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Kapitel 1 - Inledning
Hur granskningen bedrivits

Granskningstiden var 12 mars – 12 april 2020. Planförslaget skickades för granskning till
remissinstanser och sakägare. Planförslaget var tillgängligt för kännedom på
www.malmo.se.
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Kapitel 2 - Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstaganden
Följande sammanställning redovisar synpunkter som har kommit in under granskningen.
Personnamn anges inte.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer redovisas i kursiv stil.
Myndigheter

Länsstyrelsen, diarienummer SBN-2017-295-78:
Länsstyrelsens formella synpunkter
Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. planoch bygglagen.
Risk för översvämning
Länsstyrelsen konstaterar att nivån på bebyggelsen inom planområdet regleras till en nivå
som ungefärligen sammanfaller med klimatscenario RCP8.5 för år 2100. Utifrån den
föreslagna nivån finns därför ingen säkerhetsmarginal för uppstuvningseffekter,
vågpåverkan eller högre vattennivåer. Länsstyrelsen delar Malmö stads syn i
samrådsredogörelsen om att det är ineffektivt att anlägga skydd för enskilda detaljplaner.
Slutsatsen av ett sådant ställningstagande bör däremot kunna vara att inte planlägga så länge
det inte är säkerställt att det inte sker någon översvämning under bebyggelsens förväntade
livslängd.
Länsstyrelsens generella uppfattning är att det krävs att det är säkerställt att bebyggelsen är
lokaliserad till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning.
I de fall som bebyggelse kan översvämmas nu eller i framtiden behöver kommunen därför
ta ställning till vilka konsekvenserna blir av en översvämning och om dessa konsekvenser är
acceptabla. Utifrån att konsekvenserna i nuvarande planförslag inte är tillräckligt redovisade
kan Länsstyrelsen inte utesluta att planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10–
11 §§ PBL. (1)
Hälsa och säkerhet
Föroreningar
Av planbeskrivningen framgår att det förekommer markföroreningar inom planområdet.
Inventering och undersökning av byggnaderna visar att det i dessa förekommer dels
verksamhetsrelaterade föroreningar, dels byggnadsmaterial som innehåller miljö- och
hälsostörande ämnen. För att säkerställa en god boendemiljö måste därför
avhjälpandeåtgärder för byggnader och mark utföras. Startbesked villkoras i plankartan
med en planbestämmelse som innebär att markföroreningar ska vara avhjälpta innan
startbesked ges.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att villkorsbestämmelsen endast går att
använda för att säkerställa markens lämplighet för bebyggande. Föroreningar som är
kopplade till byggnader behöver hanteras på annat sätt. Länsstyrelsen menar därför att
kommande planhandlingarna tydligare behöver redogöra för hur efterbehandlingar av
konstaterade föroreningar i byggnader och hur nödvändiga saneringsåtgärder kan
säkerställas i den fortsatta processen. Planhandlingarna behöver kompletteras i detta
avseende genom att beskriva:
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-

när provtagning under byggnader som avses rivas ska genomföras,

-

eventuella utredningar av kvarlämnade föroreningar under byggnader som
ska stå kvar,

-

undersökningar med syfte att utreda om det finns föroreningar från tidigare
verksamhet som kan innebär en risk för människors hälsa utifrån den
ändrade användningen av byggnad som bevaras,

-

samt om tillsynsmyndigheten är involverad i ärendet. (2)

Länsstyrelsens bedömning
Mot bakgrund av de brister som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet kan Länsstyrelsen i det
här skedet inte utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL. om planen antas utan
kompletteringar och förtydligande redovisning avseende risk för översvämning och
föroreningar som visar på markens lämplighet i förhållande till föreslagen förändring.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. 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.
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.
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I Översiktsplan för Malmö föreskrivs att ett sammanhängande kustskydd ska anläggas som
skyddar bebyggda områden från översvämningar. Ett kustskydd kan enligt översiktsplanen
komma att bestå av olika delar som samverkar; utfyllnader, öar, vallar, murar och rörliga
anordningar som stängs om en översvämning hotar. I Översiktsplan för Nyhamnen (antagen av
kommunfullmäktige 2019) redovisas en skyddsport i hamninloppet mellan Västra Hamnen och
Norra Hamnen.
I Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
(godkänd av kommunstyrelsen i maj 2020) slås inriktningen fast att Malmö stad ska möjliggöra
en fortsatt stadsutveckling och samtidigt skydda viktiga samhällsfunktioner samt bostäder och
verksamheter i havsnära lägen mot höga havsvattenstånd. Enligt handlingsplanen ska en
långsiktig strategi tas fram med åtgärder för att skydda befintlig och ny bebyggelse, samhällsviktiga
funktioner som exempelvis Malmö Centralstation, Citytunneln, annan infrastruktur, allmänna
reningsverk med mera. Strategin ska omfatta förslag till insatser, prioriteringar, finansieringsfrågor
och tidplan för beslut och åtgärder. Strategin ska ligga till grund för politiska inriktningsbeslut för
genomförande av åtgärder på kort och lång sikt. Arbetet med strategin ska genomföras 2020–
2023.
Utifrån dagens kunskap bedömer Malmö stad att ett sammanhängande yttre kustskydd som
skyddar mot havsvattenstånd som överstiger 3 meter måste vara på plats under andra halvan av
2000-talet, troligen omkring 50 år fram i tiden.
Det är uppenbart att en sådan anläggning förutsätter en lång och omfattande planeringsprocess.
Exakt vilken nivå skyddet ska ligga på går inte att slå fast i nuläget. Skyddsåtgärder kan
komma att behöva genomföras i flera etapper. Sannolikt krävs lösningar som går att byggas på
successivt. Ett kustskydd kräver omfattande studier av olika aspekter för att optimala lösningar
ska uppnås. Nödvändiga fördjupade utredningar ska genomföras och ansvars- och
finansieringslösningar klargöras, prövningar och tillståndsprocesser utifrån lagstiftning behöver
drivas, förutom att planprocesser och konsekvensbeskrivningar måste till. Med tanke på de långa
tidsaspekterna är det samtidigt fullt möjligt att ha ett skydd på plats vid en tidpunkt då det
kommer att krävas.
De typer av klimatanpassningsåtgärder som krävs för att skydda centrala Malmö mot
översvämningar finns anlagda på ett flertal platser i världen. Även om genomförandet är komplext
och tekniskt komplicerat är anläggningar av detta slag fullt realistiska, något som framgår av att
motsvarande anläggningar existerar i andra mer utsatta kuststäder.
Ett yttre sammanhängande kustskydd har som syfte att skydda stora delar av Malmös centrala
delar. Där finns synnerligen höga ekonomiska och kulturhistoriska värden. Att föreställa sig att
Malmö stad inte kommer att genomföra de åtgärder som krävs är orimligt. Som framgår ovan
finns planering för ett yttre kustskydd med i flera av Malmö stads politiskt beslutade
styrdokument. Sammantaget finner Malmö stad att det inte är rimligt att i nuläget kräva att en
lösning ska vara preciserad och i alla delar effektbeskriven.
Ett kustskydd kommer inte enbart skydda nya byggnader utan även befintlig bebyggelse och
infrastruktur, varav en stor del är statliga. Statens medverkan för att genomföra ett kustskydd är
därmed väsentligt. Länsstyrelsen bör i detta perspektiv ta en roll som aktiv aktör i en sådan
process. Riksdag och regering behöver ta ansvar för en nationell samordning som kan säkerställa
att lagstiftning anpassas för att underlätta genomförande av kustskydd som omfattar all bebyggelse
samt ta fram nationella finansieringsformer. Den statliga samordningen har hittills varit bristfällig
och ineffektiv för klimatanpassningsåtgärder. I detta avseende kan länsstyrelsen i Skåne som
statens lokala representant spela en viktig roll och stödja länets kommuner.
2. Planbeskrivningens genomförandedel har kompletterats enligt länsstyrelsens synpunkter.
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Kommunala och regionala organ

Tekniska nämnden, diarienummer SBN-2017-295-80:
Slutligt förslag till detaljplan för Hamnen 21:149 m.fl. i Hamnen i Malmö (Dp 5554),
upprättat 2020-03-09, har kommit till kontoret för kännedom. Fastighets- och gatukontoret
vill framföra följande:
Park i nordvästra hörnet
Fastighets- och gatukontoret vidhåller att en park i det nordvästra hörnet av planområdet
är olämpligt, då parken är liten till ytan och ligger i ett utsatt läge för både buller, trafik och
klimat. I samrådsredogörelsen motiveras placeringen med vikten av att skapa en plats
utanför matvarubutiken samt att möjliggöra för en framtida metrostation. En metrostation
kommer att kräva både yta för station och kringytor som ytterligare minskar möjligheten att
skapa en lugn och grönskande park. Den öppna, allmänna ytan bör därför snarare
planläggas som TORG istället för PARK
Tidigare synpunkt att en park bör placeras i ett mer skyddat läge vid det öst-västliga stråket,
så som beskrevs i utvecklingsplanen, kvarstår fortfarande. (1)
Trafik
Fastighets- och gatukontoret vidhåller tidigare synpunkt att gatusektionen vid svets- och
pannverkstan är för smal (6–7 m). Detta behöver ses över innan planen antas.
Planbestämmelsen plac1 har sedan samrådet utökats från ett överhäng på 3 m över allmän
platsmark till 4 m över allmän platsmark. Fastighets- och gatukontoret anser att 4 m är ett
alltför stort överhäng på en så pass låg höjd. (2)
I övrigt har planbestämmelserna avseende gator i stort sett ändrats enligt fastighets- och
gatukontorets tidigare synpunkter.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Parken har en potential att utnyttjas för en framtida metrostation. Det finns dock en stor
osäkerhet om det kommer byggas en metro och om det byggs en Metro är det inte säkert att en
metrostation hamnar på denna plats. Om det blir en metrostation på platsen skulle det bli en
annan typ av park med mindre andel grönska. Med tanke på att det finns ett stort behov av gröna
miljöer i Malmö och Västra Hamnen så menar stadsbyggnadskontoret att platsen bör utgöras av
en park.
Angående tidigare synpunkt hänvisas till tidigare svar i samrådsredogörelsen.
2. Sektionen varierar vid Svets- och pannverkstaden och utgörs av 7,5 m allmän plats på den
smalaste delen. Vid denna passage är det dock ca 9,5 m mellan fasaderna. Utrymme för ledningar
och trafik har studerats och det finns utrymme för detta i sektionen. Stadsbyggnadskontoret menar
att en variation i gatubredd kan bidra till en intressantare gatusträckning.
Stadsbyggnadskontoret menar att en överbyggnad kan bidra till att skapa en intressantare och mer
varierad miljö. Det finns också risk för att det bidrar till en mörk och otrygg miljö. Det relativt
stora gaturummet, 20 m brett, gör dock att utbyggnaden är en mindre del av utrymmet vilket
minskar dess påverkan. Stadsbyggnadskontoret menar också att en höjd på 4,7 m är tillräckligt
för att det ska upplevas öppet och tryggt.
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Miljönämnden, diarienummer SBN-2017-295-81:
De synpunkter som miljönämnden lämnade i samrådsskedet har överlag bemötts på ett
godtagbart sätt och miljönämnden har ingenting emot att planen prövas av
stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges ställe i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen.
Miljönämnden vill dock framföra följande synpunkter som bör beaktas inför antagandet av
detaljplanen.
Markföroreningar
Miljönämnden bedömer att detaljplaneområdet behöver utredas vidare med avseende på
föroreningssituationen i marken. Miljönämnden vill poängtera att, även om plankartan
anger att startbesked inte får ges innan markföroreningar är avhjälpta, behöver
föroreningsfrågan utredas noga i planarbetet. I det fall föroreningssituationen visar sig så
fördyrande att den omöjliggör utnyttjandet av planens byggrätter kan kommunen komma
att bli skadeståndsskyldig.
I en miljöteknisk markundersökning utförd av PQAB, daterad 2018-01-02, redovisas
provtagningar utförda i norra delen av planområdet. I ett flertal provpunkter i anslutning
till svets- och pannverkstaden (byggnad 259) där det planeras för parkeringshus,
centrumverksamhet och bostäder har vinylklorid och dikloreten påträffats i höga halter i
grundvattnet. Även alifater och PAH har uppmätts i halter över riktvärdena i en punkt i
grundvattnet. Jordprovtagning påvisar förekomst av alifater och PAH i halter över
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), och aromater
över riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM). Miljöförvaltningen har inte
fått kännedom om några ytterligare undersökningar i det berörda området.
Svets- och pannverkstaden har materialinventerats 2015. Med inventeringen som underlag
lämnades en anmälan om avhjälpandeåtgärder in till miljöförvaltningen 2018. Syftet med de
anmälda åtgärderna var att utföra en första sanering för att avlägsna lösa föroreningar och
ytligt spill. Inga materialprover togs ut i samband med inventeringen. Stomme och
konstruktioner som inte avses rivas har endast genomgått en översiktlig kontroll. En
slutrapport över genomförda avhjälpandeåtgärder lämnades in till miljöförvaltningen i mars
2020. Damm, svetssand, och avlagringar som påträffats har samlats upp och
omhändertagits, och betonggolven har dammsugits och städats av. Enligt slutrapporten
kommer en anmälan om ytterligare avhjälpandeåtgärder att upprättas när det klargjorts vad
byggnaden ska användas till.
Sydöstra delen av detaljplaneområdet där det planeras för park har inte blivit undersökt, det
finns därför inget underlag för att bedöma markens lämplighet i förhållande till det
planerade ändamålet. Inga avhjälpandeåtgärder har företagits med avseende på påträffade
markföroreningar. Kompletterande undersökningar av de delar av svets- och
pannverkstaden som ska bevaras behöver utföras för att utvärdera behovet av
avhjälpandeåtgärder. (1)
Radon
På s.22 i planbeskrivningen under rubriken Föroreningar i mark framgår att
radonmätningar utförts i området. Två av fem av mätpunkterna konstaterade värden inom
normalriskintervallet för radon. Sammantaget klassas området som normalriskområde och
byggnader ska uppföras radonskyddade. Miljönämnden anser att informationen borde
synliggöras bättre, exempelvis genom att få en egen rubrik. (2)
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Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Stadsbyggnadskontoret menar att markundersökningar i planarbetet har gjorts i den omfattning
som är rimlig med tanke på att bebyggd mark skulle medföra rivning av byggnader för att
möjliggöra provtagning. Det finns dock behov av ytterligare undersökningar i senare skede.
Planhandlingarna har kompletterats angående detta under rubriken genomförande i
planbeskrivningen. Framtida sanering regleras genom ramavtal mellan Malmö stad och
Varvsstaden AB. I ramavtalet beskrivs att exploatören ska utföra och bekosta marksaneringen
(avhjälpandet) fullt ut.
2. Planbeskrivningen har kompletterats enligt miljönämndens synpunkter.
Servicenämnden, diarienummer SBN-2017-295-70:
Ingen erinran
Kulturnämnden - Malmö Muséer, diarienummer SBN-2017-295-82:
Ingen erinran
VA Syd - avfall, diarienummer SBN-2017-295-77:
Yttrande
VA SYDs avfallsavdelning är fortsatt positiva till att det finns möjlighet för underjordiska
avfallsbehållare på den prickade marken i anslutning till Stora Varvsgatan i norr.
Planförslaget medger användningen Centrum i både det nya bostadshuset och i den före
detta pann- och svetshallen. Vid etablering av restauranger i bottenvåningarna är det viktigt
att det ges möjlighet för angöring med slambil för tömning av fettavskiljare.
I övrigt vill VA SYDs avfallsavdelning påminna om synpunkterna som framfördes i
samrådsskedet. Det är viktigt att angöringen för avfallsfordonen tas med som en parameter
vid den fortsatta planeringen av gångfartsgatan, så det görs plats för både angöring och
träd. Backrörelser för avfallsfordonen ska undvikas.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Planhandlingarna har kompletterats med information om att vid etablering av restauranger i
bottenvåningarna är det viktigt att det ges möjlighet för angöring med slambil för tömning av
fettavskiljare.
Under planarbetet har körspår testats för att säkerställa att planförslagets gatubredder möjliggör
framkomlighet för bland annat sopbilar. Placering av träd kommer att ses över mer ingående i samband
med planens genomförande. Val av placering av träd kommer bland annat baseras på framkomlighet
för sopbilar, räddningsfordon och lastbilar. Det bedöms inte finnas något behov av backning för att
möjliggöra avfallshanteringen inom planområdet.
VA Syd – vatten och avlopp, diarienummer SBN-2017-295-79:
2. PLANFÖRSLAG
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark
Planförslaget skapar förutsättningar för grönska i form av träd och planteringar i
gaturummet. VA SYD tycker det är positivt ur många aspekter, men samtidigt är det många
som konkurrerar om plats gaturummen. För att kunna utforma gaturummen även ur ett
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hållbarhetsperspektiv är det nödvändigt med både god planering och samsyn från alla
intressenter.
2.7 Teknisk försörjning
Förtydligande avseende vatten-, spillvatten- och dagvattenförsörjning:
Planområdet kommer att anslutas till ledningarna i nya Skeppsgatan först vid
genomförandet av denna detaljplan. Då kommer även ett nytt ledningsnät att byggas inom
planområdet. (1)
VA SYD avser inte att fördröja dagvatten på allmän platsmark. Dagvatten kommer att
avledas till befintligt dagvattenutlopp strax söder om planområdet. (2)
3. KONSEKVENSER
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Skyfall
VA SYD har inte deltagit i skyfallsutredning som gjorts och har därmed inte haft möjlighet
att granska materialet.
Illustration 8 i planbeskrivningen sidan 21, här behöver förtydligas vad som avses med
”volym som fördröjs”. Avser man volymen som kan avleds till VA SYDs ledningsnät eller
skyfallsvolymen som enligt planbeskrivningen ska bräddas mot hamnbassängen i söder? (3)
Texten behöver förtydligas med att markföroreningar ska vara avhjälpta och godkända av
tillsynsmyndigheten, vilket är en förutsättning för att VA SYD ska kunna starta sin VAbyggnation i området.
Om Exploatören tar fram platsspecifika riktvärden för området ska VA SYDs framtida
ledningar och ledningsbäddar beaktas. Hänsyn ska tas till att det kommer ligga
drickvattenledningar i området. Exploatören bär ansvar för att hantera avhjälpandeåtgärder
inom planområdet vilket även omfattar åtgärder för att förhindra att föroreningar som
bedöms kunna ligga kvar, inte kan röra sig i marken exempelvis via dränerande
ledningsbäddar. VA-ledningar inom området är nödvändiga för att planen ska kunna
genomföras.
4 GENOMFÖRANDE
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal
VA SYD önskar medverka vid tecknandet av exploateringsavtal. Exploatören bär ansvar
för att hantera avhjälpandeåtgärder vid föroreningar i mark. Avhjälpandeåtgärder ska även
innefatta ledningsgrav för VA-ledningar, vilket innebär att VA SYD inte kommer att bära
något ekonomiskt ansvar för tillkommande kostnader för ledningsdragning vid
föroreningshalter över haltgränsen för vad som kan anses vara normala vid likvärdig
ledningsbyggnation. (4)
5. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
5.2 Planområdet
Teknisk försörjning
VA- utbyggnaden inom Varvsstaden kommer att ske utifrån den förprojektering som gjorts
med Utvecklingsplan Varvsstaden som grund. Delar av VA utbyggnaden har redan
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färdigställts vid genomförande av detaljplan DP 5400. Förutsättning för fortsatt
planläggning av Varvsstaden är att spillvatten kan avledas västerut till den nybyggda
pumpstationen i nya Skeppsgatan. Detta förutsätter en sammanlänkande gatustruktur
mellan framtida planområden och de delar som redan färdigställts. Genom att förbinda
planområdena med allmän platsmark skapas förutsättning för VA-utbyggnaden inom
Varvsstaden. Rubricerat planområde ansluter till detaljplan DP 5400, vilket möjliggör VAutbyggnad inom området.
Med vänlig hälsning
VA SYD
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planhandlingarna har kompletterats med VA-syds information.
2. Planhandlingarna anger endast att det finns en möjlighet att fördröja dagvatten lokalt.
3. Volymen som anges är den som kan fördröjas och samlas på allmän plats innan det bräddar över
mot kanalen. Planbeskrivningen har kompletterats angående detta.
4.

Startbesked villkoras i plankartan med en planbestämmelse som innebär att föroreningar i mark
ska vara avhjälpta innan startbesked ges. Hur marksaneringen (avhjälpandet) ska hanteras anges
i exploateringsavtalet. VA-syd har deltagit i framtagandet av exploateringsavtalet.

Räddningstjänsten Syd, diarienummer SBN-2017-295-74:
Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar. Av granskningshandlingen
framgår det att man tagit hänsyn till räddningstjänstens insatstid, brandvattenförsörjningen
samt tillträde för räddningstjänstens fordon. Det framgår även att utrymning måste ske via
trapphus från några av byggnaderna till följd av trädplanteringar som kan begränsa
möjligheterna till fönsterutrymning med räddningstjänstens höjdfordon.
Räddningstjänsten vill förtydliga att utrymning med hjälp av räddningstjänsten inte är
möjlig för vissa byggnader på grund av att dessa är för höga. Räddningstjänstens bärbara
stege kan användas vid utrymning från flerbostadshus om avståndet mellan marken och
balkongens överkant eller fönstrets underkant inte överstiger 11 meter (vanligtvis 4
våningar) under förutsättning att det inte finns planteringar, utskjutande konstruktioner och
dylikt som försvårar uppställningen av stegen.
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 information om förutsättningar för utrymning med hjälp av räddningstjänsten finns i
råd och anvisning ”Utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd”,
http://www.rsyd.se/foretag/brandsakerhet-for-foretag/utrymning-med-hjalp-avraddningstjanst/.
Eftersom att det pågår flera detaljplaner i området är det viktigt att tänka på
räddningstjänstens tillgänglighet till alla planerade byggnader. Räddningstjänsten behöver
kunna köra i området (körbanebredd 3 meter) för att kunna nå alla byggnader vid en insats.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
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Planhandlingarna har kompletterat med Räddningstjänstens information. Gator samt gång- och
cykelväg har en större bredd än 3 m.
Region Skåne, diarienummer SBN-2017-295-75:
Inga synpunkter

Övriga remissinstanser

Postnord, diarienummer SBN-2017-295-73:
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland
annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer
som är verksamma i det aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver
utdelningen standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en
fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
Malmö Airport, diarienummer SBN-2017-295-76:
Inga synpunkter
Hyresgästföreningen, diarienummer SBN-2017-295-71:
Sid 7 (39) Exploateringsgrad, täthet, höjder: 2,3,4 stycket beskriver bara olika bebyggelser i
olika höjder, inte vilken form av boendeform – alltså hyres-, bostadsrätter etc. Här nämns
inte heller något om Barnkonventionen: alltså plats för barnens lek o trivsel. (1)
Sid 25 (39) I Barnperspektiv beskriver man att det blir en bra miljö för både barn och
vuxna genom ett säkert och välutvecklat gång- och cykelvägnät. Kommentar: Där ska väl
inte barnens lek vara? Dock skriver man att en allmän park med ytor för lek kan utgöra ett
viktigt komplement till den egna gården för barnens utevistelse. Kommentar: Det finns
ingen beskrivning på hur den egna gården kommer att utformas och var den kommer att
finnas. (2)
Bevarande skydd- och varsamhetsbestämmelser: 2: a stycket: Håltagningar får göras i
mindre omfattning för att tillgodose tekniska egenskapskrav och tillgängligheter. Jag kan
inte finna någonstans hur hyresgästerna ska ta sig upp till taklägenheterna – längre fram i
texten och bildmontaget har man ritat ut spiraltrappor och trappor på utsidan av
hallbyggnaden, men man ska väl inte klättra upp till takhusen? (3)
Sid 13 (39): Avfallshantering: Utrymme för avfallshantering för bostadshusen kan lösas
genom miljörum i byggnadens bottenvåning alternativt på gården………Kommentar: se
sidan 7 (Exploateringsgrad, täthet, höjder) 5:e stycket: 4:e raden: hindrade. Dock tillåts
nedgrävd sophantering, underjordiska avfallsbehållare, utrymnings-……
Man skriver också: Markytor föreslås förbud mot markparkering med undantag för
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rörelse…… man skriver alltså här att det ska vara förbud att bygga eller angöra tekniska
lösningar på markytan medan man på sidan 13 föreslår just markyta och bottenplan. (4)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. I detaljplanen regleras byggnadshöjder. Det är dock inte möjligt att reglera upplåtelseform. Frågor
med koppling till barnkonventionen beskrivs främst under rubriken barnperspektiv.
2. Ett välutvecklat gång- och cykelvägnät bidrar till en bra miljö både för vuxna och barn. I
Illustration och plankarta redovisas ytor för bostadsgård. Planhandlingarna har kompletterats med
information om gårdsmiljön. Gårdsmiljöns utformning i detalj regleras i bygglov.
3. Byggnadshöjder har utformats för att möjliggöra hiss. Att kunna ta sig upp till taklägenheterna
med hiss är en förutsättning för byggnation på taket.
4. I planhandlingarna beskrivs att det är möjligt att lösa avfallshantering på olika sätt. Med
bottenplan avses bottenvåningen på byggnaden. I planen anges att maximalt 100 kvm
komplementbyggnad tillåts. Planhandlingarna har förtydligats med att avfallshantering om det löses
på gården ska lösas genom underjordisk behållare alternativt i miljöhus.
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Kapitel 3-Justeringar efter granskning
Efter granskningen har nedanstående justeringar gjorts i plankartan. Dessa har inte
bedömts vara sådana ändringar som föranleder en ny granskning.
Ett mindre område för bostadsändamål på fastigheten Hamnen 33:1 har utgått.
Totalhöjd för bostäder på Svets- och pannverkstaden har höjts från 32 m till 32,5 m.
Totalhöjd för utskjutande delar öster om Svets- och pannverkstaden har höjts från 17 m till
18,5 m.
Höjd för parkeringshus och höjder för bostäder på Svets- och pannverkstaden (B1) anges i
marknivå istället för i höjdsystemet RH 2000.
Beteckning C (centrum) har för Svets- och pannverkstaden yttre delar i väster och norr
ändrats till beteckningen C2 (centrum endast i bottenvåningen).
Detaljplanen har justerats för att ge utrymme för 1,5 m förgårdsmark väster och öster om
Personalhuset, se bild nedan. Det medför att park och gata söder om personalhuset flyttas
0,5 m åt öster.
Plangränsen justeras
0,5 m åt öster.

Plangränsen justeras
1,5 m åt väster.
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Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau

Ted Gustavsson

Enhetschef

Planhandläggare
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Sändlista före antagande

Alla synpunkter som har kommit in under samråd eller granskning bedöms ha tillgodosetts.
Inga underrättelser ska skickas ut.

Sändlista efter antagande
Protokollsutdrag, utlåtande och överklagandeanvisning

Region Skåne

region@skane.se

Protokollsutdrag, utlåtande, överklagandeanvisning och planhandlingar

Länsstyrelsen i Skåne län

skane@lansstyrelsen.se

(för prövning enligt 11 kap 10§ PBL)
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