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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en omvandling av industrimark till tät, varierad och
funktionsblandad bebyggelse i ett attraktivt och centralt läge i anslutning till Centralstationen och som en del i Nyhamnens omvandling till blandad stad. En ny gångbro över spårområdet binder samman Nyhamnen och planområdet med den gamla staden söder om kanalen.
Planens syfte är även att säkerställa bevarande av kulturhistorisk värdefull bebyggelse och
skapa rekreativa platser och stråk av parkkaraktär. Planförslaget ger möjligheter för en
blandning av bostäder, kontor och centrumverksamhet samt en större enhet för kontor
som föreslås för lokaler till domstolsverket. Den nya bebyggelsen ska innehålla en stor andel bostäder för att väga upp den dominans av kontorsbebyggelse som finns kring Centralstationen.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget tar sin utgångspunkt i strategier från planprogrammet där området norr om
bangården ingår i ett större sammanhang som ska utvecklas till blandad stad med bostäder
och kontor i direkt närhet till Centralstationen. Området norr om bhhhangården utgör en
ny entré till Nyhamnen och fångar upp kopplingar och stråk mellan Nyhamnen och centrala staden. Planområdet ska bidra till rekreativa och spännande mötesplatser. I ett längre
perspektiv när hela området är färdigbyggt och när nya gång- och cykelkopplingar är på
plats väntas Bangårdsterrassen bli en viktig del i sammanlänkningen av staden.
Detaljplanen möjliggör sammanlagt ca 64 000 m2 BTA varav ca 32 000 m2 bostäder och ca
32 000 m2 kontor och centrumverksamhet. Bevarandet av befintlig byggnad på torget möjliggör för centrumverksamhet.
Planen möjliggör för ett nytt torg. En ny gångbro över bangården till det nya torget ökar
tillgängligheten till planområdet och den nya bebyggelsen. Bangårdsterrassen, som är benämningen på ett viktigt framtida rekreations- och gångstråk i planområdets södra del,
sträcker sig i öst-västlig riktning ca två våningar upp med parkeringsgarage undertill. Bangårdsterrassen planläggs som kvartersmark. Carlsgatan får en bredare sektion och omvandlas till stadsgata.
En del av bebyggelsen går upp mellan 42,0 – 60,0 meter i byggnadshöjd och föreslås skapa
en karaktärsfull och rytmiskt intressant bebyggelsefront mot spårområdet och den äldre
stadskärnan.
Infart till kontors- samt bostadskvarteren sker via en gemensam in- och utfart från Carlsgatan mellan kvarter E och kvarter F. Parkering för ny bebyggelse inom planområdet ska i
första hand lösas inom respektive fastighet eller genom parkeringsköp på annan fastighet.
För bostadskvarteret F löses bilparkering i två plan över mark ut mot bangården samt ett
plan under mark. Direkt närheten till stationen och mobilitetsåtgärder åtgärder inom respektive kvarter möjliggör för att en lägre p-norm kan användas inom området.
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gångbro

Illustration 2. Illustrationsskiss över planerad bebyggelse inom planområdet, markerat med svart streckad linje.
Användningen inom kvarter E är kontor och inom kvarteret F är bostäder. Centrumverksamhet möjliggörs på
bottenplan mot Carlsgatan.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
För en närmare beskrivning av kommunens ställningstagande se under kapitlet ”Detaljplanens konsekvenser” och avsnittet ”Betydande miljöpåverkan”.
Planområdet utgörs av ett begränsat, delvis ej planlagt område, som har använts inom ramen för godstransporter och som där delar av ursprunglig bebyggelse fungerat som godsmagasin. Planområdet påverkas av buller från Järnvägen och trafikbuller från Carlsgatan.
Nuvarande belastning och värden på platsen får anses vara acceptabla och hanterbara ur ett
förtätningsperspektiv av bostäder och kontor.
Sammantaget bedöms de risker för människors hälsa och säkerhet som kan uppstå inom
planområdet med föreslagen markanvändning vara acceptabla och till stor del kunna avhjälpas inom ramen för planarbetet. Miljöfrågorna som aktuell detaljplan behandlar är av
mindre komplex karaktär med ett fåtal störningskällor som har identifierats och beskrivits
under kapitlet ”Detaljplanens konsekvenser” och kan hanteras genom sedvanlig miljöhänsyn i detaljplanens planbeskrivning.
Planeringsförutsättningar

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Avsikten är att detaljplanen ska antas av Kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap
27§ plan- och bygglagen.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.

5 (45)

2 Planförslag
Planförslaget innebär att ett område öster om Centralstationen, i ett stationsnära läge i staden, kompletteras med ny bebyggelse i form av bostäder, kontor och centrumverksamhet.
Planen möjliggör för ett nytt torg. En ny gångbro över bangården till det nya torget ökar
tillgängligheten till planområdet och den nya bebyggelsen. Carlsgatan får en bredare sektion
och omvandlas till stadsgata.
Detaljplanen möjliggör sammanlagt ca 64 000 m2 BTA varav ca 32 250 m2 bostäder (ca 320
bostäder) inom kvarter F, ca 31 500 m2 kontor inom kvarter E samt ca 250 m2 centrumverksamhet inom tegelhuset vid torget. Planen möjliggör för centrumverksamhet på bottenplan. Även inom en befintlig byggnad på torget som bevaras möjliggörs för centrumverksamhet.
En del av bebyggelsen går upp mellan 42,00 och 60,00 meter i byggnadshöjd och föreslås
skapa en karaktärsfull och rytmiskt intressant bebyggelsefront mot spårområdet och den
äldre stadskärnan.
2.1 Stadsbyggnadsidé och gestaltning

Planområdet är en första del i ett större omvandlingsområde norr om Centralstationen,
Nyhamnen, där Malmö ska utvecklas till hållbar, blandad stad med bostäder, kontor och
centrumverksamhet. En ny bro, arbetsplatser, bostäder och centrumverksamhet inom
planområdet utgör ett första steg i Nyhamnens omvandling. Tillgängligheten till Nyhamnen
ökar vilket kommer att vara en förutsättning för Nyhamnens fortsatta utveckling och attraktivitet.

Illustration 3. Fågelvy som visar förslag på ny planerad bebyggelse inom området öster om Centralstationen med
aktuellt planområde mellan de båda broarna över bangården. Bangården i förgrunden. Illustration: Kanozi arkitekter.
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2.2 Bebyggelse
Användning och ändamål

Användning och ändamål för respektive kvarter beskrivs under underrubriken ”Utformning och byggnadshöjder”.
Exploateringsgrad

Planområdet väntas ha ett av de högsta exploateringstalen, E-tal 3,7, för bebyggda områden
i Malmö. Som jämförelse har Västra hamnen ett E-tal 1,1 och Lugnet ett E-tal 1,9.
Utformning och byggnadshöjder

Tillkommande bebyggelse söder om Carlsgatan ska utgöra en karaktärsfull och rytmisk
bebyggelsefront mot spårområdet och den äldre stadskärnan. Bebyggelsen utformas med
varierande höjder och uttryck. De sammanlagda byggnadsvolymerna med kvartersvis sammanhängande socklar och däröver uppstickande solitärer ger Malmö en ny typ av stadssiluett och stadsbild.
De högre byggnadskropparna har en totalhöjd på mellan 42,00 och 60,00 meter och pekar
med sina gavlar mot Nyhamnen respektive bangården och Malmö centrum. Lägre byggnadskroppar tillåts med en totalhöjd mellan 18,00 och 21,00 meter.
Byggnaderna varierar i uttryck gällande material, form och detaljer. Det finns utrymme att
utforma byggnaderna med djärva karaktärsdrag. Tak utnyttjas för vistelse och grönytor
kombineras med fasadgrönska. Tegel mellan de högre byggnaderna används för att knyta
an till den kulturhistoriska omgivningen. Komplementbyggnader integreras i byggnaderna.
Planområdets läge kan nyttjas för att inarbeta hållbara energikällor.
Att flera olika exploatörer och arkitekter ges förtroende att sätta prägel på området skapar
förutsättningar för en varierad bebyggelse.
I gatunivå ska korta fasadlängder och en detaljrik och väl artikulerad arkitektur eftersträvas
längs Carlsgatan. Handel och lokaler för mindre verksamheter placeras i första hand i
byggnadernas bottenvåningar där flertalet, olika utformade, entréer eftersträvas. Bostäder
av olika typ och i olika storlek ska finnas inom varje kvarter.
Kvarter E
Planförslagets byggrätter möjliggör fem sammansatta och förskjutna byggnadskroppar,
med en högsta totalhöjd mellan 42,0 meter och 60,0 meter. Var och en av de fem byggnadskropparna är placerade i en bas. Byggnadskropparna förskjuts 5,0 - 10,0 meter från
Carlsgatan alternativt Bangårdsterrassen.
De inskjutna byggnadsdelarna skapar mindre terrasser längre upp i huset. Huvudentrén ska
utformas indragen med en fri höjd om minst 3,7 meter och ska vända sig mot det planerade torget i väster. Bangårdsterrassen ska utformas i en ramp i detta avsnittet och stiga
österut längs med den södra fasaden.
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Illustration 4. Vy från söder som visar förslag på ny planerad bebyggelse inom kvarter E. Bangården i förgrunden.
Illustration: Henning Larsen architects.

Detaljplan medger genom en planbestämmelse att fasaden ska vara uppdelad i mindre enheter, varierade byggnadshöjderna samt bågade takavslut som sammantaget bidrar till att
bryta upp den stora volymen och skapar en rytm och variation i stadssilhuetten för de aktuella kvarteren.
Detaljplanen stärker upplevelsen av ett öppet och tryggt gaturum genom en planbestämmelse om att minst två entréer vänder sig ut mot Bangårdsterrassen.

Illustration 5. Kvarter E, östra fasaden med torget i förgrunden och huvudentrén till Domstolsbyggnaden. Illustration: Mandaworks.

Kvarter F
Inom kvarter F möjliggörs två halvslutna bostadskvarter med en byggnadshöjd upp till 21,0
meter och därutöver två högre bostadshus med en byggnadshöjd mellan 46,0 - 55,0 meter.
En gemensam upphöjd gård vänder sig och öppnar upp sig mot Bangårdsterrassen i söder
och ger samtidigt goda solförhållanden.
De fyra högre byggnadskropparna ska utformas som solitärer, och orienteras i nord-sydlig
riktning. De högre byggnadskropparna ska utföras med olika volymer, uttryck och gestaltning. För de fyra högre byggnadskropparna ska de tre översta våningsplanen vara indragna
med minst 3,0 meter från det östra eller västra fasadlivet och minst 2,0 meter från det norra
eller södra fasadlivet. De lägre byggnadskropparna får ha en högsta totalhöjd av 21,0 meter.
En del av bebyggelsen får kraga ut mellan 3,0 – 5,0 meter med en minsta fri höjd på 9,0
meter över Bangårdsterrassen.
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I detaljplan anges att det för bostadskvarteren ska finnas minst två entréer mellan bostadsgård och bangårdsterrass samt entréer från bostad- och kontorshus vända mot Bangårdsterrassen. Våningsplan som vetter mot kvartersmark, Bangårdsterrassen ska uppföras med
minst 3,5 meter mellan bjälklag och ansluta till bangårdsterrasen. Avgränsningen ska utformas så att det finns en visuell koppling mellan gård och terrass samtidigt som gården ges
en tydlig avgränsning som privat zon. Avgränsningen bör utformas med grönska och bidra
till upplevelsen av Bangårsterrassen.
För respektive delkvarter inom kvarter F ska centrumverksamhet finnas på bottenplan ut
mot Carlsgatan.
Utformningen av bostadskvarteren och utemiljöns utformning kommer behöva studeras
mer i detalj i genomförandeskedet.
Befintlig bebyggelse
Området präglas idag av kontraster i skala och byggnadsålder. Dessa egenskaper ska förvaltas bl.a. genom att bevara och synliggöra det äldre kontorshuset.
Den f.d. kontorsbyggnaden i anslutning till torget ska bevaras som en del i den nya bebyggelsen. Byggnaden får inte rivas. Byggnaden får byggas till med en påbyggnad mot den
södra fasaden med en högsta totalhöjd av 4.5 meter.
Varsamhetsbestämmelser har förts in i planbestämmelserna. Följande karaktärsdrag ska
beaktas vid renovering och förändringar av byggnaden:
•

Byggnadens brutna sadeltak med valmad nock, belagt med rött enkupigt lertegel
med två ventilationshuvar av röd plåt i taknock.

•

De röda tegelfasaderna med murade valv över fönstren och trappstegsgesims vid
takfoten.

•

Ursprungliga dörr- och fönsteröppningar.

•

Fönster vid fasad mot norr ska vara grönmålade. Spröjsade träfönster, ska behållas.

•

Ny tillbyggnad ska göras med transparent fasad och en lätt konstruktion.

Foto 1. Befintlig byggnad på torget, här med norra fasaden mot Carlsgatan.
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Fastighetsindelningsbestämmelser

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 platser på allmän platsmark

Det finns ett behov av grönytor i området idag. Detta kommer på sikt att förändras genom
en omvandling av Nyhamnen. Den höga exploateringen och därmed många boende och
arbetande ger ett behov att i framtiden skapa en större park i Nyhamnen. Det är viktigt att
även inom planområdet skapa grönytor.
Området bör vara ett exempel på att det går att kombinera hög bebyggelsetäthet med god
utemiljö och en stor andel grönska både på kvartersmark (vilket säkerställs genom grönytefaktor) och på allmän plats. I en i övrigt intensiv och hårdgjord urban miljö så bidrar torget
till att skapa rofyllda platser. Det är också av stor vikt att tak utnyttjas för grönska och utemiljö för boende och anställda.
Torg

Torget utgör en länk mellan stadsrummen och är den tydligaste mötesplatsen inom planområdet. Torget utgör också en viktig funktion som plats framför kvarter Es entré.
Torget länkar samman söderut via den västra gångbron över bangården och vidare norrut i
Nyhamnen. Torget ger också en möjlighet att koppla vidare till Bangårdsterrassen. Den
befintliga tegelbyggnaden, som i planen föreslås innehålla café eller restaurang, sätter en
tydlig identitet på torget.
Torget är en av få platser inom planområdet där det finns plats för rikligt med vegetation
och stora träd. Torget ska domineras av grönska även om flödet av gående och cyklister
samt möjlighet till uteserveringar medför att markbeläggningen till stora delar blir hårdgjord.

Illustration 6. Förslag på utformning av torget med gångbro över bangården i bakgrunden. Illustration: Mandaworks.
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Offentliga miljöer

Den offentliga miljön ska karaktäriseras av lekfullhet, sittplatser och genomtänkta detaljer.
Tegel från godsmagasinet som rivs kan används i utformandet av offentliga rum och knyter
an samtiden till platsens historia.
Samspelet mellan bottenvåningen och förgårdsmarkens utformning beaktas. Bebyggelsen
dras in från gatan i en del lägen för att skapa platser, grönytor och vidgade trottoarer.
Gångbro
En ny gångbro skapar en gen och visuellt tydlig koppling från Malmös centrala delar rakt in
i Nyhamnen via torget, som blir en viktig entré in i Nyhamnen. Med tanke på trygghetsaspekter är det av stor vikt att studera belysning för gångbron i den fortsatta processen.
Bron börjar söder om spåren och fortsätter med pelare på ytor mellan spåren och vidare
över citytunnelns mynning som en fri konstruktion öster om befintligt parkeringshus och
påverkar inte Citytunnelns konstruktion. Det är en lösning som kan byggas med endast
kort avstängning av tågtrafik (montering nattetid) och utan att påverka Citytunnelns konstruktion. En kompletterande broutredning har gjorts som belyser utmaningarna med en
gångbro och hur de bäst kan lösas (ELU Rev juni 2018-06-21).
2.4 Grönska och vegetation på kvartersmark
Bangårdsterrassen

Bangårdsterrassen, som planläggs som kvartersmark, är benämningen på ett viktigt element
i utformningen av planförslaget.
Bangårdsterrassen beskrivs på flera ställen i planbeskrivningen beroende på vilken funktion
av terrassen som beskrivs. I den här delen beskrivs den framförallt utifrån rekreativa och
kommunikativa värden för boende och besökare.
Bangårdsterrassen har flera funktioner i aktuell plan, den är en förlängning av gång- och
cykelförbindelsen över spårområdet och en ny spännande mötesplats och rekreationsstråk
för boende och besökare. Bangårdsterrassen fungerar även som ett bullerskydd från bangården och som parkeringsgarage (under Bangårdsterrassen). Bangårdsterrassen måste ligga
på minst 6,2 meter över bangården (motsvarande +9,5 meter i RH 2000). Bangårdsterrassen väntas erbjuda en fantastisk utsikt över Malmös Bangård och över staden.
Bangårdsterrasens söderläge, attraktiva kopplingar och entréer bidrar gemensamt till att ge
de bästa möjligheterna för att platsen ska bli attraktiv för boende och besökare, en plats att
vilja vistas på.
Bangårdsterrassen nås enkelt från flera håll, via ramp från torget i väster och via trappor
och hiss mellan delkvarteren E och F. Tillgängligheten upp till terrassen ska vara tillfredsställande för olika behov. Terrassen ska även kunna nås från bostäderna, kontoren och
bostäderna.
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Illustration 7. Bangårdsterassen, östra delen. Nya bostadskvarter inom kvarter F i väster. Illustration: Mandaworks.

Rampen upp till Bangårdsterrassen, längs med kvarter E, utformas för att bjuda in till terrassen. Trots rampens något smalare sektion på mellan 7,0 – 9,0 meter finns möjlighet till
att skapa en attraktiv miljö. Minst två entréer från byggnad E ska vända sig mot söderfasaden.
Det är viktigt att gestaltningen av Bangårdsterrassen och den södra fasaden blir attraktiv.
Både genom utformning av terrassen i sig men framförallt i hur byggnaderna samverkar
med terrassen och med staketet utmed bangården i söder.
Längre österut mot bostadskvarteren når Bangårdsterrassen upp till 6,2 meter (motsvarar
+9,5 meter i RH 2000) över Carlsgatan. Det ger möjlighet att ta tillvara den fulla potentialen med Bangårdsterrassens kvalitéer med söderläget och utsikten mot den gamla staden
och bangården. Det är också denna del av Bangårdsterrassen som blir mest synlig från bangården. Här ges möjlighet till mindre platser genom en större bredd på terrassen på mellan
12,0 – 13,0 meter.
I plankartan anges att Bangårdsterrassen ska utföras med ett planteringsbart bjälklag. Syftet
med ett planteringsbart bjälklag är att kunna skapa de gröna miljöer som redovisas på sektioner och illustrationer för Bangårdsterrassen, vilket bl.a. innefattar möjligheten till större
träd för att kunna skapa ett gott komfortklimat mot vind.

Illustration 8. Sektion över Bangårdsterassen i öst-västlig riktning från kvarter E i väster till kvarter F i öster.
Orange linje visar på rampen upp till terrassen och röd linje visar själva terrassen. Lila streckad linje visar fortsättning på stråket på markplan. Illustration: Mandaworks.
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Bostads- och kontorsgårdar

I detaljplanen anges en grönytefaktor på 0,45 för kontorsbyggnader och 0,50 för bostadsbyggnader.
Grönytefaktorn mäts som ett genomsnittligt värde för hela fastighetens 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 det lokala
mikroklimatet. Uppfyllande av grönytefaktorn kommer att ingå i bygglovgranskningen. En
redovisning i plan, fasad (vid eventuell delfaktor för grönska på väggar) och i text med beräkningar ska bifogas bygglovsansökan. Riktlinjer för grönytefaktor godkändes av Stadsbyggnadsnämnden 2014.
I detaljplanen anges att innergård på bostäder och tak på Bangårdsterrassen ska utformas
med planteringsbart bjälklag. Syftet med ett planteringsbart bjälklag är att kunna skapa
gröna miljöer. Ett planteringsbart bjälklag är en förutsättning för att klara en hög grönytefaktor.
Förgårdsmark

Bottenvåningarna gestaltas med omsorg som öppna och inbjudande med lokaler, och andra
publika funktioner för att skapa förutsättningar för liv, rörelse och trygghet. Genom indrag
i bottenvåningen möjliggörs utåtgående entrédörrar till bostäder och lokaler. Portar och
entréer bör vara genomgående.
Höjdsättning av kvartersmark

Tre punkter har höjdsatts längs med Bangårdsterrassens sträckning och stigning i plankartans södra del i det som är planlagt som Kontor respektive Bostäder. Utsatta höjder är i
höjdsystemet RH2000. Följande höjder har höjdsatts på korsad kvartersmark i plankartan:
+3.50, +6,70, +9,50.
En bestämmelse, n1 och n2 i plankartan, reglerar placering och riktning på ramp.
2.5 Trafik

Trafik- och mobilitetsplanen, antagen av kommunfullmäktige i mars 2016, anger att målet
för trafiken i Nyhamnen är en minskning av biltrafiken från 30 % (2013) till 20% år 2030.
Gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik ska prioriteras i detta kollektivtrafiknära läge.
Trafikstrukturen för detaljplanen utgår ifrån principerna för trafikutvecklingen inom fördjupningen av översiktsplanen för Nyhamnen, som är tydlig med en trafikutveckling där de
hållbara färdmedlen ska prioriteras. Nyhamnen ska i en framtid kunna trafikeras med spårväg (utanför detaljplaneområdet). Carlsgatan blir en av två stadshuvudgator i öst-västlig
riktning som kopplar samman Västkustvägen med stationsområdet och ska utgöra huvudstråk för samtliga trafikslag. Inom fördjupad översiktsplan för Nyhamnen planeras det för
tre broar över bangården, varav en gångbro innefattas i detaljplanen. Broarna är viktiga
förutsättningar för Nyhamnens utveckling och är betydelsefulla för sammankopplingen
med innerstaden.
Gångtrafik

Stora mängder fotgängare kommer att röra sig inom Nyhamnen, speciellt i de västra delarna. Utmed västra delen av Carlsgatan planeras för en busshållplats, vilket kommer att innebära många resenärer i rörelse till hållplatsen från centralstationen, omgivande kontor och
bostäder.
En ny gångbro planeras strax öster om centralstationen och kommer att utgöra en förlängning av Djäknegatans handelsstråk i Gamla staden. Från bron ska det vara möjligt att nå
plattformarna för tågtrafik i ett längre tidsperspektiv.
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Illustration 9. Gångbro, strax öster om Centralstationen, som skapar en gen förbindelse mellan Gamla staden och
Nyhamnen. Illustration: Dissing & Weitling.

Bangårdsterassen väntas bli ett viktigt framtida stråk för fotgängare som gör det möjligt att
ta sig vidare över bangården via den på sikt planerade gång- och cykelbron i öster.

Illustration 10. Bild på garage i två plan under Bangårdsterassen.
Cykeltrafik

Carlsgatan har goda förutsättningar att fungera som ett pendlarstråk för cyklister, vilket
ställer krav på breda och gena cykelbanor på båda sidor av stadshuvudgatan samt passager
där stråk korsar gatan. Från Skeppsbron och de västra delarna av centralstationen ska ett
tydligt cykelstråk skapas in i Nyhamnen via Posthusplatsen-Lokgatan-Carlsgatan.
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Illustration 11. Huvudcykelstråk enligt Översiktsplan. Planområdet markerat med gul streckad linje.
Kollektivtrafik

Carlsgatan kommer att trafikeras av både regionbuss och stadsbuss. För att prioritera busstrafiken, minska restider och undvika att bussen hamnar i köer skapas ett separat busskörfält i mitten av gatan utmed sträckan.
Uppgift om framtida tågtrafik (år 2040) har tagits fram av Tyréns järnvägsavdelning baserat
på underlag från TRV:s wikibana. Antal tåg enligt prognos, år 2040:

Biltrafik

Carlsgatan kommer tillsammans med Hans Michelsensgatan att utgöra huvudgator för biltrafik. Utifrån målen i Trafik- och mobilitetsplanen med ett tillskott av nya bostäder och
kontor beräknas Carlsgatan trafikeras av ca 11 000 fordon/dygn med ca 7 % tung trafik
(Sweco, Underlag till MKB FÖP Nyhamnen, Sweco, daterat 2015-12-18).
Carlsgatan har en central roll för trafiken i Nyhamnen och för kopplingen mellan Östra
hamnen och centrum. Gatan utformas som en attraktiv stadshuvudgata med gång-, cykelbana och trädrad på båda sidor om gatan. Körbanan har ett körfält för bil i varje riktning
samt ett separat kollektivtrafikkörfält.
Utifrån sin roll som stadshuvudgatan utformas Carlsgatan i enlighet med de sex kriterier
som finns beskrivna i Trafik- och mobilitetsplanen:
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Illustration 12. Föreslagen sektion av Carlsgatan som stadshuvudgata med totalt mått 26,5 meter. (Tyréns, Trafik
Carlsgatan, 2018-02-09).

Plats för alla människor
Det skall finnas plats för alla att röra sig – oberoende av kön, ålder och fysisk förmåga.
Hållbara färdmedel som gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras på egna ytor, vilket
möjliggör att det finns flera sätt att förflytta sig på. Detta skapar större tillgänglighet, större
trygghet och förutsättningar för en mer demokratisk stadsmiljö.
Lugnt tempo – ökad trafiksäkerhet
Stadshuvudgatan skall tydligt signalera till trafikanterna att röra sig i lugnt tempo. Stadshuvudgatan föreslås utformas med en liten knäck norrut för att dämpa tempot i gatan, göra
den mer intressant och varierad samt för att skapa bättre exploateringsytor mellan gatan
och godsbangården.
Tätt mellan korsningspunkter
Korta kvarter och anslutande gator skall skapa en variation längs stadshuvudgatan. Det
öppnar också upp stadshuvudgatan och tillför ljus och rörelser. Dessutom har det en dämpande inverkan på trafiktempot. Eftersom det kommer att finnas målpunkter på båda sidor
utmed stadshuvudgatan ska det finnas möjlighet att gent och säkert korsa gatan för fotgängare vid de anslutande gatorna. Gång- och cykelpassager/överfarter över de anslutande
gatorna är genomgående hastighetssäkrade.
Definierat gaturum
Stadshuvudgatan ska ha upplevelserika och varierande fasader med blandat innehåll och
entréer som vänder sig ut mot gatan, vilket förstärker bilden av en stadshuvudgata. Publika
verksamheter i bottenvåningen aktiverar gaturummet och skapar en trygghet under en stor
del av dygnet. På delar av stadshuvudgatan kommer det att finnas ett behov av att varor
lämnas och avfall hämtas. Lokala anspråk och fickor för korttidsparkering för bil och cykel
kan skapas mellan gatuträd där möjlighet och behov finns.
Gröna värden
Grönska kommer att finnas längs båda sidor om stadshuvudgatan samt spridas ut vid anslutande kvartersgator och närliggande kvartersytor. Gröna miljöer är viktiga för människors välbefinnande, både mentalt och fysiskt. Det skapar attraktivare och mer vistelsevänliga stadsrum och värnar stadens förmåga att upprätthålla och producera ekosystemtjänster.
Tydlig användning
För att minska en stadshuvudgatas barriäreffekt och skapa en stadsmässighet ska alla ytor i
gatan ha en tydlig användning. Mittrefug kommer endast att finnas vid övergångsställena
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och cykelpassagerna. Gångtrafik och cykeltrafik ges egna ytor på båda sidor av trädraderna
och skiljs åt sinsemellan.
För att få in alla funktioner görs en breddning av Carlsgatan. På den västra delen av gatan
görs breddningen in på de södra kvarteren. Öster om kvarter E görs en riktningsförändring
av gatan på ca 5 meter norrut. På denna del görs breddningen genom att ta mark på båda
sidor om gatan i anspråk. Detta innebär att i en första etapp byggs inte cykelbana ut på den
norra sidan, eftersom exploatering inte är på gång där nu. Beroende på vilka befintliga
byggnader som kommer att bevaras på den norra sidan finns två möjliga lösningar på i vilket läge Carlsgatan kan knäcka tillbaka i utgångsläget, se bilder nedan.

Illustration 13. Riktningsförändring på Carlsgatan, tillfällig lösning.

Illustration 14. Riktningsförändring på Carlsgatan, långsiktig lösning.

Illustration 15. Riktningsförändring på Carlsgatan, långsiktig lösning.
Bilparkering

Planområdet har utifrån läget mycket goda förutsättningar att planeras för en stor andel
hållbart resande och därför arbetar Malmö stad tillsammans med exploatörerna med positiva mobilitetslösningar kopplade till en sänkt bilparkeringsnorm. Malmö stads flexibla parkeringsnorm för flerbostadshus medför att exploatörer kan påverka antalet bilparkeringsplatser genom införande av olika mobilitetsåtgärder som uppmuntrar till ett lägre bilinnehav. Målsättningen är att minska behovet av bil genom att de boende ges så goda förutsättningar att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool att de inte har behov av någon egen bil.
Detta kan uppnås genom att exploatören tillhandahåller olika typer av mobilitetsåtgärder
som samverkar på ett sådant sätt att de tillsammans blir ett attraktivt alternativ till egen bil.
Omfattningen av reduktionen beror på vilka typer av positiva mobilitetsåtgärder som exploatören väljer att arbeta med. Med ett kraftfullt paket av mobilitetsåtgärder kan p-normen
för området eventuellt sänkas till 0,5 bpl/lgh plus 0,1 platser för besökare.
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Enligt Malmö stads Parkeringspolicy och Parkeringsnorm är normen för kontor och verksamheter inom planområdet 0,15 bilplatser per anställd, därutöver tillkommer besöksparkering. För domstolsbyggnaden och övrig kontorsbyggnad med ca 800 anställda och med en
placering knappt 300 meter från centralstationen är det intressant att utreda möjlighet för
ett pilotprojekt där verksamheten genom att arbeta med mobilitetsåtgärder kan få en reduktion på p-normen både vad gäller anställda och besökande.
En parkeringsstrategi har tagits fram för Södra Nyhamnen – Parkeringsstrategi Södra Nyhamnen 2018-04-20, Sweco. Utredningen visar på ett parkeringsbehov av ca 100 parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnorm för domstolsbyggnaden, vilket är möjligt att
lösa via parkeringsköp. För de östra bostadskvarteren (F) innebär ett kraftfullt paket av
mobilitetsåtgärder med en parkeringsnorm på 0,5+0,1 bilplats/lägenhet, ett parkeringsbehov på ca 100 bilplatser/kvarter. Bilplatserna löses i källargarage under bangårdsterassen/byggnaderna. De två bostadskvarterens garage nås från Carlsgatan via en, med kvarter
E, gemensam infart.
Av bilparkeringsplatserna ska 2 - 3% vara anpassade till rörelsehindrade där gångavståndet
till tillgänglighetsanpassad entré inte får överskrida 25 meter. För domstolsbyggnaden löses
dessa på kvartersmark vid torget och för bostäderna i källargaraget under bangårdsterassen/byggnaderna.
Cykelparkering

Parkeringsnormen för cykel till bostäder innebär 2,5 cykelplatser per lägenhet, minst 1,0
cykelplats per lägenhet ska vara lättillgänglig. Ungefär 0,5 av 2,5 cykelplatser per lägenhet är
avsedd för besökare, vilka skall lokaliseras i anslutning till entréer. För arbetsplatser gäller
0,4 cykelplatser per anställd. Utöver detta tillkommer cykelplatser för besökare till verksamheterna, där behovet varierar med typ av verksamhet. Även dessa ska lokaliseras i närhet av entréerna.
För kvarteren F finns för bostäder och handel ett behov av ca 415 cykelplatser/kvarter,
varav ca 100 ska vara tillgängliga för besökare och anställda. I utrymmet mellan de två bostadskvarteren kommer ett cykelrum i två våningsplan att exponeras ut mot gatan, vilket
blir ett sätt att aktivera platsen framför bangårdsterassen, samtidigt som attraktiv och trygg
cykelparkering kan anordnas. Cykelrummet kan även nås från Bangårdsterassen via hiss.
För kvarter E finns ett behov av ca 270 cykelplatser, varav ca 50 är avsedda för besökare.
Besöksparkering för cyklar kommer att finnas dels i anslutning till huvudentrén dels mot
Carlsgatan på kvartersmark samt på infartsgatan mellan kvarter E och F. Cykelplatsernas
placering nära entréer och utformning är avgörande för hur väl de kommer att nyttjas. Cykelparkering för anställda löses i byggnaden.
Angöring

Leveranser och sophantering till kvarter E och F sker från lastfickor utmed Carlsgatan,
vilka samordnas med korttidsparkering och angöring för personbil. Leveranser och sophantering för den mindre byggnaden på torget sker i anslutning till torget.
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Illustration 16. Cykelparkeringsgarage i två plan mellan bostadsbyggnaderna inom kvarteren F sett från Carlsgatan
mot Bangårdsterrassen. Illustration: Mandaworks.

2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Planområdet ansluter till vatten- och avloppsledningar i Carlsgatan.
Dagvatten

Andelen hårdgjord yta kommer att minska inom planområdet vid ett genomförande av
detaljplanen. Dagvattenhantering kommer lösas genom att leda dagvatten till dagvattenledningar längs med Carlsgatan. Det finns möjlighet till viss fördröjning av dagvatten framförallt i de lägre delarna i planområdet så som torget samt växtbäddar på bostadsgårdar och
längs med Bangårdsterrassen.
Skyfallshantering

Skyfall från planområdet föreslås föras ut i kanalen väster om planområdet i ett första skede
via Carlsgatan. På sikt vid utbyggnad enligt Fördjupad översiktsplan för Nyhamnen finns
även möjlighet att leda skyfallsvatten via ett öst-västligt grönstråk vidare till hamnbassängen
väster om planområdet.
Avfallshantering

Avfallshantering för kvarteren ska ske huvudsakligen från Carlsgatan. Miljörum ska vara
placerade i anslutning till entréer och tillgängliga från aktuell gata.
Elförsörjning

Inom planområdet finns ett behov av sammanlagt två nätstationer. Dessa två nätstationer
ryms inom kvartersmark och föreslagen markanvändning för kontors- respektive bostadskvarteret i plankartan. En nätstation möjliggörs inom kv E och en nätstation möjliggörs
under det planterbara bjälklaget i söder, mellan kv E och kv F.
2.7 Skydd mot störningar

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
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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 ekvivalent
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA upp
till fem gånger i timmen). Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

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

Startbesked villkoras i plankartan med en planbestämmelse att markförorening ska vara
avhjälpt innan startbesked ges. Se 4 kap 14§ plan- och bygglagen.
Upphävande av strandskydd

I och med en ny planändring återställs strandskyddet. Strandskyddet måste då upphävas på
nytt i och med en prövning i den nya detaljplanen. Särskilda skäl för att det återinträdda
strandskyddet ska upphävas följer enligt nedan.
1. Planområdet har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Det vill säga djur- och växtlivet väntas inte att påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till kanalområdet försämras inte.
2. Ny bebyggelse och kontorsverksamhet är placerade minst 150 meter från området närmast kanalen.
3. Det finns en inriktning inom översiktsplan för Malmö att utveckla området till blandad
stad. Det finns ett stort allmänt intresse inom kommunen av att bygga fler bostäder i kollektivnära lägen i Malmö.
Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar ska bildas för bl. a trafiktekniska anläggningar och parkeringslösningar och regleras i genomförandeskedet. 3-D fastighetsbildning möjliggörs för delar i
detaljplanen till exempel där Bangårdsterrassen i en framtid övergår till allmän platsmark
och där parkeringsgaraget under förblir kvartersmark samt vid överkragande byggnadskroppar över allmän platsmark. Dessa funktioner ryms inom aktuella planbestämmelser
och föreslagen markanvändning, se vidare i plankartan.
Gemensamhetsanläggningar kan bildas mellan de nya fastigheterna bland annat för gemensamma grönytor, dagvattensystem, körväg, markparkering, avfallshantering etc.
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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. Motiven till detta ställningstagande presenteras nedan.
Platsen
Planområdet utgörs av ett begränsat, delvis ej planlagt område, som har använts inom ramen för godstransporter och som även fungerat som godsmagasin. Planområdet påverkas
av buller från järnvägen och trafikbuller från Carlsgatan. Nuvarande belastning och värden
på platsen får anses vara acceptabla och hanterbara ur ett förtätningsperspektiv av bostäder
och kontor.
Påverkan
Föreslagen markanvändning för bostäder och kontor väntas inte ge någon negativ påverkan
på omgivningen. Planen innebär viss påverkan på kulturmiljö då ny högre bebyggelse förslås i detaljplanen. Marken kommer att saneras vilket innebär en positiv påverkan för mark
och vatten.
Buller från järnvägen, trafikbuller från Carlsgatan samt viss risk för luftpartiklar från järnvägen i luften kan innebära viss negativ risk för människors hälsa och säkerhet. Den sammanlagda påverkan av buller och luftpartiklar är av mindre omfattning inom ett begränsat
område och hanteras genom utredningar inom ramen för planarbetet och regleras i detaljplanen. Genom åtgärder vid bebyggelsen väntas påverkan kunna begränsas.
Sammantaget bedöms de risker för människor hälsa och säkerhet som kan uppstå inom
planområdet med föreslagen markanvändning vara acceptabla.
Planens karaktär
Detaljplanen medger uppförandet av flerbostadshus och kontorshus i centrala Malmö. Miljöfrågorna som föreliggande detaljplan behandlar är av mindre komplex karaktär med ett
fåtal störningskällor som har identifierats och beskrivits nedan.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild

En utbyggnad enligt detaljplanen innebär en markant förändring av stadsbilden vilket har
studerats genom bild- och modellstudier, se nedan. Ny föreslagen bebyggelse stå i skarp
kontrast till den gamla staden. Framförallt blir den högre bebyggelsen väl synlig från Norra
Vallgatan, kanalrummet, spårområdet och Carlsgatan. Högre bebyggelse finns redan idag
dels västerut med utbyggnaden kring Malmö live och kvarteret Orkanen och dels norr om
centralstationen och bangården med befintliga kontors- och hamnbyggnader.
Kanalrummet utgör idag en tydlig, skarp och samtidigt tillåtande gräns där två olika stadssiluetter möts och samverkar. Norr om kanalrummet sträcker sig ett högre bebyggelsestråk i
öst-västlig riktning. Söder om kanalrummet sträcker en lägre kvartersbebyggelse ut sig i den
äldre stadskärnan med sina kyrk- och hörntorn som dominerar stadssiluetten. Den nya
bebyggelsen planeras norr om kanalen utmed spårområdet och är utformad för att ge en
rytmisk intressant profil, en ny ”port” till den nya stadsdelen Nyhamnen.
Totalhöjden som föreslås inom planområdet möjliggör ny föreslagen bebyggelse som kan
bli några våningar högre än den omgivande högre bebyggelsen i Nyhamnen med Bylgiahuset (12 vån), Slagthuset (13 vån) och Öresundshuset (14 vån).
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Ny bebyggelse bidrar samtidigt till att skapa ett mer definierat gaturum mot kanalen, bangården och framförallt längs med Carlsgatan. Högre bebyggelse som växer fram som ett led
i föreslagen exploatering kommer bidra till en ny markant silhuett i Malmös nordöstra delar
mot hamnen. Ny bebyggelse inrättar sig samtidigt i ett redan existerande högre bebyggelsestråk som stäcker sig längs med del av kanalrummets norra sida i öst-västlig riktning. Med
utbyggnaden av en helt ny stadsdel, Nyhamnen i ett längre tidsperspektiv, kommer den
siluett av hamnen som existerar idag att förändras och den nya bebyggelsen utgöra en
”port” till området. Viktiga kommunikations- och grönstråk kommer bli än mer viktiga och
bidra till att riktning, siktlinjer och orientering mellan stadskärnan, hamnen och havet upprätthålls. Den nya bebyggelsen väntas inte påverka den äldre stadskärnans siluett negativt.

Illustration 17. Gatuvy sydost från Norra Vallgatan. Kanozi arkitekter.

Illustration 18. Gatuvy söder om planområdet från Norra Vallgatan. Kanozi arkitekter.

Illustration 19. Gatuvy sydväst om planområdet från Norra Vallgatan. Kanozi arkitekter.
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Sol-, dagsljus-, och vindstudier

Solstudier
Den högre bebyggelsen kommer bidra till en skuggbildning som förflyttar sig under dagen
beroende var solen befinner sig. Planområdets gynnsamma läge mot söder väntas ge goda
solförhållanden på torget och på Bangårdsterrassen.
Torget har potential att bli en attraktiv mötesplats med goda solförhållanden och ett gynnsamt mikroklimat, skyddat av kringliggande bebyggelse. Beroende på planerad användning
av torget bör träd planteras i strategiska lägen för att skapa möjlighet för både sol och
skugga.
Bostadsgårdarna som är vända mot söder kommer vara skyddade från väg- och trafikbuller
och får gynnsamma solförhållanden. Bostadskvarterens långsträckta sydsida ger god soltillgång, även på vintern, men skuggas även något av de höga flyglarna.
Den raka Carlsgatan förblir relativt skuggig.
Dagsljus
En dagsljusstudie för aktuellt planområde har gjorts, Dagsljus – Fasadstudie för Södra Nyhamnen (Bengt Dahlgren, 2018-04-05) som visar på att det överlag går att åstadkomma
goda dagsljusförhållanden för större delen av aktuella bostäder inom planområdet. De utrymmen där förutsättningarna riskerar att bli utmanande är lägenheter som är placerade
under överkragande byggnadsdelar och behöver beaktas i bygglovsskedet.
Vindstudier
Det öppna läget nära havet och längs järnvägen gör utemiljön extra känslig för vindar –
särskilt längs öst–västliga stråk, på större platser och kring höga byggnader. Med ambitionen att skapa en levande stadsdel för uteliv, gående och cyklister, finns behov att undersöka
mikroklimatet. En studie om mikroklimat inom planområdet utförd av (CEC design, 201706) visar på hur en ny utbyggnadsmiljö klarar sig utifrån givna förutsättningar på platsen
samt vilka åtgärder som kan tänkas behövas för att uppnå en attraktiv vistelsemiljö.
Sammanfattningsvis hanterar den föreslagna planen lokalklimatet på ett bra sätt. Problemen
är relativt små, och begränsade till några få punkter.
Ett välkänt fenomen som kan uppträda i hög och tät bebyggelse är s k downblow (kraftiga
vindar som fångas av höga byggnader och sedan leds nedåt mot vistelsezonen i gator och
platser). Genom studien visas att sådana farhågor är obefogade i detta område. Det långsträckta planområdet vänder kortsidorna till förhärskande vindriktningar under större delen
av året. Även vid nord- och sydvindar fungerar de relativt slanka byggnadskropparna så, att
vinden i huvudsak viker av åt sidorna och uppåt. Sammanlagt ger detta förutsättningar för
ett gott mikroklimat i vistelsezonen nära markplanet. Även på högre höjd är vindförhållandena goda kring byggnaderna.
Rikligt med grönska kan bromsa längsgående vindar (öst/väst) längs med Bangårdsterrassen. Vid förhärskande vindriktningar är också tvärgatorna väl vindskyddade i markplanet,
och även kring höga byggnader syns inga problem. Vid nordliga eller sydliga vindar skapas
dock vissa problem i flera av tvärgatorna. Den i huvudsak raka Carlsgatan förblir relativt
blåsig, men vindproblemen bör i viss grad kunna motverkas av gatuträd.
Torget har relativt gott mikroklimat, men bör skyddas mot sydostvindar från bangårdsområdet, t ex med vegetation. Befintlig byggnad i torgets norra del skyddar delvis mot nordvindar, men i gattet mot gatan norrut kan vinden öka. Detta bör tas hänsyn till vid detaljplanering av torgytan. Bostadsgårdarna är väl vindskyddade.
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Mikroklimatet kommer att behöva studeras vidare i genomförandeskedet, då kan även mer
detaljerade åtgärder kopplade till mikroklimatet implementeras i bebyggelsen och på vistelseytorna där så är nödvändigt.
Kulturmiljö

Inom planområdet finns en mindre kontorsbyggnad uppförd i rött tegel. Planförslaget innebär att befintlig tegelbyggnad (kontorshuset), säkerställs genom rivningsförbud. Kontorsbyggnaden beskrivs som bevarandevärd i Kulturhistorisk utredning Inre hamnen och
Frihamnen (Malmö kulturmiljö 2002). Kontorshuset utgör ett välbevarat exempel på den
administrativa funktion som behövdes i samband med transport via järnvägen.
Planförslaget innebär att nuvarande användning för området förändras. Från att ha varit en
plats för godshantering och lagerhållning och en självklar del av järnvägsmiljöns verksamhet till att bli en plats i en blandad stadsmiljö med bostäder och kontor. En förändring som
redan har påbörjats med pågående byggnationer med kontor och bostäder norr om centralstationen. Kulturmiljön som kan knytas till järnvägsmiljön försvinner delvis i och med föreslagen ny bebyggelse och användning, liksom att flertalet av de byggnader som representerade godshanteringen och lagerhållningen så som godsmagasinet numera är rivna. Ny planerad bebyggelse innebär samtidigt att upplevelsen av den befintliga spårverksamhet som
finns idag i form av bangårdens spårtrafik, Centralstationens alla byggnader och dess aktiviteter blir synliggjorda genom planens nya förbindelser och stråk så som gångbron, torget
och Bangårdsterrassen som sträcker sig längs med tågspåren.
Aktuellt planförslag som innebär att en ny högre bebyggelse adderas till den befintliga miljön kommer förändra upplevelsen av karaktären även i mötet med den gamla stadskärnan
på andra sidan kanalen (se även avsnittet om Stadsmiljö). En utbyggnad enligt detaljplaneförslaget innebär en markant förändring av stadsbilden och kommer stå i skarp kontrast
med den gamla staden. Framförallt blir ny högre bebyggelsen väl synlig från Norra Vallgatan och kanalrummet. Avståndet mellan ny planerad bebyggelse och den äldre stadskärnan
på andra sidan bangården och kanalen är minst 250 meter. Högre bebyggelse finns redan
idag dels västerut med utbyggnaden kring Malmö live och kvarteret Orkanen och dels norr
om centralstationen och bangården med befintliga kontors- och hamnbyggnader.
En konsekvens av detaljplanen blir att användningen förändras från godshantering, lagerhållning och en självklar del av järnvägsmiljöns verksamhet till en högre bebyggelse med
bostäder och kontor. En del av de byggnader som fanns tidigare inom området är numera
rivna. Ny planerad bebyggelse bidrar samtidigt till att tillgängliggöra upplevelsen av den
spårverksamhet som idag är ganska sluten. En del av kulturmiljön bevaras genom rivningsförbud på det äldre kontorshuset. I illustrationskartan anges att teglet från godsmagasinet
som numera är rivet ska tas tillvara och synliggöras inom planområdet.
Sammanfattningsvis bedöms föreslagen bebyggelse ha en påverkan på kulturmiljön avseende den tidigare användningen på platsen. Stadsutvecklingsprojektet Nyhamnen, kommer
längre fram när området är färdigutbyggd, att bidra till en helt ny stadssiluett norr om bangården. Stadsbilden, framförallt från södra sidan av kanalen där den historiska stadskärnan
tidigare har varit dominerande kommer förändras i och med högre bebyggelse norr om
kanalen och bangården, men då avståndet mellan planerad bebyggelse och den äldre stadskärnan är stor och då högre bebyggelse redan finns med Malmö live m fl bedöms påverkan
på kulturmiljön vara acceptabel.
Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Tidigare undersökningar i planområdets direkta närhet har dock visat att både hamnanläggningar, vrak och stenåldersläm24 (45)

ningar kan förekomma i den aktuella delen av Malmö. Förekomsten av marinarkeologiska
lämningar inom planområdet kan inte uteslutas. Därför ska ett samråd genomföras med
Länsstyrelsen kulturmiljöenhet i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen i god tid innan
ett genomförande.
Risker och säkerhet

Tillgänglighet räddningstjänsten
I detaljplanen ges möjlighet för framkomlighet för brandfordon från Carlsgatan eftersom
avståndet mellan körbar väg och husens entré inte överstiger 50 meter. Framkomlighet för
brandfordon kommer däremot inte kunna ske från den södra sidan mot kvarter E och F,
utrymning här bör ske via Tr2 trapphus i byggnaderna för respektive kvarter.
Sammanfattning riskanalys
Ett PM ”Underlag till MKB för fördjupad översiktsplan för Nyhamnen, Malmö” har gjorts
(Tyréns 2017-11-23). Utredningen visar hur gasspridning från rangerbangården påverkar
planområdet och hur Bangårdsterrassens läge på minst 6,2 meter (motsvarar +9,5 meter i
RH 2000) minskar riskbilden för planområdet. Vidare görs en bedömning hur en flytt av
Nordöterminalen påverkar riskbilden på planområdet. Riskanalysen tittar även på rekommenderade åtgärder för att risknivån inom planområdet ska betraktas som acceptabel.
Nordöterminalen
I tidigare riskanalys (FSD, 2010) bygger slutsatserna på att Nordöterminalen flyttar till
Norra hamnen. Denna flytt har genomförts och därför bedöms slutsatserna avseende risker
kopplade till Nordöterminalen som gällande. Påverkan av akuta olycksrisker kopplade till
Nordöterminalen på planområdet kan därför avskrivas utan ytterligare analys. Nordöterminalen kommer inte omlokaliseras så att den blir placerad närmare planområdet.
Dimensionerande risk
Dimensionerande risk för aktuellt planområdet är identifierad som utsläpp av giftig gas på
Malmö rangerbangård. Utifrån bedömningarna i riskanalysen dras slutsatsen att det är
mycket låg sannolikhet att ett utsläpp av giftig gas når det aktuella planområdet. Detta bygger främst på sannolikheten för ett stort utsläpp men också på vindförhållande, topografi i
området och trolig plats för utsläpp. Nivåskillnaden på minst 6.2 meter mellan spårområdet
och Bangårdsterrassen väntas påverka riskbilden för planområdet positivt. Nya byggnader
och höjdskillnader mellan rangerbangården och planområdet bedöms ge upphov till turbulens som späder ut ett utsläpp av giftig gas, vilket innebär att riskavstånd kopplade till
spridning av giftig gas väntas blir kortare.
En bestämmelse om att friskluftsintag för lokaler där människor vistas inte ska placeras
mot Bangårdsterrassen har införts i plankartan.
Eventuell påkörning på Bangårdsterrassen har inte belysts eftersom farligt gods inte tillåts
väster om Frihamnsviadukten. Riskbilden för de personer som kommer vistas på terrassen,
eller för eventuella uteplatser eller serveringar intill den väntas inte bli större än den för
uteplatser och serveringar som är placerade i staden längs med biltrafikerade gator. Spåren
närmast planområdet används som vändspår där hastigheten för tågen väntas vara begränsad. Risken för uteplatser och uteserveringar där människor vistas på Bangårdsterrassen får
därmed anses vara så pass liten att den är försumbar.
Risk- och säkerhetsutredningen visar på att risken för påverkan för ny planerad bebyggelse
på individnivå inomhus och utomhus ligger en så pass bra bit utanför påverkanzonen att
den är acceptabel och inte behöver utredas mer. Inga riskreducerande åtgärder behöver
vidtas. Inga andra risker från närområdets verksamheter väntas få påverkan på aktuellt
planområde och behöver därmed inte utredas vidare.
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Bostäder och platser där personer vistas utomhus kommer att ligga minst 6,2 meter ovan
mark med parkeringshus under. Bostädernas och Bangårdsterrassens placering på en högre
nivå väntas inte utgöra någon ökad risknivå för personer som vistas utomhus. Spåren på
bangården närmast planområdet utgörs av vänd- och avställninsgsspår för nattågstrafiken
där tågen kör med låg hastighet.
Alla utredningar i sin helhet finns att tillgå på stadsbyggnadskontoret.

Illustration 20. Påverkansområde på Nyhamnens planerade bebyggelse. Utanför röd cirkel (>60 m) anses
individrisken inomhus acceptabel och utanför gul cirkel (>150 m) anses individrisken utomhus acceptabel.
Gul streckad linje visar var planområdet slutar i öster. Uppritat avstånd utgår från Frihamsviaduktens östra
sida, bortom vilken godståg ej får förekomma (Trafikverket, 2013). Punkten är således närmsta avstånd mellan
planerad bebyggelse och tillåten plats för godståg. Týrens, 2017.
Luftkvalitet

Följande luftutredningar har tagits fram och är relevanta för aktuell plan:
•

PM, Underlag till MKB FÖP Nyhamnen Luftföroreningar, (SWECO, 2017-10-19).

•

Luftkvalitetsutredning är gjord för detaljplan Innerstaden 31:11 m fl, (Miljöförvaltningen i Malmö, 2017-09-13).

•

Luftutredningen för detaljplan för Innerstaden 31:11, uppdatering med utsläpp från
godståg (Miljöförvaltningen i Malmö, 2018-04-12).

Utredningarna visar på följande:
Miljökvalitetsnorm
Sammanfattningsvis görs bedömning i utredningarna att miljökvalitetsnormerna för partiklar inte kommer att överskridas. Beräknade kvävedioxidhalter inom detaljplaneområdena
ligger lägre än gällande miljökvalitetsnorm. Slutsatsen är att de nationella lagkraven uppfylls
avseende luftkvaliteten. Halterna närmast Carlsgatan är tydligt påverkade av trafiken. I gatumiljön ser man att beräknade halter blir ca 25 % högre än de areella beräkningarna och
överskrider det nationella miljömålet, men ändå klart understiger miljökvalitetsnormerna.
Beräkningar har gjorts för år 2020 och inte för år 2050, vilken är planeringshorisonten.
Partiklar och luftföroreningar längs med järnvägen
När järnvägstrafik körs på räls uppstår en massa partiklar/stoft, som består i huvudsak av
metall. I första hand är det från slitaget mellan räls och hjul, vid inbromsning och från slitaget i kontaktledningen. Dessa partiklar ger upphov till järnliknande damm, som sprider sig i
och alldeles vid spårområdet. Detta har uppmärksammats på fler håll och mätningarna och
studier har gjorts i flera omgångar. VTI gjorde en rad undersökningar från 2003 till 2008,
utredningarna visade på påverkan 50 - 100 m från järnvägen, men att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Karolinska institutet gjorde undersökning om hälsoeffekter i tunnelbanemiljöer 2010 och VTI år 2016 undersökte partiklar kring vägar och järnvägar. Miljöför26 (45)

valtning gjorde mätningar 2008 vid Högevallsbadet i Lund av PM10, alldeles vid järnvägen
och såg ingen effekt av järnvägen. Å andra sidan finns tydlig påverkan av ett metalliskt
stoft, vilken lägger sig som en beläggning på exempelvis utemöbler och fordon.
Bostadsgårdarna och Bangårdsterrassen som vetter mot järnvägen kommer att vara upphöjda minst 6,2 meter ovanför järnvägsspåret. Bostäder börjar först på vån 3 och ca 10
meter indragna från fastighetsgräns från bangården. Avståndet mellan närmaste järnvägsspår (som går ned i citytunneln) varierar och i öster är det ca 50 meter eller mer. Dock
kommer några uppställningsspår bli kvar längst i öster. En sammanfattande bedömning
utifrån tidigare gjorda undersökningar på området partiklar/stoft vid järnvägar, förutsättningarna på platsen, planerade bostäders och Bangårdsterrassens placering och höjdnivå
tillsammans med avstånd till spår är att halter av partiklar och luftföroreningar från spårområdet får anses vara acceptabla. Miljökvalitetsnormerna för partiklar kommer inte att
överskridas. Idag är partikelnivåerna (PM10) i Malmö på ca 50 % av miljökvalitetsnorm i de
värsta utemiljöerna i Sverige.
Utsläpp från godståg
Spår 49-50 ligger strax söder om detaljplanen. Dessa spår används för rangering av godståg,
där ett flertal lok är diesellok. Jernhusen har gjort en utredning, där området filmades under
en månads tid kring årsskiftet 2017/18 för att se hur spåren användes, men i första hand
var det persontåg som tillfälligt ställdes upp och inte några godståg. Tillsammans med Jernhusen och Trafikverket har två alternativ tagits fram för att beskriva en luftkvalitetspåverkan från rangeringsområdet. Alternativen får betraktas som två varianter av ett värsta scenario, som skulle kunna inträffa, om det anses att spår 49-50 behöver användas för rangering.
a) Ett diesellok står på tomgång längst in på spår 49-50 i 30 minuter. Detta upprepas 4
gånger per dygn, alltså var 6.e timme.
b) Ett diesellok åker in på spår 49 och ut igen, totalt 5 minuter i området. Upprepas en
gång i timmen i 8 timmar.
Partikelbidraget oavsett alternativ är mycket litet för rangeringen, medan kvävedioxidbidraget är betydande och rangeringen syns tydligt i beräkningarna. Alternativ A ger upphov till
något högre halter än alternativ B. Generellt är beräknade NO2- och PM10-halter en bit från
miljökvalitetsnormerna. De relativt högsta halterna beräknas för kvävedioxid och dygnshalter.
En bestämmelse om att friskluftsintag för lokaler där människor vistas inte ska placeras
mot Bangårdsterrassen har införts i plankartan.
Vattenkvalitet

Ett PM MKB FÖP Nyhamnen – Dagvatten och klimatanpassningar (Sweco Rev 2017-1109) visar följande:
Grundvatten
Planområdet ligger i närheten av både Lommabukten (Öresund) och Malmö hamnområde.
Planområdet är beläget ovanför en del av grundvattenvattenförekomsten som benämns SV
Skånes kalkstenar SE615989-133409. Vattenförekomsten bedömdes i statusklassningen i
VISS (Vatteninformationssystem Sverige) år 2009 ha god kvantitativ och kemisk status.
Kvalitetskravet är att den kvantitativa och kemiska statusen ska vara god år 2015, men det
föreligger risk för att kraven till 2015 inte kan uppnås. Inom ramen för arbetet med miljökvalitetsnormer för vatten och tillhörande statusklassning pågår för närvarande en översyn
av statusklassningen från år 2009. Ingen ny klassning är beslutad, det finns förslag till klassning för år 2015. Den preliminära statusklassningen för denna förekomst är samma som
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för år 2009. I Malmöområdet förekommer oftast två separata grundvattenmagasin – dels
ett i Köpenhamnskalkstenens övre uppspruckna delar och dels ett på ca 30-50 meters djup
i bryozokalkstenen. Över kalkstenen ligger ett jordlager, vilket till stor del består av moränlera.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon ökad risk för
försvårande av att uppnå målen för miljökvalitetsnormer för vatten.
Ytvatten
Vattenförekomsten utanför Nyhamnen benämns i VISS, Malmö Hamnområdet SE553757130820. Tidigare, under år 2009–2015, var området klassat som kraftigt modifierat vatten
men är nu klassad som naturlig härkomst enligt förslag till klassning för år 2015. Den kemiska statusen uppnår inte god status enligt de senaste förslagen till miljökvalitetsnorm.
Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk potential och har övergödningsproblem.
I bedömningen i VISS anges att det krävs att omfattande förbättringsåtgärder med avseende på de hydromorfologiska förhållandena i vattenförekomsten genomförs för att uppnå
en övergripande god ekologisk status i vattenförekomsten som helhet.
Rening av dagvatten
VA Syd har inlett ett samarbete med gatukontoret för att prova och utvärdera metoder för
rening av dagvatten från högtrafikerade gator. Åtgärder i form av öppen dagvattenhantering, gröna tak och fasader är exempel på åtgärder som skulle kunna fördröja regnvattnet,
liksom även parker och andra gröna miljöer.
Planen har följande planeringsriktlinjer avseende dagvatten;
• Vid grundläggning av byggnader och plantering av växtlighet ska åtgärder vidtas som
skyddar mot stigande grundvatten med förhöjd salthalt.
Parker, torg och gator ska utformas så att de kan fungera som uppsamlingsytor för dagvatten, så att det vid extrema regn fördröjs, renas och infiltreras.
• Hårdgjorda ytor på privat och allmän mark ska minimeras.
• Omhändertagandet av dagvatten ska ske markeffektivt. En yta kan exempelvis vid stora
regn eller översvämningar temporärt hantera vattenmassorna, men under övrig tid fylla en
annan funktion, till exempel användas för bollspel.
• Nya metoder för att rena dagvatten från hårt trafikbelastade gator ska studeras.
Fokus ligger på rening av dagvatten vid normalt förekommande regn medan fokus ligger på
evakuering av dagvatten bort från bebyggelsen vid extrem nederbörd. Dagvattnet bör även
ses som en resurs som kan omhändertas för odling på takterrasser eller bevattning av andra
ytor. Företrädesvis nyttjas regnvatten som avrinner från takytor och liknande för detta ändamål.
Översvämning

Klimatanpassning
Ett PM MKB FÖP Nyhamnen – Dagvatten och klimatanpassningar (Sweco, Rev 2017-1109) visar att Malmö stad har låtit genomföra en skyfallsmodellering över stadens centrala
delar. Denna modellering visar inga större problem i dagens situation, men vid en utbyggnad måste effekterna av extrema nederbördsmängder beaktas i den täta blandade staden.
Med anledning av detta är åtgärder för att kunna hantera ökade mängder dagvatten vid
extrema regn viktiga att beakta i planeringen av nya områden. Nyhamnen kommer att påverkas av klimatförändringarnas effekter, inte minst för att delar av området, både mark
och bebyggelse, ligger relativt lågt i förhållande till medelhavsnivån. Planeringen av området
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måste därför förhålla sig till förhöjda havsvattennivåer, men även extrem nederbörd och
värmeböljor. Malmö stad har sedan 2008 beslutat att golvet i ny bebyggelse inte ska uppföras på lägre än 3 meter över RH2000. Planområdet ligger idag i genomsnitt ca + 3,0 meter i
RH 2000. En planbestämmelse om att höjd på färdigt golv i bostäder inte får understiga +
3,0 meter i höjdsystem RH 2000. Eventuella lokaler, källare eller liknande som uppförs
under denna nivå ska utföras vattentäta upp till + 3,0 meter (RH 2000).
Dagvatten
I princip hela planområdet är idag hårdgjort och utan grönska eftersom det används eller
har använts för industriell verksamhet. Vid regn alstrar området stora mängder dagvatten
och vid kraftiga regn kan delar av planområdet komma att översvämmas. Andelen hårdgjord ytan kommer jämfört med tidigare att minska inom planområdet vid ett genomförande av detaljplanen. Carlsgatan kommer att byggas om till stadsgata med möjlighet för
växtbäddar och försdröjningsytor för rening av dagvattnet. Dagvattnet kan fördröjas lokalt
och renas där så är möjligt och sen ledas vidare i dagvattenledningar i lokalgatorna.
Statusen på delar av Nyhamnens ledningssystem är oklar. I huvudsak består det troligen av
ett kombinerat ledningssystem som överbelastas vid kraftig nederbörd så att orenat avloppsvatten bräddas ut i Malmös innerstadskanaler och i Sege å. Dagvattenledningar går
längs med Carlsgatan.
Skyfallsvatten från planområdet föreslås föras ut i kanalen väster om planområdet i ett
första skede via Carlsgatan. På sikt vid utbyggnad enligt Föp Nyhamnen finns även möjlighet att leda skyfallsvatten via ett öst-västligt grönstråk vidare till hamnbassängen väster om
planområdet.
Markföroreningar

En kombinerad geoteknisk samt miljöteknisk undersökning har utförts inom området Innerstaden 31:10 - 31:12 i centrala Malmö (Geosigma, 2011-02-11). Undersökningarna genomfördes den 11 - 12 januari 2011. Totalt placerades 24 provtagningspunkter ut över området. Samtliga jordprover mättes med avseende på flyktiga organiska kolväten. I samband
med skruvborrningen installerades fyra grundvattenrör. Minst ett prov per provtagningspunkt har analyserats på laboratorium med avseende på PAH (polycykliska aromatiska
kolväten), tungmetaller, alifatiska kolväten, BTEX och aromatiska kolväten. Två stycken
samlingsprover analyserades med avseende på bekämpningsmedel. Resultaten för jord jämfördes bl.a. med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)
samt mindre känslig markanvändning (MKM).
I jorden påträffas ställvis förhöjda halter av metaller samt PAH:er. I nio punkter av 24
överskrids halten av KM eller MKM. Föroreningshalter påträffas främst i fyllnadsjorden
ner till 1,5 meters djup. Föroreningssituationen i jorden i området är mycket heterogen och
variationen är stor. Föroreningshalterna utgör troligen inte en risk där de ligger även om
området omvandlas till bostadsområde, då halterna jämfört med storstadsspecifika riktvärden för flerbostadshus är låga. Då området planeras bebyggas med flerbostadshus med
källare kommer massor inom området dock att köras bort oavsett föroreningsgrad.
Grundvattnet visar på något förhöjda halter av arsenik och delvis nickel jämfört med
bakgrundshalter. Nivåerna anses dock inte medföra någon risk för akvatiskt liv i närmaste
vattendrag eller för människor inom området. Då uppmätta halter uppvisar stor heterogenitet föreslås en kompletterande provtagning inom området för att säkrare kunna göra en
bedömning av föroreningssituationen.
Det finns dock inom planområdet lokala föroreningar, t ex påträffades vid ledningsarbeten
2015 en nedgrävd oljetank strax öster om det lilla tegelhuset. Kompletterande markmiljö29 (45)

undersökningar genomförs i skrivande stund på resterande del av planområdet och beräknas vara klart i augusti. Det kan även konstateras att vid grundläggningsarbeten för bebyggelse i angränsande kvarteren Loket och Rallaren, som är en del av samma gamla järnvägsområde, har inga större markföroreningar påträffats. Exploatören kommer att genomföra
erforderliga marksaneringar inom planområdet för att marken ska kunna användas som
planerat för bostadsändamål. Sanering kommer att ske innan exploatering eller innan eventuell överlåtelse av mark till annan exploatör. Sanering kommer att ske till nivåer enligt gällande regelverk vilket blir KM eller MKM beroende på användningen.
Mot bakgrund av ovanstående ställs i detaljplanen krav på att startbesked inte får lämnas
innan marken är efterbehandlad. Krav på avhjälpandeåtgärder kommer att ställas av Miljönämnden som ska tillgodose att marken kan bebyggas enligt detaljplanen på ett sätt som
inte innebär risker för människors hälsa och säkerhet. Enligt 11 § 10 kap. miljöbalken ska
tillsynsmyndigheten (Miljönämnden i Malmö stad) underrättas om resultaten av denna
markundersökning då föroreningar har påträffats. Om en grundvattensänkning kan tänkas
bli aktuell, både temporär och permanent, är den tillståndspliktig enligt 11 kapitlet i Miljöbalken. Utredningen i sin helhet finns att tillgå på stadsbyggnadskontoret.
Radon
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon vilket vid byggande kräver radonskyddade konstruktioner.
Elektromagnetiska fält

Det finns inga gränsvärden eller lagkrav i Sverige för tillåten magnetsfältsnivå. I Länsstyre
sen i Skånes miljömål finns följande beskrivning. ”Ingen ny bebyggelse eller nya kraftledningar bör lokaliseras så att det magnetiska fältet alstrat av ledningen överskrider 0,2 μT
som årsmedelvärde där människor stadigvarande vistas.” I samband med byggnationen av
Citytunneln utfördes mätningar vid Carlsgatan i två punkter. Magnetiska fält vid frekvensen
16,7 Hz kommer uteslutande från järnvägstrafik. Dessa visar på ett medelvärde på 0,02 μT.
Även bakgrundsfält från elinstallationer, kraftledningar etc., d.v.s. normalt ej relaterade till
järnväg har mätts. Dessa visar på ett medelvärde på 0,189 μT för frekvensen 20 - 2000 Hz.
Detta innebär att värdena ligger under det årsmedelvärde som Länsstyrelsen i Skåne anger.
De två nätstationerna som behövs inom planområdet ska placeras minst 5 meter från närliggande byggnad där människor vistas vilket får anses vara tillräckligt.
Markvibrationer

Mätning av markvibrationer (med avseende på komfortstörning) har utförts som en veckas
obevakad mätning (Tyréns 2009-12-16). Vibrationer registrerades i en position inomhus i
bottenvåningen i den lokal som är belägen närmast bangården. I lokalen finns laddningsplatser för eltruckar. Truckarna trafikerar lokalen sporadiskt mellan kl 04.00-23.00 på vardagar och mellan kl 06.00 - 23.00 på helger. Tågtrafik pågår dygnet runt. För att säkerställa
att vibrationerna orsakas av tåg (och inte truckar) måste man särskilja på registreringar mellan kl 23.00- 04.00/06.00 respektive kl 04.00/06.00 - 23.00. Under tiden 23.00-04.00/06.00
finns ingen registrering över 0,08 mm/s. Samtliga registrerade nivåer är väl under riktvärdet
0,4 mm/s.
Utredningen i sin helhet finns att tillgå på stadsbyggnadskontoret.
Omgivningsbuller

Planområdet är utsatt för omgivningsbuller i form av dels trafikbuller från Carlsgatan och
från järnvägen, dels verksamhetsbuller från Copenhagen Malmö Port (CMP) och från bangården. Bullersituationen har studerats i en bullerutredning, Utredning av trafik- och verksamhetsbuller till detaljplan Södra Nyhamnen (Tyréns, Rev 2018-06-01).
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Trafikbuller
Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) innehåller de riktvärden för trafikbuller som är
tillämpliga. Tillämpningen i detaljplan går ut på att en planbestämmelse med förordningens
riktvärden omsatta till gränsvärden används på plankartan. 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 får dessa ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70
dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA upp till fem gånger i timmen).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.”
Bullerutredningen visar att förordningens riktvärden vid fasad överskrids mot Carlsgatan på
de fem första våningsplanen (buller från väg och järnväg sammanvägt). På de övre våningsplanen samt vid övriga fasader innehålls riktvärdena.

Illustration 21. Beräkningspunkter, Bp 1-14, för byggnad F1och F2.Tyréns, 2018.
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Illustration 22. Sammanvägt buller från gata och tåg, prognosår 2040. Röd färg markerar att dygnsekvivalent trafikbullernivån är 61 dBA eller högre. Grön färg att dygnsekvivalent trafikbullernivån är upp till
60 dBA. Blå färg markerar att dygnsekvivalent nivå är högst 55 dBA och maximalnivå högst 70 dBA.
Beräkningspunkt Bp 10 och 13 representerar nivån på innergårdarnas fasader. XX- våningsplanet har
ingen fasad i denna beräkningspunkt. [xx] - Den högsta enstaka uppmätta maximalnivån från tågrörelser
på spår 49 och 50. Tyréns, 2018.
Planbestämmelsen om trafikbuller bedöms kunna uppfyllas genom att vissa lägenheter utformas som smålägenheter mindre än 35 m2, fasaden utformas med burspråk eller liknande
så att en mindre del exponeras mot Carlsgatan, eller att del av fasad/balkong bullerskyddas.
Buller från industriell verksamhet
Dimensionerande industribuller på aktuellt planområde är dels buller från CMP (Copenhagen Malmo Port) samt buller från uppställningsspår (stillastående lok på spår 49 och 50) på
bangården.
CMP
I två bullerutredningar, PM Nyhamnspiren Malmö – beräkningsförutsättningar och ljudutbredning från CMP (Tyréns, 2018-02-02) samt PM underlag till MKB FÖP Nyhamnen –
Buller och ljudmiljö (Swecos rapport 2015-12-18 rev 2017-11-27) tillhörande det pågående
arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Nyhamnen görs bedömningen att det
största bullerbidraget som påverkar Nyhamnen kommer från CMP:s verksamhet i hamnområdet. Buller från övriga verksamheter i närområdet bedöms vara försumbara i sammanhanget.
CMP har tillstånd enligt miljöbalken som är förknippat med ett bullervillkor. Villkoret
anger begränsningsvärden enligt följande: Ekvivalent ljudnivå får uppgå till 57 dBA dagtid
och kvällstid och 50 dBA nattetid mellan 22-06. Nattetid får maxnivåerna uppgå till högst
70 dBA.
Bullerutredningarna, som utgår från maximal beläggning av hamnverksamheten enligt miljötillståndet, visar att buller från CMP:s verksamhet inte påverkar planområdet och därmed
innehåller de bullervillkor som finns i miljötillståndet för CMP. Därför saknas det anledning att behandla denna fråga närmare i detaljplanen.
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Buller från uppställningsspår
Bullerutredningen har identifierat ett antal speciella händelser som kan inträffa vid uppställningsspåren på bangården vid några tillfällen om dagen. Separerade ljudnivåer som
registrerats vid spår närmast ny planerad bebyggelse där tåg ”står stilla”. Dessa ljud har
visserligen med trafik att göra, men bör definitionsmässigt härröras till verksamhetsbuller.
I boverkets rapport 2015:12 anges riktvärden för industribuller vid planering av bostäder.

Illustration 23. Högsta ljudnivå från industri/verksamhet. Boverket rapport 2015:12. Frifältsvärde utomhus vid
bostadsfasad.

Tyréns utförde 2018-01-25 en bullermätning med syfte att kartlägga vilka maximala bullernivåer man kan förvänta från verksamheten på spår 49 och 50 (Tyréns rapport daterad 201802-02 Ljudmätning av aktiviteter på spår 49 och 50, Malmö.) Mätningen är ett komplement till
bullerberäkningen. Nedan sammanfattas resultatet av bullermätningen. Mätningens upplägg
och syfte var att registrera ett flertal korta mätperioder för de förekommande aktiviteterna
på spår 49 och 50. Mätningen syftar till att få en uppfattning om och ge exempel på vanligt
förekommande maximalnivåer. I tabellen nedan redovisas maximalnivåer för den mest
exponerade delen för respektive byggnad, vilket är den fasad eller fasaddel som vetter direkt mot bangården, vid fritt läge (dvs helt oskärmat). De redovisade nivåerna avser de
nedre planen.
Vid mättillfället registrerades ekvivalent- och maximalnivåer då bullerhändelser på spår 49
och 50 förekom. Vid bullermätningen konstaterades att den ekvivalenta bullernivån från
tågen på spår 49 och 50 har en mycket låg nivå, varför inte denna utreds vidare.
Av resultatet framgår att för hus F1 och F2 förekom under mätperioden ett antal registreringar av maximalnivåer mellan 71 - 74 dBA för tåg i rörelse (räknas som trafikbuller). Övriga registreringar har nivåer under 70 dBA för tåg i rörelse (räknas som trafikbuller).
För stillastående tåg (räknas som verksamhetsbuller) är motsvarande uppmätta nivåer för
hus F1 och F2 mellan 47-51 dB(A), långt under Boverkets riktvärden för industribuller.
Maximalnivåerna orsakades av specifika ljud såsom bromsgnissel och andra ljud i samband
med bromsning, tryckluftspys och motorljud.

33 (45)

Illustration 24. Registrerade maximalnivåer för hus F1 och F2 under mätperioden. Tabellen omfattar
antalet händelser så att de 5 högsta registrerade maximalnivåerna för ”tåg i rörelse” respektive ”stillastående tåg” framgår. I den sista kolumnen finns en kommentar om ljudnivån orsakas av stillastående tåg
eller tåg i rörelse. Rader som omfattar ”Stillastående tåg” är markerade med blå bottenfärg.
Sammanfattningsvis visar verksamhetsbuller från uppställningsspåren närmast ny planerad
bebyggelse när tågen står stilla att de uppmätta ekvivalenta värdena närmast bostadshus F
underskrider Boverkets riktvärden för industribuller, dvs att bostäder kan byggas. Maximalnivåerna ska omfattas av riktvärden för industri- och verksamhetsbuller. Vägledningen
anger att maximala ljudnivåer över 55 dBA inte bör förekomma nattetid kl 22-06 annat än
vid enstaka tillfällen. Dagtid finns inget riktvärde för maximalnivå. Slutsatsen i bullerrapporten visar att för stillastående tåg, som räknas som verksamhetsbuller, är de uppmätta
maximalnivåer långt under Boverkets rekommenderade riktvärden för verksamhetsbuller.
Trafikkonsekvenser

Detaljplanen medger bebyggelse i ett stationsnära läge vilket kommer att ge jämförelsevis
liten andel biltrafik och en större andel kollektivtrafikresande.
Carlsgatan
Detaljplanen möjliggör en stadshuvudgata med utrymme för utbyggnad av gång-och cykelnätet på båda sidor av gatan samt en utökning med ett busskörfält. Detta sammantaget
ger goda förutsättningar för ett ökat hållbart resande.
Gångbro
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En gångbro bidrar till att överbrygga bangården som idag utgör en barriär. Bron är en viktig förutsättning för att skapa gena kopplingar mellan stadens centrala delar och Nyhamnen.
En kompletterande broutredning (ELU, Rev 2018-06-21) hur en gångbro skulle kunna
genomföras över bangården och citytunnelns mynning och kunna landa strax norr om
spårområdet och söder om det nya torget.
Utredningen ska visa på att en ny gångbro över bangården går att genomföra under förutsättning att:
•

Bron har så liten påverkan som möjligt på spårtrafiken under byggtiden.

•

Citytunnelns konstruktion inte påverkas. Bron ska inte inkräkta på citytunnelns
konstruktion eller spårområde. Inga bärande element ska heller tas ner i tunneln.

•

Bärande pelare som tas ner på spårområdet inte ska påverka framtida utveckling av
spårtrafik och spårplattformar.

•

Visa på att en gångbro med de givna förutsättningarna är tekniskt genomförbar.

•

Brons angöring med trappor och hiss i norr respektive söder ska landa på rätt plats
och inte utgöra en barriär och ska lösas på ett attraktivt sätt.

3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Kostnader för att kunna genomföra aktuellt planförslag är bl. a. kostnader för en ny gångbro över bangården, ett nytt torg samt omgestaltningen av Carlsgatan. Fördelning av kostnader och ansvar som krävs för planens genomförande kommer att regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och Jernhusen.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

En del av fastigheterna Innerstaden 31:10 och 31:11 delas upp i flera mindre bostads- och
kontorsfastigheter. En del av fastigheterna Innerstaden 31:10 och 31:11, Hamnen 22:31
och 22:33 övergår till fastigheten Hamnen 22:3 och blir allmän platsmark, gata och torg.
En del av fastigheten Järnvägen 1:1 övergår till fastigheten Hamnen 22:1 och blir allmän
platsmark, torg. En del av fastigheten Järnvägen 1:1 övergår till ny bildad fastighet, kvartersmark.
Bangårdsterrassen och rampen tillsammans med trappor mellan kvarteren bildar en egen
fastighet på kvartersmark.
Gångbron samt Bangårdsterrassen kan göras som en 3D-fastighetsbildning. Gångbron är
allmän platsmark, ”GÅNG”. Marken under broarna är kvartersmark ”T”, trafik.

3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Kommunfullmäktige antog den 26 april 2018 handlingsplan för bostadsförsörjning 20182022. Handlingsplanen innehåller en vision för bostadsförsörjningen, bostadspolitiska mål
och planerade insatser för att nå målen fram till 2022. Handlingsplanen beskriver de utmaningar som finns för bostadsförsörjningen i Malmö och de insatser som Malmö stad planerar för att möta bostadsbehoven hos dagens och morgondagens Malmöbor. De planerade
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insatserna utgår från kommunens verktyg för bostadsförsörjning. Viktiga delar av arbetet är
planeringen för bostäder, men också samarbete med andra aktörer på bostadsmarknaden.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet ligger i
anslutning till ett verksamhetsområde vilket medför att området idag har få möjligheter till
rekreation och lekytor. Planområdet utgörs av en långsmal fastighet vilket gör att vistelseytor till bostäder och kontor föreslås förläggas på upphöjda bostadsgårdar eller takterrasser
skyddade från omgivande trafik och buller. I och till planområdet föreslås ett säkert och
utvecklat gång- och cykelvägnät bl.a. genom den föreslagna gångbron över bangården.
Tillgänglighet

Bron över bangården medför en höjdskillnad på ca 6,5 m över Carlsgatan vilket är en utmaning för att skapa en god tillgänglighet.
För bron som främst är en gångbro klaras tillgängligheten med hiss. I detaljplanen ges
också en möjlighet att nå perronger med hiss.
Tillgängligheten mellan Carlsgatan och Bangårdsterrassen i tvärgatorna behöver studeras
vidare i det fortsatta planarbetet.
Jämställdhet

Planområdets allmänna rekreations- och kommunikationsstråk som gångbron och torget
ska utformas på ett sådant sätt att de upplevs som trygga att röra sig och vistas på även
under dygnets mörka timmar. Planområdets närhet till Centralstationen och goda cykelmöjligheter väntas ge ett minskat behov av bilanvändande och gynna gång- och cykel.
Kommunal service

Inom planområdet finnas idag ingen kommunal service. Skolor och förskolor finns i den
Gamla staden söder om bangården. Planförslaget ger ett behov av ca 40 - 60 förskoleplatser utifrån att planområdet kommer att rymma ca 320 bostäder. Inom detaljplaneområdet
föreslås inga skolor och förskolor eftersom den relativt smala byggrätten skulle ge för små
enheter. Planområdet utgör en del i utbyggnaden av Nyhamnen. I samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för Nyhamnen föreslås förskoleplatser som täcker behovet för hela
Nyhamnen.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom Fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar
av detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för
utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan
fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
4.2 Tekniska genomförandefrågor

En arkeologisk undersökning av området ska beställas och bekostas av exploatör. Ingrepp i fornlämning regleras i Kulturmiljölagen (1988:950) och beslut gällande detta fattas
av Länsstyrelsen.
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.
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.
Mer detaljerade bullerberäkningar ska exploatören redovisa i samband med bygglovsansökan.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö kommun och Jernhusen. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap planoch bygglagen och ska vara undertecknat innan detaljplanen antas eller godkänns i Stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer att reglera frågor som har med överlåtelse av mark, ersättning
för gatukostnader, allmän plats, flytt av ledningar och bildande av servitut att göra.
Exploateringsavtalet kommer även beakta kostnader knutna till den nya gångbron, markanvändningen i form av bl. a torget.
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Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning. Övriga förändringar
av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering. Den mark som ska ingå
i allmän platsmark ”GATA” eller ”TORG” ska genom fastighetsreglering överföras till en
av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder, kontor, parkering och teknisk anläggning. Kvartersmarken förmodas delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan bör ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor
och grönytor, bildas gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Jernhusen kom in med en ansökan om detaljplan till stadsbyggnadskontoret den 22 januari
2016. Beslut om planuppdrag togs av stadsbyggnadsnämnden den 29 mars 2016.
Planförfarande

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Detaljplanen medför vissa ekonomiska konsekvenser på allmän platsmark till en början för Malmö stad. Detaljplanen antas även kunna ha ett visst betydande intresse för allmänheten.
Då planen väntas ha ett visst allmänt intresse och då planen väntas generera betydande
kostnader för kommunen i form av infrastruktur (gångbro, vägar) och torgytor, är avsikten
att detaljplanen ska antas av Kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Historik i processen

Detaljplanen har, efter samrådet och inför granskning, delats. De delar som inte ingår i
denna detaljplan inför granskning är bl. a gång- och cykelbron i öster samt kontors- och
bostadskvarteret D och befintligt parkeringshus i väster.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från fastighetskontoret och gatukontoret deltagit. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har Mandaworks, Kanozi arkitekter och Henning
Larsen arkitekter bidragit med utvecklingsarbete i olika skeden och underlag till illustrationer och kartmaterial.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet ligger öster om Centralstationen och norr om bangården. Planområdet utgör
andra etappen av planering och utbyggnad av kvarteren mellan Centralstationen, och bangården i söder och Carlsgatan i norr.
Planområdet är ca 24 450 kvadratmeter stort. Största fastighetsägare är Jernhusen Stationer
AB som äger fastigheten Innerstaden 31:11 och Innerstaden 31:10. Malmö kommun äger
fastigheten Hamnen 22:3 och Trafikverket AB äger fastigheten Järnvägen 1:1.
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Illustration 25. Flygperspektiv över planområdet och gångbro markerade med gul streckad linje.
Platsens historik

Planområdet används idag för godshantering och parkering. Magasins- och kontorsbyggnader inom området har tidigare använts för godshantering och transporter via järnvägen.
Bebyggelse

Bebyggelsen utgörs till största del av en mindre kontorsbyggnad i tegel i en våning.
Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer kring och inom planområdet
Bebyggelsen i de västra delarna av Carlsgatan är av äldre datum och har mestadels ett högt
kulturhistoriskt värde som slår an en ton av ”paradgata”, exempelvis Posthuset (1900),
Hushållningssällskapet (1884), Slakthuset (1900) och f.d. Kooperativa förbundet (1923).
Bebyggelsen rymmer skilda byggnadsstilar. Hushållningssällskapets storslagna puts-fasad
mot Carlsgatan och stenstadsfastigheter vid Inre hamnen representerar 1800-talets eklekticism (stilblandning). Dominerar gör en ”skånsk” tegelbyggnadstradition som överskrider
epokgränser. Tegelarkitekturen omfattar bl. a. Centralstationen, Slakthuset och Posthuset.
Inom planområdets norra del, längs Carlsgatan, ligger en äldre kontorsbyggnad. Kontorshuset utgör ett välbevarat exempel på den administrativa funktion som behövdes i samband med transport via järnvägen.
Kulturmiljön beskrivs mer ingående i Kulturhistorisk utredning Inre hamnen och Frihamnen, Malmö kulturmiljö 2002.

Foto 2. Vy från Carlsgatan med befintlig bebyggelse i form av kontorsbyggnaden. Lagerbyggnad till vänster om
kontorsbyggnaden är riven.
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Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet.
Topografi, landskap, grönstruktur

Topografin inom planområdet är relativt homogen med få nivåskillnader. Lägre byggnader
dominerar området. Den öppna och låga bebyggelsestrukturen längs med spårområdet
möjliggör för utblickar mot hamnområdets ekonomibyggnader. Befintliga spår och siktlinjer efter Limhamnsbanans placering i planområdets västra del är fortfarande tydlig även om
tågtrafiken sen en längre tid tillbaka har lagts ner. Planområdets topografi ligger i medel på
ca +3,0 meter.
Kollektivtrafik

Planområdet har mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik.
I den västra delen av planområdet är det endast 30 m till nergången till Citytunneln och
tågtrafiken. Från den östra delen är det ca 500 m.
Citytunnelstationen ligger i ett undre plan som nås från Anna Lindhs plats och Bagers plats
samt från centralstationens glashall och i anslutning till parkeringshus vid Centralstationen.
Söder om Centralstationen, på Centralplan och Norra Vallgatan, ligger bussterminalen för
stads- och regionbusstrafiken. Busshållplatser för stadsbussar finns norr om Slakthuset och
i öster vid korsningen Jörgen Kocks gata och Frihamnsallén.
Gång-, cykel- och biltrafik

Den norra delen av planområdet utgörs av Carlsgatan som sträcker sig från Posthuset i
väster till Frihamnsviadukten i öster. Cykelbana löper i norra delen av Carlsgatan, från
Skeppsbron till Lokgatan, men saknas vidare österut. Lokgatan utgör även infart till Malmö
central, parkeringshus (som även innehåller godsmottagning för stationsområdet) samt
infart till räddningsväg till spårområdet.
Trafikflöden

Gatutrafik
Carlsgatan trafikeras av ca 8 200 fordon/dygn, varav ca 10 % är tung trafik (från Malmö
stads hemsida). Hastighetsbegränsningen är 40 km/h.
Tågtrafik
Uppgift om dagens (år 2016) tågtrafik har tagits fram av
Tyréns järnvägsavdelning baserat på underlag från TRV:s wikibana:

Teknisk försörjning

Tele-, el-, vatten-, spillvatten-, dagvatten-, gas- och fjärrvärmeledningar samt tre tryckavloppsledningar på 1200 mm är placerade i Carlsgatan. Inom planområdet finns elledningar
samt distributionsledningar i form av fjärrvärme, fjärrkyla och tele.
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Kommunal och kommersiell service

Kommersiell service finns i Centralstationen i anslutning till området. Planområdet ligger
även i anslutning till Malmös innerstad med väl utbyggd kommersiell service.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Riksintresse kustzon
Planområdet berörs av riksintressen för kustzon. Ny bebyggelse föreslås i ett begränsat
område i den norra delen av Malmö som redan är bebyggt med både lägre och högre bebyggelse. Aktuell detaljplan föreslår en byggnadshöjd på som högst 60,0 meter. Bedömningen görs att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset kustzon.
Riksintresse för järnvägar
En fortsatt utveckling av spårburen trafik ligger i linje med inriktningen i Malmös översiktsplan. Åtgärder som påtagligt försvårar nyttjandet av järnvägsanläggningen föreslås därför inte. Förändrad markanvändning i riksintressets närhet kommer att genomföras med
hänsyn till järnvägsanläggningens funktionalitet, buller, vibrationer, säkerhet med mera. Det
gäller bland annat norr om Malmös centralstation och personbangård, där ny blandad
stadsbebyggelse föreslås. Riksintresset sammanfaller på Kontinentalbanan med riksintresset
Godsstråket genom Skåne.
Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset för
järnvägar.
Översiktsplan

De föreslagna ändamålen i detaljplanen är förenliga med översiktsplanen för Malmö.
I översiktsplanen redovisas planområdet med danvändningen blandad stadsbebyggelse.
Detaljplanen utgör en del av omvandlingsområdet Nyhamnen. Hamnfunktioner och industriella verksamheter i Nyhamnen avvecklas till förmån för en utbyggnad med blandad
stadsbebyggelse. Ny bebyggelse, gator, parker och stråk ska tillsammans skapa en tät innerstadsmiljö med stor variation av såväl bostäder, arbetsplatser, service, mötesplatser och
publika rum.
Översiktsplanen anger att en stor andel bebyggelse som är högre än Malmö centrums historiskt förankrade fem till sex våningar och som ger en hög bebyggelsetäthet, ska bejakas
inom Nyhamnen. Nyhamnen ska visa på hur hög bebyggelsetäthet kan kombineras med
stora gröna värden. Inom Nyhamnen finns brist på gröna ytor varför en stor park ska anläggas centralt i Nyhamnen.
Befintliga kulturhistoriskt intressanta byggnader ska bevaras och ges nytt innehåll.
De långa raka gator som idag dominerar Nyhamnen ska vinklas och brytas ner till kortare
siktsträckor. Tre gång- och cykelförbindelser planeras över spårområdet och kanalen så att
Nyhamnen kopplas till Gamla staden.
Översiktsplan för Nyhamnen

De föreslagna ändamålen i detaljplanen är förenliga med den pågående översiktsplanen för
Nyhamnen.
I översiktsplan för Nyhamnen anges att stora delar av planområdets bebyggelse blir synlig
från olika strategiska platser i staden, även på långt håll. Det kommer därför att ställas särskilt höga arkitektoniska krav på bebyggelsen. Det kollektivtrafiknära läget möjliggörs en tät
och hög bebyggelse.
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Illustration 26. Utvecklingsskiss över Nyhamnens utveckling, pågående översiktsplan för Nyhamnen.
Längs Carlsgatan, som har en lång och rak föring, ska ökad variation och intimitet eftersträvas. Bebyggelsen ska därför ges korta fasadlängder och gatan förses med trädplanteringar. Det gör gatan mer intressant, höjer trafiksäkerheten och ger bättre exploateringsytor
mellan Carlsgatan och godsbangården. Carlsgatan kommer att trafikeras av både regionoch stadsbuss och längs större delen av sträckan förses med ett separat busskörfält.
Bebyggelsen mot bangården kommer att ge fina utblickar över de centrala delarna av staden, men dess utformning blir också viktig för hur bangården kan överbryggas. Längs bebyggelsens södra sida föreslås den så kallade Bangårdsterrassen, en upphöjd terrass för rekreation och möjlighet för fotgängare att förflytta sig.
Till Bangårdsterrassen kan broar över bangården kopplas för att sedan förbinda stråket ner
till Carlsgatan. En gångbro planeras strax öster om Centralstationen, från vilken det ska
vara möjligt att med trappor nå Centralstationens tågperronger. Därutöver planeras två
gång- och cykelbro längre österut, en av broarna ska dessutom passera kanalen.
Planprogram

Planområdet utgör en del av det område som behandlades i Planprogram för området norr om
Centralstation. Där föreslås en tät, funktionsblandad och varierad stadsdel. Planprogrammet
visar på två olika alternativ till bebyggelsestruktur, en med högre och en med lägre exploateringsgrad och byggnadshöjd. Planprogrammet visar på två alternativ till allmän platsmark,
ett alternativ med en upphöjd Bangårdsterrassen och ett alternativ medkvartersgator på
markplan.
Planprogrammet var på samråd 2010-08-23 till 2010-10-04. Planprogrammets samrådsredogörelse presenterades i SBN 2010-12-02.
Planförslaget följer det förordade alternativet i planprogrammet med den högre exploateringen samt de högre byggnadshöjderna. Grönytor föreslås vara kvartersmark i programmet. Bangårdsterrassen i aktuell detaljplan föreslås planläggas som kvartersmark.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är delvis planlagt tidigare. I den västra delen av planområdet utgörs gällande detaljplan av Centralstationen med omgivning, dp 4660, som vann laga kraft 2002-11-15.
Markanvändningen är kontor, ej hotell, med möjlighet till handel i bottenvåningen. Carlsgatan anges som huvudgata.
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Ändring av detaljplan, tillfällig markanvändning i Carlsgatan, Ädp 4794, vann laga kraft
2003−11−19. I detaljplanen anges tilläggsbestämmelser till Dp 4660 som medger en tillfällig dragning av Limhamnsspåret inom planområdet.
Gällande stadsplan för kvarteret Medusa m fl, i östra hamnområdet i Malmö reglerar en del
av Carlsgatan som allmän platsmark, gata.
Den östra delen av planområdet, från Navigationsgatan, är inte tidigare planlagd.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
strandskydd

Planområdet omfattas av strandskydd. Se vidare under kapitlet ”Administrativa frågor”.
5.4 Underlag till planarbetet
parallella uppdrag

Det parallella initierades av Fastighetsbolaget Norrporten (numera Castellum) och inbjudan
skickades ut 2016-04-15 till fyra arkitektkontor: Henning Larsen Architects, Johan Celsing
arkitektkontor AB, Wingårdhs och Yellon. 2016-09-15 lämnades besked från Castellum att
utvärderingsgruppen enhälligt hade valt Henning Larsen Architects förslag att arbetas vidare med.
Innan det parallella uppdraget för själva byggnaden gjordes har det även varit ett parallellt
skissuppdrag, vars syfte var att skissa på vilket sätt en domstolsbyggnad för Tingsrätten i
Malmö kunde placeras inom Jernhusens exploateringsområde Södra Nyhamnen. Man
skulle även visa en yttre gestaltningsidé för domstolsbyggnaden. Detta uppdrag pågick under andra kvartalet 2015 och initierades av Jernhusen. Arkitektkontor som deltog var Yellon, Kanozi och Juul Frost Arkitekter.
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Grönplan för Malmö, 2003
Bostadspolitiska mål, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

Utredningar till grund för planförslaget

•
•

Rapport, Trafik, Carlsgatan (Tyréns, Rev 2018-06-19).
Parkeringsstrategi för Södra Nyhamnen (Sweco, 2018-04-20).
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•

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Innerstaden 31:10-31:12, Malmö (Geosigma, 2011-02-11).

•

PM Miljöinventering (Ramböll, 2017-06-16)

•

Utredning av trafik- och verksamhetsbuller till detaljplan (Tyréns, Rev 2018-08-28).

•

Rapport mätning buller från spår 49 och 50 (Tyréns, 2018-02-12).

•

Trafikering på del av Malmö Bangård (Jernhusen, 2018-04-18).

•

Luftkvalitetsutredning för detaljplan för Innerstaden 31:11(Miljöförvaltningen,
2017-09-13).
Luftkvalitetsutredning för detaljplan för Innerstaden 31:11, uppdatering med utsläpp från godståg (Miljöförvaltningen, 2018-04-12).
Rapport broutredning (ELU Rev 2018-06-21).
PM Nyhamnspiren, Malmö. Beräkningsförutsättningar ljudutbredning från CMP
(Tyréns, 2018-02-02).
FÖP Nyhamnen granskningshandling inkl MKB + PM bilagor (Stadsbyggnadskontoret, maj 2018).
Basstudie, Lokalklimat (CEC, 2017-06).
PM Risk och säkerhet, Underlag till MKB för FÖP Nyhamnen, Malmö (Tyréns,
2017-11-23)
Dagsljus – Fasadstudie för Södra Nyhamnen (Bengt Dahlgren, 2018-04-05)
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Anna Sohlberg
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Planhandläggare

45 (45)

