter i parkeringshuset samt bostadshusets bottenplan.
Trygghet

Planförslaget följer de mål som finns uppställda i skriften Trygg stadsmiljö,
Stadsbyggnadskontoret 2006. Förslaget innebär att gående och cyklister prioriterats samt
möjliggör entréer mot gator och torg.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighet- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av
de delar som utgörs av kvartersmark.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör 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.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Planområdet är beläget inom normal insatstid för räddningstjänsten.
Trädplantering som planeras vid gator och torg kan komma att begränsa räddningstjänstens
möjligheter att genomföra fönsterutrymning med höjdfordon från vissa av byggnaderna. I
dessa byggnader måste utrymning ske via trapphus. Byggherren ska redovisa att
utrymningsvägar är säkerställda senast vid bygglovsansökan.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att
brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan
körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och
uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är
säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Räddningstjänstens höjdfordon kan användas för utrymning under förutsättning att körbar
väg/räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns. Vidare ska avståndet
mellan marken och fönstrets underkant eller balkongräcket inte överstiga 23 meter
(vanligtvis 8 våningar). Om räddningstjänsten ska utrymma med höjdfordon behövs en 5 x
12 meter stor uppställningsplats, som ska vara placerad 2–9 meter från husvägg eller
balkongkant.
Mer detaljerade bullerberäkningar ska exploatören redovisa i samband med
bygglovsansökan.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1). Avståndet mellan nätstation och brännbar byggnad
enligt starkströmsföreskrifterna ska vara minst 5 meter. Detta avstånd är även fördelaktigt
sett ur magnetfältssynvinkel då magnetfältet normalt är lågt 5 meter från en nätstation.
Anläggandet av framtida gång- och cykelbro kan komma att kräva tillstånd eller anmälan
om vattenverksamhet.
Byggnader ska utföras med radonskyddade konstruktioner.
Anmälningar enligt 28§ Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd avseende avhjälpandeåtgärder av föroreningar har upprättats för samtliga
befintliga byggnader inom planområdet och beslut om avhjälpandeåtgärderna från
miljöförvaltningen har erhållits.
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Byggnadssaneringarna inom planområdet hanteras inom ramen för två beslut av
miljönämnden (numrerade 1 och 2 nedan):
1. ”Beslut om försiktighetsmått avseende anmäld avhjälpandeåtgärd avseende
byggnader som ska rivas” (byggnader inom planområdet: 19B, 325, 329 och 301),
2019-05-13 (diarienr: MN-2015-383).
Byggnadssaneringarna är pågående. Byggnader planerar att vara avrivna våren 2021.
Efter byggnaderna inklusive betonggolv är avrivna kan en ”Anmälan om
avhjälpandeåtgärder av förorenad mark i enlighet med 28§ Förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” upprättas. När beslut
erhållits kan marksaneringen (avhjälpandet) under de befintliga byggnaderna
påbörjas (preliminär start våren 2021).
2. ”Beslut om försiktighetsmått avseende anmälda avhjälpandeåtgärder i förorenade
byggnader som ska bevaras (101 och 259)” (byggnad inom planområdet 259), 201804-05 (ärende: 647:00383–2015).
Byggnadssaneringen är avslutade och slutrapport skickades in till miljöförvaltningen
2020-03-25.
Kompletterande ”Anmälan enligt 28 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd” avseende avhjälpandeåtgärder av föroreningar i
betonggolvet är under upprättande. Då beslut erhållits kan betonggolvet rivas
(preliminärt hösten 2020).
Efter betonggolvet är avrivet kan ”Anmälan om avhjälpandeåtgärder av förorenad
mark i enlighet med 28§ Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd” upprättas. När beslut erhållits kan marksaneringen under byggnaden
utföras (preliminärt våren 2021).
Utöver detta kommer Varvsstaden AB, efter att man beslutat om byggnadens
innehåll och utformning, göra en provtagning av kvarvarande byggmaterial och
förenklad riskbedömning eller liknande som kommer att delges miljöförvaltningen.

Byggnadsöversikt Varvsstaden. Röd text anger planerat nedmontagen 2020–2022. Genomstruken text anger att
byggnad sedan tidigare är nedmonterad.
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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 att göra med
överlåtelse av mark och ersättning för gatukostnader.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören eller i överensstämmelse med vad som avtalats i
exploateringsavtalet.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som ska bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Nya fastigheter inom området kommer att bildas. Den mark som ska ingå i allmän
platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd park- eller
gatumarksfastighet.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken förmodas
delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas
gemensamma behov inom kvartersmark bildas gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare
ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning om inget annat avtalas.
Ledningar som kommer att förläggas inom kvartersmark säkras lämpligen genom att
servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas
av berörd ledningshavare om inget annat avtalas.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.

5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Industriverksamheten har upphört på platsen och området ska integreras med den
befintliga stadskärnan genom att omvandla det till blandad stad, i enlighet med
översiktsplan för Malmö Stad.
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.
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Medverkande

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

Planområdet utgör en del av den så kallade Varvsstaden i Malmö och sträcker sig från den
nordvästra delen av industriområdet vidare söder ner till kanalen.
Planområdets area är cirka 24 000 kvm. Marken inom planområdet utgörs av 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.

atan

ra
Sto

vsg
Var

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 traverser. 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.
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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 tillgängligt för allmänheten samt
att kopplingar över hamnbassängen saknas.
Planområdets södra 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 Varvsstaden finns ett framtida cykelvänligt grönt gaturum/stråk utpekat som
korsar planområdet i östvästlig riktning. I utvecklingsplanen föreslås även två parker inom
planområdet. En av parkerna är större och belägen centralt i Varvsstaden medan den andra
är mindre och lokaliserad i områdets nordvästra del.
Området omges av huvudgator och nås via tre entrégator varav en är angiven i
planområdets västra del. Gaturummen inne i Varvsstaden ska främst bestå av
gångfartsgator, gågator samt stråk för cykel och kollektivtrafik.

Illustration 13 från Utvecklingsplan Varvsstaden som visar framtida stråk och platser. Planområdets
ungefärliga avgränsning markerat med röd linje.
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Illustration 14 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 ”verksamhetsområde-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 västra del består av en gammal svets- och
pannverkstad. I planområdets södra del finns en svetshall, en verkstadshall och ett
personalhus (i anslutning till planområdet) som under varvstiden framförallt fokuserade på
tillverkningen av fartygssektioner och järnvägsvagnar. På platsen har det tidigare funnits
två byggnader som har kallats Brännhus och kontor samt Detaljsamlingshall. De två
byggnaderna är numera rivna.
Svets- och Pannverkstaden
Svets- och Pannverkstaden uppfördes 1954 och utgörs av två intill varandra liggande hallar.
Byggnaden är cirka 4500 kvm stor och dess fasader består av rött tegel med synlig
betongstomme. Byggnaden har ett flackt sadeltak försett med lanternin som löper längs
takryggen.
Fönstren är småspröjsade med smäckra metallfönster av typisk industrikaraktär.
Originalfönstren är bevarade på norra och västra fasaden. På södra fasaden har delar av
fönstren ersatts med korrugerade skivor.
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Hela den östra fasaden upptas av två stora dörröppningar med skjutbara plåtdörrar och
däröver utskjutande traverser. Även mot väster finns stora portar. På långsidorna finns
portar, som är relativt små i förhållande till byggnadens skala.

Foto 2 och 3. Svets- och Pannverkstaden från 1954 västra samt norra fasaden respektive östra fasaden.

Foto 4 och 5. Bevarade småspröjsade järnfönster. Svets- och Pannverkstaden södra fasad.
Svetshallen och Verkstadshallen
I planområdets södra delar ligger idag en storskalig svetshall, uppförd 1957. Svetshallen är
sammanbyggd med en något senare uppförd verkstadshall som ligger precis öster om
svetshallen. Verkstadshallen ritades av Skånska Cement AB och uppfördes 1965.
Byggnaderna är helt sammanbyggda med gemensam fasad och utan skiljeväggar.
Byggnaderna är också sammanbyggda med plåtslageriet i väster.
Fasadbeklädnad består av röd korrugerad plåt. Längs fasadens västra sida löper fönsterband
i två rader. Hela den norra fasaden går att öppna vilket möjliggör lossning och lastning av
stora industridelar. Svetshallen inrymmer traverser och traversbanor som löper vidare norr
om byggnaden.
Under varvstiden användes byggnaderna för tillverkning av stora fartygssektioner.
Tillverkning skedde på löpande band i samband med närliggande byggnader. Byggnaderna
har en tidstypisk arkitektur för industribyggnader uppförda under den här perioden.
Personalhus
Ett personalhus uppfört i samband med byggnationen av svetshallen ligger i anslutning till
planområdets nordvästra del. Byggnaden ligger i direkt anslutning till svetshallen. Fasaden
är utförd i rött tegel och är i huvudsakligen fyra våningar med en centralt uppskjutande del
i ytterligare en våning. På den centralt uppskjutande delen finns en klocka. Byggnaden är
välbevarad och visar på en industriell och tillverkningsfokuserad miljö.
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Foto 6 och 7. Svetshallen och Verkstadshallen, från norr.

Personalhuset från nordväst.

Detaljsamlingshall
I anslutning till svetshallen låg en detaljsamlingshall uppförd år 1963. Byggnaden var en
långsträckt hall som var sammanbyggd med svetshallen, verkstadshallen och plåtslageriet.
Den södra fasaden hade en fasad med en sockel i rött tegel och ovanför vertikala band av
mörkt blå emaljerad korrugerad plåt med svagt grågröna glaspartier med spröjsverk i metall.
Under varvstiden användes hallen för tillverkning av stora fartygssektioner. Tillverkning
skedde på löpande band i samband med närliggande byggnader. Under 1980-talet
tillverkade järnvägsvagnar i byggnaden. Byggnaden tillskrevs ett högt kulturhistoriskt och
arkitektoniskt värde men behövde rivas för att ge plats åt den nya skolan väster om
planområdet (Dp 5400). I nuläget finns enbart byggnadens traverser och bärande struktur
kvar.
Brännhus och kontor
Byggnaden bestod av en stor hall och en mindre tillhörande kontorsdel. Hallen var
rektangulär, klädd med blå korrugerad fasadplåt och krönt av ett sadeltak försett med
takfönster och stora ventilationshuvar. En kontorsdel är fogad till hallbyggnadens norra
sida och utgjordes av en smal rektangulär två våningar hög byggnadskropp uppförd i rött
tegel. Brännhuset samt kontoret revs för att ge plats åt södra förlängningen av Skeppsgatan
(Dp 5400).

Foto 7 och 8. Detaljsamlingshallen, från sydöst. Brännhus och kontor, från nordväst.
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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 ar 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 Kulturhistorisk
utredning Varvsstaden, Malmö Kulturmiljö rapport 2007:009.
Enligt den kulturhistoriska utredningen är Svets- och Pannverkstaden värd att bevara på
grund av sina kulturhistoriska värden. Resterande bebyggelse inom planområdet bedöms
som miljöskapande och av kulturhistoriskt intresse genom till exempel material eller volym.
Enligt utvecklingsplan för Varvsstaden ska Svets- och Pannverkstaden bevaras medan övriga
byggnader inom planområdet rivs. Dock kan det vara möjligt att bevara golv i vissa delar
från byggnader som inte ska bevaras.

Illustration 15 från Utvecklingsplan Varvsstaden som visar vilken bebyggelse samt vilka element som ska
bevaras. Planområdets ungefärliga avgränsning markerat med lila linje.
För att tydliggöra Svets‐ och Pannverkstads bevarandevärden har PM angående
bevarandevärden. Hall 259, Svets‐ och Pannverkstad. Olga Schlyter, Malmö Museer 2017‐10‐06 tagits
fram. Av värde hos hallen
är dess exteriöra utformning med industriell karaktär, byggnadsvolymen och den stora skala
n, samt dess arkitektoniska utformning vad gäller material och fasadgestaltning. I tabellen
nedan redogörs för de skyddsvärda egenskaper byggnaden har och riktlinjer att förhålla sig
till vid ombyggnation.
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Skyddsvärda
egenskaper

Riktlinje

Fasader i rött tegel

Bevara befintliga tegelfasader.
Teglet får inte målas eller putsas.
Undvik ingrepp i tegelytor.
Punktvisa nya öppningar kan vid behov tas upp, men i första hand ska befintlig
a öppningar utnyttjas.
Hantera teglet varsamt, undvik exempelvis blästring som skadar ytan.
Vid omfogning ska fogbruk vara likt ursprungligt vad gäller kulör och struktur,
samt fog bearbetning utföras likt originalutförandet.

Synlig stomme i rå, form
gjuten betong. På västra
gaveln med konsoler för
travers.

I fasad synlig betong ska bibehållas med utseende avseende kulör, struktur och
gjutformsmönster lik originalet.

Stora portöppningar, sy
mmetriskt placerade på f
asaderna.

Utnyttja befintliga portöppningar för nya entréer och/eller ljusinsläpp. Själva p
ortarna är inte av kulturhistoriskt värde, utan kan ersättas av annan fyllning/an
norlunda utformade portar. Eventuella igensättningar ska inte göras med tegel
utan i avvikande material.

Fönstersättning (fönstre
ns form, storlek och pla
cering)

Fönstersättningen ska bevaras.

Fönster i metall med sm
åspröjsad indelning och
smäckra profiler.

Originalfönstren bör bevaras.
Om ett fönsterbyte görs ska nya fönster vara lika originalfönstren vad gäller sto
rlek och spröjsindelning. De ska vara i metall. Vad gäller dimensioner och profi
ler ska de i största möjliga utsträckning vara lika de smäckra originalfönstren.

Byggnadens volym

Eventuell påbyggnad på tak ska göras med stort indrag från fasadliv, så att den
gamla byggnadens ursprungliga volym är tydligt avläsbar och dominerar intryck
et. Tillbyggnader i övrigt ska inte tillåtas.

Byggnadens placering
och synlighet

Planera omgivningen så att byggnaden bibehåller ett fritt läge och förblir synlig
från norr och väster.

Kommunen får precisera krav om skydd och varsamhet så att förbudet mot förvanskning
enligt 8 kap 13 § PBL (2010:900) följs. Då gäller att ändring av byggnad ska utföras varsamt
så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och att byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Syftet med skydd och
varsamhetsbestämmelser är att i förväg klargöra vilka särskilda krav som kommer att ställas
vid bygglovsprövningen. Kraven på varsamhet ska innebära en precisering av de generella
krav om varsamhet som alltid gäller enligt 2 kap 6 § PBL (2010:900).
Ett preciserat krav som kommunen kan använda är bestämmelsen att byggnader som
omfattas av förbudet mot förvanskning inte får rivas. Ett rivningsförbud gäller endast en
byggnadsstomme. Det innebär att ett rivningsförbud måste kompletteras med skydd- och
varsamhetsbestämmelser för att byggnaden ska ha ett fullgott skydd.
Enligt 9 kap 8 § i Plan- och bygglagen (SFS: 2010:900) har kommunen rätt att utöka
lovplikten när det gäller underhållsåtgärder för en byggnad som enligt 8 kap 13§ i PBL
(SFS: 2010:900) ej får förvanskas för att den är särskilt värdefull i ett historiskt,
kulturhistoriskt, miljömässigt och/eller konstnärligt perspektiv.
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,
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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

Planområdets topografi ligger mellan +2,5–+ 2,9 meter. Lägsta punkt ligger i områdets
södra del vid kajen längs hamnbassängen.
Platsen domineras av stora hallbyggnader.
I grönplanen anges att planområdet i likhet med stora delar av Västra Hamnen lider brist på
grönytor. Växligheten i området består idag främst av träd och buskar längs Svets- och
Pannverkstaden norra fasad.
Kollektivtrafik

Planområdet ligger cirka 800 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 ifrån planområdet, går buss nr 5
(MalmöExpressen- Västra Hamnen- Rosengård- Stenkällan) och längs Västra Varvsgatan,
med hållplatsläge cirka 400 meter ifrån planområdet, går buss nr 2 (Västra HamnenCentralen- Kastanjegården).
Gång-, cykel- och biltrafik

Infart till planområdet sker i dag från Stora Varvsgatan, cirka 100 meter öster om
planområdet. 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.
Cirka 80 meter väster om planområdet ligger Skeppsgatan. Delar av Skeppsgatan, mellan
Stora Varvsgatan och Neptunigatan, kommer att få ny sträckning öster om befintlig gata.
(Dp 5400). Gatans nya placering kommer att ligga i planområdets västra kant, det vill säga
närmare planområdet än vad nuvarande Skeppsgatan gör. Utvecklingsplan Varvsstaden
beskriver att gatan ska utformas med fyra trädrader och gaturummets bredd varieras längs
gatans sträckning. Längs gatan kommer separata gång- och cykelbanor att finnas på båda
sidor av gatan.
Teknisk försörjning

I nuläget finns inget allmänt ledningsnät inom planområdet. Allmänna ledningar för vattenoch spillvatten finns i Stora Varvsgatan. Befintliga ledningar inom planområdet är i sådan
kvalitet att de inte kan återanvändas.
Fjärrvärmeledningar och gasledningar finns i Stora Varvsgatan, norr om planområdet. En
äldre avkopplade gasledning ligger ovan mark på taket på den befintliga byggnaden.
Kanalisation med optokabel finns i gångbanan längs södra sidan av Stora Varvsgatan.
Kommunal och kommersiell service
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Kommunal och kommersiell service finns i Västra Hamnen samt i centrala Malmö. Inom
400 meter finns bland annat livsmedel, apotek, restauranger och skola (Stapelbäddsskolan,
F-6), förskolor och multiidrottsplan.
I utvecklingen av övriga Varvsstaden planeras och byggs mer kommunal och kommersiell
service. Söder om planområdet planeras för skola, förskola och centrumfunktioner (Dp
5400)
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

Planområdet redovisas i översiktsplanen som ny blandad stadsbebyggelse. Blandad
stadsbebyggelse omfattar flertalet av stadens funktioner. Till dessa räknas samtliga
bostadstyper, parker, gator och torg, skolor/förskolor, fritidsanläggningar, handel och
kontor, forskning, sjukvård med mera. Markparkering ska undvikas så långt som möjligt.
Föreslagen markanvändning i detaljplanen är förenlig med översiktsplanen för Malmö.
Planprogram

Planförslaget grundar sig på ett planprogram, Planprogram för Varvsstaden, Pp 6030, som
var på samråd under april-juni 2011 och godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2011-08-25.
Detaljplaneförslaget utgår ifrån planprogrammets intentioner och vision- kontrastrika
Varvsstaden.
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



Gammal och ny bebyggelse i kombination



Blandad stad



Offentlig service i tidigt skede

Planförslaget avviker från utvecklingsplanen ställningstagande på följande punkter:


Parken belägen i anslutning till infarten Skeppsgatan flyttas och placeras istället vid
korsningen Skeppsgatan/Stora Varvsgatan.
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Den nya gatan med infart från Stora Varvsgatan blir entrégatan (huvudinfart för
biltrafik) och den utpekade entrégatan ändras till gångfartsgata.



Tillkomst av bostäder i och på hallbyggnaden samt en bostadsbyggnad i
planområdets västra del.



Utbyggnad med centrumverksamheter tillåts längs delar av hallens norra respektive
södra fasad.



Parken, i planområdet södra del, är 44 meter bred vilket är en meter mindre än
föreslaget mått i utvecklingsplanen. (Parkens yta är 1000 kvm större jämfört med
minsta storlek i utvecklingsplanen).

Västra Hamnen 2031 ett hållbart och gott liv för alla

Planområdet omfattas av Västra Hamnen 2031 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) anger användningen J- Industri och tillåter Byggnadshöjd - 22
respektive 30 meter.



ÄDp 4909 (2006) är en ändring av Dp 4007 och skärper gränsvärden för buller
(strängare än befintlig koncession)



Dp 5025 (2010) anger användningen HUVUDGATA



Dp 5400 (2017) anger användning GATA



Dp 5043 (2010) anger användning LOKALGATA

Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet

Ett kvalitetsprogram för planförslaget har tagits fram i samverkan mellan Malmö stad och
Varvsstaden AB. Arbetet har pågått inför samt parallellt med framtagandet av planförslaget.
Workshops och temamöten har hållits av stadsbyggnadskontoret inför planarbetet där
tjänstemän från andra förvaltningar och representanter från Varvsstaden AB deltagit. Målet
med processen har varit att identifiera kvaliteter och värden som ska skapas i planområdet
samt konkretisera innebörden av dessa innehålls- och utformningsmässigt.
Kvalitetsprogrammet baserades på inkomna synpunkter och idéer. Avsikten är att
programmet ska tydliggöra intentionerna avseende det framtida området utifrån aspekter
som detaljplanen inte reglerar.
Kommunövergripande dokument





Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Grönplan för Malmö, 2003
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Råd och riktlinjer - skyltning, 2017
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål 2018–2022
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015–2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012–2019
Avfallsplan 2016–2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016
Skyfallsplan för Malmö (2017).
Kulturstrategi 2014–2020, Malmö Stad
Dagvattenstrategi för Malmö (2008)

Övriga dokument





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

Utredningar till grund för planförslaget
















Riskhänsyn Varvsstaden, Tyréns 2011-02-09
Riskanalys dammexplosioner fastigheten Triton, Ramböll, 2018-02-22
Luftkvalitetsmätning vid Stora Varvsgatan i Västra Hamnen 2017–2018, Malmö
stad 2018-05-29
Trafikbullerutredning inför detaljplan 5554 rev. 1, WSP Environmental Sverige,
2018-09-19
Kulturhistorisk utredning Varvsstaden. Enheten för Kulturmiljövård Rapport
2007:009)
Parkeringsstrategi Varvsstaden, Sweco, 2019-02-11
PM angående bevarandevärden. Hall 259, Svets‐ och Pannverkstad,
Olga Schlyter, Malmö Museer 2017‐10‐06
Miljöteknisk undersökning Varvsstaden Nordväst (NV) + Dp 5554, PQ Geoteknik
& Miljö AB, 2018-01-02
PM- DP 5554-föroreningar i mark och byggnader PQ Geoteknik & Miljö AB,
2019-10-24
Skyfallsutredning Dp 5554, Berg och Dahl, 2019-11-22
Översvämningsutredning Triton 7 m.fl., Sweco, 2018-01-11
Strategi mot extrema högvatten i Malmö, Sweco, 2017
Höjdutredning Dp 5554, Berg och Dahl, 2019-11-22
Solstudie, hall259dp, Malmö, (OpenStudio arkitekter AB), 2019-06-11

Stadsbyggnadskontoret
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