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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en kontorsbyggnad, för cirka 1500 arbetsplatser,
med centrumverksamheter i gatuplan samt ett underjordiskt garage. Byggnaden ska anpassas till en framtida urban stadsstruktur.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planläggningen möjliggör en omvandling av tidigare lager och industriverksamheter till ett
kontorshus i ett centralt läge i staden och stadsdelen Nyhamnen. Förutom kontorslokaler
för cirka 1500 arbetsplatser möjliggör planförslaget centrumverksamheter i bottenvåning
samt ett underjordiskt parkeringsgarage.
Byggnaden föreslås utformas med varierade höjder, där de östra och västra delarna regleras
till en totalhöjd upp till 44 meter och övriga delar till 38 meter och 41 meter.
Förslaget innebär krav på att 40 % av fasadlängden ska utgöras av publika funktioner. Allmänheten kommer att kunna passera igenom byggnaden, i nord- sydlig riktning mellan
Vintergatan och Carlsgatan.
Sammanlagt möjliggör planen för 31 000 kvm BTA kontors- och centrumverksamhetsyta
samt underjordiskt garage. Detaljplaneförslaget medför att Venusgatan försvinner. En förutsättning för planförslaget har varit att Tellusgatan flyttas österut, i enlighet med FÖP Nyhamnen.
I detaljplanen anges en grönytefaktor på 0,50. Då markytor inom planområdet är begränsade kommer anläggning av grönska behöva vara en integrerad del av byggnadens utformning, till exempel på tak, väggar och på förgårdsmark planeras växlighet i form av planteringar, träd och regnbäddar.
Planförslaget bedöms bidra till ett positivt inslag på platsen både i framtiden samt innan
omgivande område är färdigställt. Byggnadens publika funktioner i bottenvåningen väntas
locka människor och tillsammans med verksamhetens anställda och besökare bidra till ett
folkliv i området. Förslaget bedöms även bidra positivt till omgivande gator då en platsbildning i form utav en uteservering planeras intill byggnadens västra försgårdmark intill Marsgatan. Tillkommande växlighet inom fastigheten bedöms bidra till att stadsrummet på Vintergatan och Marsgatan blir attraktivt även innan gatorna får nya utformningar.
Planförslaget är ett steg på väg mot ett förändrat stadslandskap, mot en funktionsblandad
och urban stadsbebyggelse i den här stationsnära delen av Nyhamnen. En viktig aspekt under planarbetet har varit att den nya byggnaden inte ska bli högre än den planerade Tingsrät-ten söder om Carlsgatan.
Anställda och besökare kommer, på grund av planområdets läge med endast 500 meter till
centralstationen, få tillgång till goda kollektivtrafik och på sikt även ett välutbyggt gång- och
cykelnät. Tillkommande trafik till följd av planförslaget väntas bli mest märkbar på Vintergatan och Marsgatan.
Konsekvenser

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

Planområdet är cirka 6400 kvm stort och består idag av kontor- och verksamhetsbyggnader
samt av Venusgatan, Tellusgatan och del av Vintergatan. Planområdet är beläget i Nyhamnen och avgränsas av Carlsgatan i söder samt Marsgatan i öster. Marken utgörs av fastigheterna Hamnen 22:31 och 22:33, del av Hamnen 22:3 och del av Medusa 1. Malmö kommun
äger samtliga fastigheter. Briggen Hamnen 22:31 AB (Catellum) har tomträtt på fastigheten
Hamnen 22:31.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planläggningen sker i ett tidigt skede av omvandlingen av Nyhamnen, där Malmö ska utvecklas norr om Centralstationen och en del av det gamla hamnområdet till hållbar och
blandad stad med bostäder, kontor och centrumverksamheter.
Det nya kontorshuset utgör en viktig motor i stadsutvecklingen och ska genom sin gestaltning och programmering representera det nya Nyhamnen. Byggnaden är en viktig pusselbit
i omvandlingen mot en stadsmässig och urban miljö med tydliga innerstadskvaliteter och
ska upplevas inbjudande för både allmänhet, besökare och verksamma.
Byggnaden omfattar ett helt kvarter vilket gör att den får en stor påverkan och tyngd i gaturummet, både mot Carlsgatan och Vintergatan. Byggnaden utgör både en solitär signalbyggnad och omfattar delar som anpassas till närmsta omgivning.
På grund av den dominans byggnaden väntas få i området är gestaltningen central för att
skapa stadsmässighet. Planförslaget reglerar de grova och övergripande ramarna för utformningen så som höjder och möjlighet för allmänheten att passera genom byggnaden i
nordsydlig riktning. Samtidigt har dialog om starka gestaltningsprinciper förts under hela
processen som anger att:
•

Husets västra del ska orientera sig mot centralstationen och bjuder in och välkomnar allmänhet, besökare och anställda.

•

Den mittersta delen utgörs av ett smalare parti med flera entréer och allmänt tillgänglig passage. Byggnaden ska konstrueras så att flexibilitet finns att kunna byta
från till exempel en inglasad till en helt öppen passage.

•

Byggnadens östra del skiljer sig mest från övriga delar genom att utgöra den högsta
byggnadsdelen och ska orientera sig mot den kommande stadsstrukturen i öst.

•

Byggnaden ska adressera och stärker omkringliggande stadsrumshierarkier. Den representativa Carlsgatan med stora trafikflöden ska mötas upp genom publika funktioner och uppglasade fasader över flera våningar. Vintergatan med betydligt mindre
flöden ska ha en intimare karaktär och mötas upp genom en mindre skala gällande
till exempel fönstersättningar och materialval. Dock ska detta ske utan upplevelsen
av baksida eller bakgata.

•

Byggnaden ska gestaltas så att både byggnad och gaturum upplevs attraktivt ur
ögonhöjd och bidra aktivt till stadslivet med en aktiv bottenvåning och förgårdsmark, flera och tydliga entréer och variation avseende färg-, form- och materialval.
Entréerna behöver accentueras och utformas så att dessa upplevs som välkomnande. Dessutom är det viktigt att grönska, orienterbarhet och trygghet tas i beaktande för att skapa ett attraktivt stadsrum där människor vill vistas.

•

Kontorshuset ska bli ett gott föredöme när det kommer till miljömässig hållbarhet
byggande. Det ska inte bara vara tekniskt utan även kommunikativt genom att signalera miljötänk både i utformning och materialval. Verksamhet inriktning på produktion av förnybar energi avses avspeglas i fasad genom synliga solceller samt solpaneler på byggnadens tak. Utöver detta kan hållbarhetsfokus visas genom cykelverkstad, laddstationer för elbilar samt uppvärmda bänkar.

Under planarbetet har en viktig infallsvinkel varit att kontorsbyggnaden ska vara välfungerade så väl under en mellanperiod som i det framtida utbyggda Nyhamnen.
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Illustration 1. Volymbild för ny byggnad sett från Carlsgatan, vy mot sydöst (Kanozi Arkitekter).

Illustration 2. Volymbild för ny byggnad sett från Carlsgatan, vy mot sydväst (Kanozi Arkitekter).
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Illustration 3a Volymbild som visar byggnadens genomgående passage mellan Vintergatan och Carlsgatan
(sett från Carlsgatan). Bilden illustrerar en helt öppen passage. (Kanozi Arkitekter).

Illustration 3b. Visionsbild för den nya byggnadens genomgående passage ut mot Carlsgatan som visar inglasad passage. (Kanozi Arkitekter).
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Illustration 4. Volymbild för ny byggnad sett från Vintergatan västerut. (Kanozi Arkitekter).

Illustration 5. Illustrationsplan med möjlig utformning samt funktioner för den nya byggnadens bottenvåning. Röd linje visar allmänt tillgängligt gångstråk genom byggnad. Röda pilar visar tänkbara placeringar
av entréer. Mörkröda och mörkblå ytor visar kontorsbyggnadens interna funktioner, ljusröda ytor består av
semipublika ytor och ljusblå ytor utgörs av publika funktioner (Kanozi Arkitekter).
2.2 Bebyggelse
Användning/ändamål

Planförslaget gör det möjligt att uppföra en kontorsbyggnad med centrumverksamheter i
bottenvåning. Planförslaget gör det också möjligt att anlägga underjordisk parkering
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Detaljplanen innebär en hög exploateringsgrad inom planområdet. Totalhöjderna för byggnaden varierar mellan 27 - 44 meter. Utöver högsta totalhöjd tillåts master, evakueringshuvar och åskledare. De högsta punkterna tillåts för byggnadens östra samt västra del som
regleras upp till 44 meter. Runt de högre delarna förslås lägre totalhöjder för att möjliggöra
indrag från fasad samt variation av byggnadsvolym.
Byggnadens totala BTA får inte överstiga 31 000 kvm. Bestämmelsen möjliggör för en fleibel utformning samtidigt som högsta tillåtna exploatering inom planområdet blir tydlig. För
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att göra detaljplanen mer flexibel tillåts mindre avsteg beträffande egenskapsgränser som
reglerar byggrätter med olika totalhöjder.
Planområdets norra samt sydöstra del föreslås inte få förses med byggnad. Delar av aktuell
markytan föreslås även omfattas av förbud mot markparkering. Syftet med förbud mot
byggnation samt markparkering är att skapa ytor fria från bilparkering och byggnation längs
Vintergatan i direkt anslutning till byggnadens fasad.
Utformning

Planförslagets syfte är att möjliggöra varierade fasader genom att bland annat möjliggöra
burspråk och utskjutande byggnadsdelar. Byggnadsdelar (max 100 kvm) föreslås få gå ut 2
meter över allmän platsmark med en fri höjd på 5,0 meter.
Planförslaget innebär att tekniska anläggningar så som hisschakt, ventilationsutrymmen,
energiförsörjning (solceller eller urban vindkraft) ska gestaltningsmässigt integreras i byggnadsvolymen och får inte överskrida den högsta tillåtna totalhöjden.
Fasaden ska vara indragen på minst en plats från Carlsgatan samt minst en plats mot Vintergatan.
Utförande

Planförslaget ställer krav på planteringsbart bjälklag i syfte att verka för en grön miljö på
byggnadens tak och på mark ovan underjordiskt garage samt klara kravet på grönytefaktor.
Nätstationer föreslås endast placeras inom kvartersmark.
För att säkerställa en publik bottenvåning ska minst 40 % av byggnadens totala fasadlängd
ska utgöras av centrumverksamheter i bottenvåning (ej kontor). Därutöver ska minst två
entréer mot Carlsgatan, en entré mot Vintergatan samt två entréer mot passagen finnas
inom planområdet.
En minst 8 meter bred passage med en minsta fri höjd på 5,7 meter ska finnas i byggnadens
mittersta del. Passagen får glasas in.
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Planområdet ska bli ett exempel på att det går att kombinera hög bebyggelsetäthet med god
utemiljö och en stor andel grönska på kvartersmark (vilket säkerställs genom grönytefaktor).
Grönytefaktorn är ett planeringsinstrument som används för att säkerställa en viss mängd
vegetation och vatten i bebyggd miljö. Grönytefaktorn mäts som ett genomsnittligt värde
för hela tomtens yta. De olika delytorna inom tomten får ett värde mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtligheten och för den lokala dagvattenhanteringen samt för det lokala mikroklimatet. Riktlinjer för grönytefaktor godkändes av Stadsbyggnadsnämnden 2014.
I detaljplanen anges en grönytefaktor på 0,50. Avsikten är att byggnadens tak ska fungera
som terrass med grönska i form av bland annat ett biotoptak. Terrassen kommer att fungera som utemiljö för verksamhetens anställda. Träd, regnbäddar, gröna väggar och annan
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växlighet bör även där det är möjligt placeras i blickfånget från gatunivå så att grönskan
upplevs som närvarande i stadsrummet.
Uppfyllande av grönytefaktorn kommer att ingå i bygglovgranskningen.
2.4 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- cykel och kollektivtrafik ska prioriteras i detta kollektivtrafiknära läge.
Trafikstrukturen för detaljplanen innefattas i förslag till översiktsplan för Nyhamnen, som
är tydlig med en trafikutveckling där de hållbara färdmedlen ska prioriteras. Nyhamnen ska
kunna trafikeras med spårväg. Carlsgatan blir en av två stadshuvudgator i öst-västlig riktning som ska koppla samman Västkustvägen med stationsområdet och utgöra huvudstråk
för samtliga trafikslag.
Detaljplanen medför att Venusgatan försvinner och att Tellusgatan flyttas åt öster. Söder
om planområdet pågår planarbete (Dp 5478) som bland annat omfattar en ny dragning av
Carlsgatan.
Enligt PM ”Underlag till MKB FÖP Nyhamnen” framtagen av Sweco 2015-12-18 väntas antal
vägfordon/dygn längs med Carlsgatan år 2050 vara 11 000 varav 7 % bestå av tung trafik. I
underlaget är tillskott av nybyggda bostäder inom hela Nyhamnen inräknat.
Vintergatan norr om planområdet planeras på sikt bli en gångfartsgata. Tellusgatans nya
sträckning planeras gå öster om plangränsen och utformas som en stadshuvudgata med
gång- och cykelbanor och planteringar. Tellusgatan kommer att trafikeras av kollektivtrafik
och nya hållplatser planeras i anslutning till planområdet. Innan omgivande gatunät är färdigställt kommer en provisorisk gata skapas öster om området på fastigheten Medusa 1.
Detta för att möjliggöra genomfart mellan Vintergatan och Carlsgatan i motsatta riktningar.
Den provisoriska gatan kommer sedan att ersättas i samband med att den nya dragningen
av Tellusgatan kommer till stånd. Marsgatan kommer att behålla sin sträckning men väntas
på sikt få en ny utformning. Gatan kommer bland annat att fungera som en skolväg och
leda upp till en framtida skola vid Hans Michelsensgatan norr om planområdet.
Gång- och cykeltrafik

Carlsgatan kommer utformas som en huvudgata med gång- och cykelbana. Även längs nya
Tellusgatan kommer det att finnas nya gång- och cykelbanor i framtiden. Gatan kommer på
sikt bli ett viktigt stråk för gång- och cykeltrafik när en bro över spåren länkar samman Nyhamnen och centrala Malmö. Längs Marsgatan planeras gångbanor på båda sidor och cykelbana på den ena sidan.
Kollektivtrafik

Platsens goda tillgång till kollektivtrafik, i form av dess närhet till centralstationen, kommer
att utvecklas ytterligare. Längs Carlsgatan och nya Tellusgatan planeras flera hållplatser för
lokal och regional busstrafik.
Biltrafik

Närheten till god kollektivtrafik samt välutbyggt gång- och cykelnät bedöms medföra att
tillkommande biltrafik begränsas. Mest märkbar förändring avseende ökning av trafikrörelser bedöms belasta Marsgatan samt Vintergatan.
Bilparkering

Planområdet har genom sitt läge goda förutsättningar för ett lågt parkeringstal. Malmö stad
tillämpar en reduktion av bilparkeringsantal med 25 % då platsen ligger inom 500 meter
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från upp- och nedgångar till tågförbindelse vid centralstationen. Utöver kan parkeringstalet
reduceras ytterligare med hjälp utav positiva mobilitetsåtgärder.
Avsikten och ambitionen är att erbjuda olika mobilitetsåtgärder för att underlätta hållbart
resande som sänker bilinnehavet. Åtgärder som kan bli aktuella är följande:
•

Cykelparkeringar finns inomhus för anställda och besökare. Åtkomst till cykelrummet kommer vara säkrad. Säljande och uppmuntrande presentation av cykelparkeringar till anställda och besökare.

•

Användarvänliga cykelställ, till exempel hydrauliska tvåvåningscykelställ, där avståndet mellan cyklar är mellan 40 cm och 50 cm.

•

Lätthanterlig cykelverkstad i anslutning till cykelparkeringen samt bekväm placering
av ett flertal cykelpumpar på fastigheten.

•

Ett flertal praktiska cykelställ för ytkrävande cyklar som till exempel lådcyklar.

•

Möjlighet att låna cykel från företagets cykelpool. I cykelpoolen ingår bland annat
både elcyklar och lådcyklar.

•

Omklädningsrum med dusch i direkt anslutning till cykelrummet.

•

Torkrum i direkt anslutning till cykelgaraget.

•

Möjlighet att handla en genom företaget subventionerad elcykel.

•

Företaget kommer inte längre att tillhandahålla gratis bilparkeringsplatser för de anställda. Alla bilparkeringsplatser kommer vara avgiftsbelagda. Denna förändring
kommer att styra mot ett ändrat beteende hos företagets anställda.

•

Möjlighet att låna bil från bilpoolen för tjänsteresor

•

Utvecklig och ständig förbättring av företagets IT struktur för större antal möten
via nätet.

•

Motiverande och välkommande placering av tavlor med realtidsinformation för
kollektivtrafiken, till exempel i foajén.

•

Ett mycket kollektivtrafiknära läge av nya kontorshuset vid Malmö Centralstation.

•

Regelbundna och återkommande kampanjer för informations- och kunskapsöverföring.

•

Införande av software (till ex. applikationer) som underlättar samåkning både
till/från jobbet och för tjänsteresor.

En parkeringsutredning, PM Nytt norden kontor Eon, 2018-11-29 har tagits fram av Sweco. Utredningen visar ett behov av totalt 203 parkeringsplatser för bil. Uträkningarna har baserats
på typ av verksamheter (exempelvis gym, handel, kontor) samt antal anställda och besökare.
Det underjordiska garaget bedöms rymma totalt 120 bilparkeringar varav två planeras för
rörelsehindrade och 54 för servicefordon. Övriga platser kommer att nyttjas av anställda.
Ett fåtal parkeringsplatser kommer även skapas på kvartersmark längs byggnadens norra
fasad.
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Utredningen visar att parkeringsnormen för bilparkering inte kommer att uppnås inom
egna fastigheten utan att detta kommer att behöva lösas genom platser i parkeringshus eller
parkeringsgarage utanför planområdet.
Enligt utredningens beräkningar finns det cirka 400 lediga platser i parkeringshus eller parkeringsgarage i närområdet.
Cykelparkering

Parkeringsnormen för cykel är 0,4 cykelplatser per anställd, utöver detta tillkommer cykelplatser för besökare till arbetsplatserna och verksamheter. Enligt framtagen parkeringsutredning uppgår behovet av antalet cykelparkeringar till cirka 487.
Ett cykelrum planeras i byggnadens bottenvåning. I anslutning till cykelrummet kommer en
cykelverkstad finnas. Parkering för cyklar kommer även att finnas på förgårdsmark i nära
anslutning till entréer.
Angöring

Angöring för persontransport för av- och påstigning samt angöring för färdtjänst ska
kunna ske inom 25 meter från tillgänglig och användbar entré till publika lokaler och arbetslokaler.
Leveranser till restaurang och verksamheter samt hämtning av avfall löses via Vintergatan.
Fordon har möjlighet att angöra på gatan då denna kommer att utformas som gångfartsgata. Även tillfart från och till det underjordiska garaget kommer ske via Vintergatan.
Angöring för taxi framför huvudentrén skapas på allmän plats längs Carlsgatan.

Illustration 6. Föreslagen angöring för planerad bebyggelse.
2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

I samband med genomförandet av detaljplanen kommer ledningar i Venusgatan, Tellusgatan och eventuellt Vintergatan behöva flyttas eller tas bort. Frågan kommer att ses över ytterligare under projektering.
Dricksvattenanslutning för planområdet kommer att kunna lämnas i Carlsgatan eller i Tellusgatans nya läge. Anslutning till duplikat avloppssystem kan lämnas i Vintergatan eller i
Tellusgatans nya läge.
Dagvatten
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Andelen hårdgjord yta kommer att vara likvärdig eller minska inom planområdet vid ett genomförande av detaljplanen. Då förslaget ställer krav på grönytefaktor kommer åtgärder i
form av exempelvis sedumtak och regnbäddar bli nödvändigt. Åtgärderna bedöms bidra
positivt till dagvattenhanteringen på platsen då andelen grönska ökar på platsen jämfört
med befintliga förhållanden. Efter fördröjning inom kvartersmark släpps dagvattnet ut på
kommunens dagvattenledningar.
Skyfallshantering

Planområdets topografi är relativt flackt och ligger i medel på cirka 3 meter. Lägsta punkt
är belägen i dess norra del. Avvattning kommer att ske mot norr och fördröjning av dagvatten kan bli möjligt att ordna vid det framtida gröna stråket längs Hans Michelsengatan.
I samband med höga vattennivåer finns det risk för översvämning i garage och bottenvåning. En lämplig åtgärd för att hantera temporär översvämning är att anlägga det underjordiska garaget med tät konstruktion.
Avfallshantering

Avfall ska hanteras inom egna fastigheten samt utformas i samråd med VA SYD:s avfallsenhet och Gatukontoret. Utrymme för verksamheters avfallshantering ska ha erforderlig
dimensionering så att avfallet kan sorteras samt vara belägna i markplan med kortast möjliga avstånd till uppställningsplats för hämtningsfordon.
Det är av vikt att miljöhusens placeras i anslutning till upphämtningsplatsen och att de utformas för fullständig sortering, att VA SYD:s krav på hämtning enligt föreskrifter följs. I
samband med att en ny renhållningsordning togs fram 2016, antogs nya föreskrifter för avfallshantering. Där står bland annat att platsen för hämtning av avfall ska vara belägen på
markplan med kortast möjliga avstånd till uppställningsplats för hämtningsfordon. Vid nybyggnation ska dragväg över 10 meter undvikas. Avstånd mellan hämtningsplats och uppställningsplats för hämtningsfordon ska vara så kort som möjligt. Dragvägen ska vara lättframkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. Manuell hämtning kan kräva
jämn, hårdgjord dragväg utan trösklar och trappsteg.
Sortering samt upphämtning av avfall ska samordnas och föreslås ske i ett miljörum inne i
kontorsbyggnaden med ingång från Vintergatan.
Värme, gas, elförsörjning

Det finns möjligheter att ansluta byggnaden till befintliga nät för el, telenät, natur- och biogas och fjärrvärme.
2.6 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Villkor för bygglov/startbesked

Startbesked villkoras i plankartan med en planbestämmelse som innebär att markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked ges.
2.7 Plankartans bestämmelser

GATA

Allmän platsmark som är avsett för gata

K

Kvartersmark som möjliggör för kontor.

C1

Kvartersmark som möjliggör för centrumverksamhet i bottenvåning. Minsta
40 % av byggnadens totala fasadlängd ska utgöras av centrumverksamheter i
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bottenvåning (ej kontor). Minst två entréer mot Carlsgatan, en entré mot
Vintergatan och två entréer mot passage ska finnas inom planområdet.
P1

Kvartersmark som möjliggör för underjordisk parkering.

Byggnadsdelar (max 100 kvm) får maximalt gå ut 2 meter över allmän platsmark med en fri
höjd på minst 5,0 meter ovan mark.
Nätstation får endast placeras inom kvartersmark.
Prickad mark: Marken får inte förses med byggnad. Pelare, skärmtak, vindskärm samt underjordisk parkering tillåtet.
Högsta totalhöjd: Beskriver den högsta tillåtna totalhöjd på bebyggelsen. Utöver högsta totalhöjd i meter tillåts master (med maximal höjd på 10 meter), evakueringshuvar samt åskledare.
Byggnadens totala BTA får inte överstiga 31 000
Mindre avsteg medges beträffande egenskapsgränser som reglerar byggrätter med olika totalhöjder.
Tekniska anläggningar så som hisschakt, ventilationsutrymmen, energiförsörjning (solceller
eller urban vindkraft) ska gestaltningsmässigt integreras i byggnadsvolymen och får inte
överskrida den högsta tillåtna totalhöjden.
Fasaden ska ha minst ett indrag på sida som vetter ut mot från Carlsgatan samt minst ett
indrag på sida som vetter ut mot Vintergatan (se illustrationskarta).
Grönytefaktor om minst 0,50 ska uppnås inom kvartersmark.
b1

Planterbart bjälklag ska finnas på tak och mark

b2

Passage med minst en bredd på 8 meter samt med minst en fri höjd på 5,7
meter ska finnas. Passage får glasas in.

n1

Markparkering för bil inte tillåtet.

n2

Markparkering för bil endast tillåtet på 50 % av markytan.

Genomförandetiden är 5 år.
Startbesked får inte ges innan markföroreningar är avhjälpta.

3 Konsekvenser
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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.
Planområdet utgörs av ett mindre område planlagt för hamn och industriändamål. Föreslagen markanvändning väntas inte ge någon negativ påverkan på omgivningen. Planen innebär viss negativ påverkan på kulturmiljö då rivning av befintliga byggnader krävs. Marken
kommer att saneras vilket innebär en positiv påverkan för mark och vatten. I samband med
byggnationen av underjordiska parkeringsgarage kan tillfällig påverkan på grundvattennivån
ske. Åtgärder för att undvika detta kan komma att behöva vidtas under byggnationen.
Sammantaget bedöms de risker för människor hälsa och säkerhet som kan uppstå med aktuell markanvändning inom området vara acceptabla och till stor del kunna avhjälpas och
vara hanterbara inom ramen för planarbetet.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget kommer innebära en förändring av stadsbilden och utbyggnaden enligt detaljplanen har studerats genom bild- och modellstudier, se nedan. Byggnaden väntas bli
mindre dominerade i stadsbilden i takt med att Nyhamnen byggs ut. Befintlig lägre bebyggelse kommer att ersättas av högre bebyggelse och den planerade kontorshuset väntas få en
inte lika framträdande roll avseende volym och höjd. En viktig aspekt i planarbetet har varit
att den nya byggnaden inte ska bli högre än den planerade Tingsrätten söder om Carlsgatan
då denna planeras bli en profilbyggnad för platsen.
Planförslaget innebär att byggnadens långsträckta sidor delas upp i mindre enheter genom
gestaltning. Byggnadens entréer och aktiva bottenvåningar kommer även dessa att motverka upplevelsen av långa och slutna fasader mot Carlsgatan och Vintergatan.
Förutom arbetsplatsens gård på taket bör växlighet vara närvarande i markplan. Detta för
att bidra till estetiska värden i stadsrummet som även gagnar allmänhetens tillgång till
grönska.
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Planerad
gång- och
cykelbro

Planerad
gång- och
cykelbro

Illustration 7. Modellskiss som visar planerad bebyggelse i ljusrött enligt planförslag samt förslag till översiktsplan för Nyhamnen sett från sydväst (Kanozi Arkitekter).

Illustration 8. Modellskiss som visar planerad bebyggelse i enligt planförslag samt förslag till översiktsplan
för Nyhamnen sett från sydväst (Kanozi Arkitekter).
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Sol och vind

Solstudier
Den nya byggnaden kommer medföra en skuggbildning vilken kommer ändra läge under
dagen beroende av var solen befinner sig. För att visa skuggsituationen har solstudier tagits
fram av Kanozi Arkitekter (2018-12-04) under planarbetet. I studien har planerad bebyggelsestruktur i enlighet med förslag till översiktsplan för Nyhamnen tagits med. Resultatet visar att Vintergatan kommer skuggas under stora delen av året och dygnet. Under midsommar bedöms solljus förekomma längs stora delar av byggnadens södra fasad. De bästa solförhållandena på gatunivå kommer finnas i planområdets västra del. Ljusförhållanden för
solceller/solpaneler på byggnadens tak bedöms som goda.

Illustration 9. Skuggbildning för planerad bebyggelse under Vårdagjämning (mars), midsommar (juni) och
höstdagjämning (september) vid kl. 9:00, 12:00 respektive 15:00 (Kanozi Arkitekter).,
Vindstudier
För att se över planförslagets påverkan på vindförhållande har WSP tagit fram vindstudier
(2018-12-07). I studien har planerad bebyggelsestruktur i enlighet med förslag till översiktsplan för Nyhamnen tagits med. De dominerade vindriktningarna över året kommer från
väst och sydväst. Vindhastigheter under 2,5 m/s upplevs som icke blåsigt för besökare på
plats.
Generellt har den omgivande bebyggelsen en starkt negativ påverkan på områdena runt
byggnaden. Raka gator med byggnader med höga fasader och skarpa hörn accelererar vind
och skapar turbulens. Den planerade kontorshusets höga fasader drar ner ytterligare vind
till marknivå vid byggnaden.
Inbuktningar i byggnaden skapar skyddade platser i vissa vindförhållanden men kan bli extra utsatta i andra. Längs södra fasaden ligger vindarna generellt mellan 3 – 7 m/s vid medelvindhastigheter, vid västra fasaden ca 3 – 4,5 m/s och på den norra fasaden är skyddad
vid sydvästlig vind men vid västlig medelvind uppkommer vindhastigheter på cirka 3 – 5
m/s. Takterrassen är utsatt för kraftiga vindar framförallt vid sydvästlig vind och är utsatt
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för turbulens som uppstår när vinden passerar de uppskjutande taken på byggnaden samt
den höga bebyggelsen i söder.
Området längs Carlsgatan är kraftigt turbulent och har höga medelvindhastigheter. Åtgärder så som horisontella vindskärmar samt vegetation längs fasad kan ha mycket positiv inverkan.
Längs Vintergatan uppstår lägre vindhastigheter generellt och området är inte lika ofta utsatt för höga vindhastigheter eller kraftig turbulens. För att förbättra vindförhållandena här
bör liknande åtgärder med vegetation implementeras som för Carlsgatan.
Om uteservering ska anordnas vid byggnadens västra respektive sydvästra fasad kommer
höga vindskydd mot norr och söder att krävas för att skapa en god miljö.
Vid passagens norra ingång bör vindskydd placeras vid hörnen och en bit ut längs fasaderna. Vid den södra ingången behöver vinden främst bromsas västerifrån. Om passagen är
inglasad är det viktigt att entréerna i norr och söder inte kan öppnas samtidigt. Om de öppnas samtidigt kan mycket starka vindar uppstå och dörrarna flyga upp eller vara svåra att
öppna.
Vindhastigheterna på takterrassen är mycket högre än vid marknivå. För att skydda mot
turbulens vid västlig vind kan vegetation placeras på det upphöjda taket väster om takterrassen. För sydlig och sydvästlig vind kan det behövas extra säkerhet vid fasadkanten t.ex. i
form av en buffertzon mellan takets kant och staketet samt kompletterande vindskydd för
att ge extra skydd vid de tillfällen på året som farliga vindar uppstår.
Kulturmiljö och arkeologi

Planförslaget innebär att befintlig tegelbyggnad på fastigheten Hamnen 22:33, som klassas
som värdefull byggnad i, Kulturhistorisk utredning Inre hamnen och Frihamnen, Malmö kulturmiljö
2002, går förlorad genom att rivas. Byggnaden skapar förståelse för kvarterens form och
framväxt samt är ett gott exempel på en äldre verksamhetsarkitektur.
Föreslagen bebyggelse bedöms inte ha negativ påverkan på omgivande bebyggelse med kulturmiljövärde. Ett exempel på sådan bebyggelse är Kooperativa förbundets tidigare byggnad väster om planområdet. Den nya kontorsbyggnadens kommer att utgöra en tydlig kontrast mot befintlig byggnation avseende volym, materialval samt formgivning.
Naturmiljö

Planförslaget innebär ingen påverkan på naturmiljö.
Energi

Förslaget till detaljplan bedöms överensstämma med Malmö stads Energistrategi i samtliga
övergripande strategier: ”Effektivare energianvändning”, ”Byte till förnybara energislag”
och ”Bättre planering, ekonomi, säkerhet och kunskap”. Avsikten är att den nya byggnaden
ska utformas energieffektivt med förnybara energilösningar som solceller och solpaneler.
Hållbarhetsperspektivet ska utöver teknik även främja och uppmuntra produktion av förnybar energi genom att införliva tankesättet i byggnadens gestaltning.
Grönstruktur och park

Idag råder det brist på grönytor i Nyhamnen, detta antas dock på sikt förändras genom att
parker och gröna stråk anläggs i området. Det är även viktigt att skapa grönytor inom kvartersmark. Planförslaget innebär krav på en grönytefaktor på 0,50 inom planområdet. På sikt
kommer grönska även tillkomma i omgivande gaturum i form av planteringar längs Marsgatan, Carlsgatan och Tellusgatan. Grönskan på förgårdsmarken norr om byggnaden kommer att kompletteras i samband med att Vintergatan görs iordning till en gångfartsgata.
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Den i översiktsplanen utpekade prioriterade grönkopplingen som korsar planområdet kommer att förflyttas österut då denna ska sammanfalla med Tellusgatans nya dragning.
Risker och säkerhet

Planområdet ligger inom uppmärksamhetsavstånd på 150 meter från farliga verksamheter
(Godsbangården Centrum). Planområdet är beläget 60 meter från Godsbangården Centrum. Ett PM som beskriver risk och säkerhet ”Underlag till MKB för fördjupad översiktsplan för
Nyhamnen, Malmö” har gjorts av Tyréns i november 2017 samt en kompletterande riskbedömning
DP 5478, Tyréns 2017-10-20.
”Kompletterande riskbedömning DP 5478” visar på hur gasspridning från rangerbangården samt
hur en flytt av Nordöterminalen påverkar riskbilden på planområdet (dp 5478). Riskanalysen tittar även på rekommenderade åtgärder för att risknivån ska betraktas som acceptabel.
Då flytten av Nordöterminalen har genomförts bedöms akuta olycksrisker kopplade till
verksamheten som obefintliga och kan avskrivas utan ytterligare analys.
Dimensionerande risk för planområdet (dp 5478) är identifierad som utsläpp av giftig gas
på Malmö rangerbangård (Godsbangården Centrum). Utifrån bedömningar 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.
Riskanalysen visar på riskreducerande åtgärder krävs för att riskbilden inom planområdet
(dp 5475) ska vara acceptabel. Enligt analysen ska friskluftsintag placeras så att de inte vetter mot rangerbangården. Friskluftsintagen bör också placeras så högt som möjligt.
Luftkvalitet

I ”luftkvalitetsutredning för detaljplan Innerstaden 31:11 m fl., (dp 5478)” framtagen av Miljöförvaltningen i Malmö i september 2017 görs en sammanfattande bedömning att miljökvalitetsnormerna för partiklar inte kommer att överskridas inom det intilliggande planområdet.
Beräknade kvävedioxidhalter ligger lägre än gällande miljökvalitetsnorm.
Halterna närmast Carlsgatan är tydligt påverkade av trafiken. I gatumiljön blir de beräknade
halterna cirka 25 % högre än de areella beräkningarna och överskrider det nationella miljömålet, men understiger miljökvalitetsnormerna. Beräkningar har gjorts för år 2020.
Vattenkvalitet

Planområdet ligger i närheten av både Lommabukten (Öresund) och Malmö hamnområde.
Områdena är i VISS, Vatteninformation Sverige kategoriserat som Kust. Målet för Lommabukten och Malmö hamnområde är att uppnå god ekologisk status år 2021 samt god kemisk status år 2015. Andelen hårdgjord yta kommer att vara likvärdig eller minska inom
planområdet vid ett genomförande av detaljplanen. Dagvattenhantering kommer lösas i
dagvattenledningar i lokalgatorna.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå målen för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

Planområdets topografi är flack och ligger i medel på cirka 3,0 meter och lägsta punkt är
belägen i planens norra del. Avvattning kommer att ske mot norr och fördröjning av dagvatten kan bli möjligt att ordna vid det framtida gröna stråket längs Hans Michelsengatan.
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Vid kraftiga regn är ledningsnätets kapacitet inte tillräcklig för att omhänderta de stora
mängder vatten som uppkommer. För att undvika att vattenmassorna från skyfall blir stående intill byggnader eller belastar nedströms belägna områden i hög grad kan viss del av
skyfallsvattnet fördröjas lokalt med hjälp av sedumtak och regnbäddar.
I samband med höga vattennivåer finns det risk för översvämning i garage och bottenvåning. En lämplig åtgärd för att hantera temporär översvämning är att anlägga det underjordiska garaget med tät konstruktion.
Markföroreningar

Inom planområdet finns mark som är förorenad. En översiktlig miljöteknisk utredning har genomförts av COWI AB i oktober 2018. Syftet med den miljötekniska undersökningen är
att klargöra om föroreningarna är av betydelse för framtida markanvändning.
Det har tidigare funnits ett kemikalielager på fastighet Hamnen 22:33, och en verkstad för
bensinpumpar inom fastighet Hamnen 22:31 (Malmö stad, 1994). Inom fastighet Medusa 1
har allmänt styckegods hanterats och på 1940-talet har där funnits en skrotfirma. Inom
undersökningsområdet förekommer även f.d. oljeledningar till Nyhamnsverket samt i närområde har det tidigare legat en konstgödselfabrik.
Markundersökning visade att fyllnadsmassor innehåller föroreningar som överskrider tilllämpbara rikt- och jämförvärden (såväl känslig markanvändning KM som mindre känslig
markanvändning MKM och i viss utsträckning även haltgräns för Farligt Avfall). Därav
görs bedömningen att åtgärd kommer att krävas för att området ska vara lämpligt för den
planerade markanvändningen.
Det går inte att dra någon generell slutsats om var de förorenade jordmassorna återfinns.
De föroreningar som har påvisats förekommer dock framförallt i de jordlager som vid fältprovtagningarna noterats innehålla kol, slagg, aska, tegel, trä, lukt av olja m.m. Föroreningar
har påvisats på hela det analyserade jorddjupet och tillsynes smutsiga jordlager förekommer
i varierande grad i hela den uppfyllda jordprofilen från 0–5 meter under markytan. Analyser
inom Medusa 1 indikerar dock generellt lägre halt förorenade fyllnadsmassor inom resterande fastigheter samt inom väg-och gatumark. I de provpunkter som har borrats i Vintergatan har det observerats tydliga oljespår.
Inom delar av området har det påträffats halter av bly som ligger över riktvärdet för mindre
känslig markanvändning (MKM). Nivåerna har uppmätts under byggnaden vid fastighet
Hamnen 22:31 och Hamnen 22:33. Under denna byggnad har det även påvisats hög halt av
bly i grundvattnet. Vidare har förhöjda halter (>MKM) i jord påvisats med avseende på
PAH, arsenik, barium, zink, bensen och aromater >C10-C16. Även förhöjda halter (>KM)
av koppar, kvicksilver, kadmium, alifater >C16-C35 och aromater >C16-C35 har påvisats
inom undersökningsområdet. Med tanke på att provtagningen genomförs i äldre fyllningsmaterial inom ett industriområde är det föga oväntat att påträffa dylikt material.
Avseende grundvatten har bedömning av strömningsriktning inte kunnat göras, då en av
provpunkterna är förlagd inomhus, varvid inmätning inte har kunnat genomföras.
Med undantag av CW09 har föroreningar i grundvattenrör endast påvisat låga eller måttliga
nivåer. I röret CW09, under byggnaden på fastighet Hamnen 22:33, har klorerade kolväten
påvisats, dock underskrider uppmätta halter den nivå där holländska jämförvärden indikerar en miljöskada. I samma provpunkt (CW09) har bensen påvisats i en halt som utgör ett
problem vad det gäller ånginträngning i byggnaden.
Innan området exploateras måste förorenade jordmassor hanteras, tex genom schaktsanering. Efter att befintliga byggnader är rivna föreslås en kompletterande systematisk rutnäts-
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provtagning för att kunna enhetsklassa jordmassor. Enligt 11 § 10 kap. miljöbalken ska tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen i Malmö stad kommun) underrättas om resultaten av
denna markundersökning då föroreningar har påträffats. För att få påbörja en sanering av
jorden krävs en anmälan enligt 28§ förordning om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
till berörd tillsynsmyndighet.
Startbesked villkoras i plankartan med en planbestämmelse som, innebär att en markförorening ska vara avhjälpt innan startbesked ges.
Planområdet ligger inom medelriskområde för radon. Byggnad där människor stadigvarande vistas ska grundläggas med radonskyddande konstruktion såvida inte mätningar visar
att det inte behövs.
Elektromagnetiska fält

Det finns inga gränsvärden eller lagkrav i Sverige för tillåten magnetsfältsnivå. I Länsstyrelsen 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.
Omgivningsbuller

Planområdet är utsatt för trafikbuller från biltrafik på Carlsgatan samt järnvägstrafik på
bangården. Arbetsmiljöverkets inomhusriktvärden behöver klaras för arbetsplatserna i den
nya byggnaden.
Trafikkonsekvenser

Detaljplanen medger bebyggelse i ett stationsnära läge vilket bedöms komma ge jämförelsevis liten andel biltrafik och en större andel kollektivtrafikresande. Den planerade utformningen av Carlsgatan söder om planområdet har goda förutsättningar att fungera som ett
pendlarstråk för cyklister. Det förutsätter dock breda och gena cykelbanor på båda sidor
samt välfungerande passager där stråk korsar gator. Gående kommer dels kunna röra sig på
gångbanor vid Carlsgatan men även längs den framtida Bangårdsterassen söder om planområdet. Det kommer finnas möjlighet för allmänheten att gå igenom delar av byggnadens
bottenvåning. Passage för gående kommer att förbinda Carlsgatan med Vintergatan, vilken
på sikt är planerad att bli en gångfartsgata.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Inget exploateringsavtal kommer att upprättas då Malmö kommun är markägare.
Övriga ekonomiska konsekvenser

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
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3.4 Konsekvenser för fastigheter

De delar av fastigheten Hamnen 22:3 som övergår från allmän plats mark till kvartersmark
föreslås ingå i en ny fastighet bestående av Hamnen 22:31, Hamnen 22:33 samt del av
Medusa 1.
Markreservat för allmännyttig gångtrafik på del av fastigheten Hamnen 22:33 säkras genom
avtalsservitut mellan Malmö stad och framtida fastighetsägare.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Kommunfullmäktige antog den 22 november 2012 tio bostadspolitiska mål. Målen ska
bland annat utgöra utgångspunkt för planläggning enligt plan- och bygglagen. Detaljplanen
ger framförallt förutsättningar för att uppfylla målet att staden ska verka för en funktionsblandad stad där boende blandas med arbetsplatser och annan service. Genomförandet av
detaljplanen bidrar till nya arbetsplatser och verksamheter i närhet till de planerade (Dp
5478) bostäderna vid Carlsgatans södra sida.
Barnperspektiv

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

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

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

Planförslaget genererar inget behov av nya skol- och förskoleplatser.
Kommersiell service

Planförslaget bedöms ha positiv inverkan på platsens tillgång till kommersiell service då det
möjliggörs för centrumverksamheter på bottenvåning som vetter ut mot Carlsgatan och
Vintergatan.
Relevanta övriga projekt

Söder om planområdet pågår framtagande av detaljplanen för fastigheten Innerstaden 31:11
m fl. (Dp 5478). Planförslaget kommer bland annat innebära en ny dragning av Carlsgatan
samt ny bebyggelse i form av bostäder, kontor och centrumverksamhet längs gatans södra
sida. Detaljplanen ska även möjliggöra en ny gångbro över Bangården samt en allmän kommunikations- och rekreationsyta, Bangårdsterassen. Bangårdsterrassen är tänkt att sträcka
sig i öst-västlig riktning längs bangården och länka ihop planerade och framtida brokopplingar över till centrala staden.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Planområdet är beläget inom normal insatstid för räddningstjänsten.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara maximalt 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 maximalt 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Mer detaljerade bullerberäkningar ska exploatören redovisa i samband med bygglovsansökan.
Befintligt ledningsnät för dricksvatten bedöms inte kommer att klara av att försörja nya bostäder/verksamheter och upprätthålla brandvattentillgången. Det kan bli nödvändigt för de
verksamheter som kommer att etablera sig i området att hitta nya lösningar för att tillgodose behovet av till exempel sprinkleranläggning.
Friskluftsintag bör inte placeras mot sida som vetter mot Carlsgatan samt placeras så högt
som möjligt.
Innan arbeten inom området påbörjas ska berörda ledningsägare kontaktas i god tid/kallas
till samordningsmöte.
För att undvika skada på person och egendom är det viktigt att arbetet i närheten av ledning utförs enligt EVS grävningsbestämmelser.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Inget exploateringsavtal kommer att upprättas då Malmö stad är markägare.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Kvartersmarken inom fastigheterna Hamnen 22:3, Hamnen 22:31, Hamnen 22:33 och
Medusa 1 föreslås genom lantmäteriförrättning bilda en egen fastighet.
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.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Motivet till planläggningen är att den nya byggnaden ska innebära ett steg på väg mot ett
förändrat stadslandskap, mot en funktionsblandad och urban stadsbebyggelse i den här
stationsnära delen av Nyhamnen.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och
har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av Stadsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Historik i processen

E.ON har i ett tidigt skede haft dialog med Malmö stad i en process som syftar till att göra
det möjligt att bygga ett nytt nordiskt huvudkontor i Nyhamnen. Arkitektförslag för projektet har tagits fram av olika aktörer och Malmö stad har fått möjlighet att utvärdera och
lämna synpunkter. E.ON valde att gå vidare med ett förslag av Kanozi Arkitekter på uppdrag av Castellum för vidare bearbetning. Malmö stads bedömning av Kanozi Arkitekters
förslag är att det visar på intressanta och kreativa lösningar för ett långt kvarter genom variation i fasaduttryck och material, in- och utskjutningar och nya platsbildningar. Förslaget
fångar upp och stärker omgivande stadsrum genom att jobba med skillnader i skala,
material, funktioner och intimitet. Byggnaden genomgående entré samt dess publika eventytor bedöms bidra positivt till omgivande gatumiljö. Önskemål framfördes om vidareutveckling av visuell uppdelning av den långa fasaden, utöka variations- och detaljrikedomen
samt accentuera huvudentrén, skapa platsbildningar och stadsliv i hörn.
Medverkande

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

Planområdet är beläget i Nyhamnen och avgränsas av Carlsgatan i söder samt Marsgatan i
öster. Området är cirka 6400 kvm stort.
Detaljplanen utgörs av fastigheterna Hamnen 22:31 och 22:33, del av Hamnen 22:3 och del
av Medusa 1. Malmö kommun äger samtliga fastigheter. Briggen Hamnen 22:31 AB
(Castellum) har tomträtt för fastigheten Hamnen 22:31.
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Ortofoto med planområdets ungefärliga avgränsning markerat med röd linje. För mer exakt avgränsning, se
plankarta.
Platsens historik

Planområdet omfattas idag av byggnader som inhyser verksamheter i form av hunddagis,
samt galleri. Verksamheterna är under avveckling. Platsen har historiskt använts för
industriändamål.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet korsas av en i översiktsplanen utpekad prioriterad grönkoppling att utveckla
vidare samt ny koppling för huvudcykelstråk. Cykelkopplingarna föreslås gå från Nyhamnen till Drottningtorget via en ny gång och cykelbro över bangården. Cykelstråket sträcker
sig i nordsydlig riktning och passerar planområdet längs Tellusgatans västra sida.
Bebyggelse

På fastigheten Hamnen 22:33 förekommer olika former av verksamheter som bland annar
lager, ramverkstad etc. ligger en kontors- och verksamhetsbyggnad med fasader i rött tegel
(Foto 1). Byggnaden saknar ritningar varför arkitekt och byggår är okänt. Arkitektoniskt
uppvisar den dock drag i klassicism med dekorativa pilastrar (Foto 2) i gatufasaden. Runt
byggnaden löper en enkel takfotsgesims (Foto 4). Sadeltaket i korrugerad plåt döljs bakom
dekorativa gavelrösten (Foto 5). Byggnadens fönstersnickerier (Foto 3) är delvis bevarade.
Byggnaden bedöms ha ett kulturhistoriskt värde i ”Kulturhistorisk utredning Inre hamnen och
Frihamnen, Malmö kulturmiljö 2002”.
Bebyggelsen på fastigheten Hamnen 22:31 består av en byggnad med varierade fasadmaterial bestående av tegel, plåt och trä i röda kulörer varvat med inslag av vit puts.
På fastigheten Medusa 1 finns ett hunddagis omgivet av stängsel. Verksamhetens byggnader består av baracker. Tomtens övriga yta utgörs i huvudsak av hundgårdar.
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Foto 1. Kontors- och verksamhetsbyggnad på fastigheten Hamnen 22:33.

Foto 2 och 3. Dekorativa pilastrar i gatufasaden.

Foto 4 och 5. Takfotsgesims.

Ursprungliga fönstersnickerier.

Gavelröst.
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Platsen ingår i ett område vars karaktär definieras som ”verksamhetsområdet” enligt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande. Programmet lyfter fram att områdenas mångfacetterade kulturhistoriska rikedom av arkitektoniska uttryck ska tas som utgångspunkt i omgestaltning för att skapa levande och spännande stadsdelar. Enligt programmet har verksamhetsområdena stor potential att utvecklas med tanke på både biologisk mångfald och energiproduktion.
Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Malmö Museer har gjort ” Kulturhistorisk utredning Inre hamnen och Frihamnen, Malmö kulturmiljö
2002”. Där preciseras kulturmiljövärdena inom planområdet och dess närhet. Utredningen
pekar ut kulturhistoriskt värdefulla byggnader i området samt framhåller att ny bebyggelse
ska anpassa sin utformning till befintliga kulturmiljövärde.
I kvarteren mellan Carlsgatan och Jörgen Kocksgatan ligger en blandad verksamhetsbebyggelse. Insprängt bland modernare bebyggelse i större skala ligger några äldre, lägre byggnader. Den tidiga bebyggelsen i Nyhamnen växte fram under 1800-talets senare del och 1900talets början. De kommunikativa möjligheterna på platsen gjorde att livsmedelshantering
förlades i anslutning till station och hamn som till exempel Posthuset (1900), Hushållningssällskapet (1884) och Slakthuset (1900). Förädling och förvaring av livsmedel skede också i
Inre hamnen vid den här tiden i form av Kooperativa förbundets lager och kafferosteri
samt Lantmännens etablering av silos och fodermagasin längs Vintergatan. Under 1900-talets senare del förlorade många verksamheter delvis sin betydelse och lades ned. Lokalerna
har i några fall byggts om och rymmer idag andra verksamheter medan andra står tomma.
Väster om planområdet på fastigheten Hamnen 22:28 ligger Kooperativa förbundets tidigare lokaler. Anläggningen inrymde på 1930-talet kontors-, utställnings- och lagerlokaler
samt ett kafferosteri. De första delarna tillkom sannolikt 1923. 1934 skedde en tillbyggnad
ritad av förbundets eget arkitektkontor. Byggnadskomplexet är uppfört i rött tegel med
klassicistiska formelement. Byggnaden som rymmer kontor är uppfört i två våningar och
har ett valmat sadeltak beklätt med svart tegel medan den mer verksamhetsbetonade delen
av anläggningen är lägre och har välvt tak belagt med papp. Byggnadernas ursprungliga
fönster är till stor del bevarade och på den västra gaveln står ”Kooperativa förbundet” fortfarande kvar. Byggnaden tillhör sannolikt en av de äldsta verksamheterna i kvarteren längs
Carlsgatan. Dess ursprungliga funktion för Kooperativa förbundet är av kulturhistoriskt intresse då organisationen hade ett starkt fäste i arbetarstaden Malmö. Byggnadens till stora
delar ursprungliga skick gör den till identitetsskapande och historieförmedlande för bebyggelsen längs Carlsgatan.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet.
Naturmiljö

Området bedöms inte inhysa särskilda naturvärden.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdets topografi är relativt flack och ligger i medel på cirka 3,0 meter. Lägsta punkt
ligger i områdets norra del.
I grönplanen anges att planområdet i likhet med stora delar av Nyhamnen har brist på
grönytor. Växligheten i området består i huvudsak av vilt växande gräs och mindre buskar
längs byggnader, gator och gångbanor.
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Kollektivtrafik

Planområdet har mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik. Avståndet mellan planområdet och Malmö centralstation är cirka 500 meter. Vid Malmö centralstation finns förutom
tågtrafik även bussterminalen för stads- och regionbusstrafiken. Busshållplatser för stadsbussar finns norr om Slagthuset vid Jörgen Kocks gata cirka 300 meter från planområdet.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet omfattar Venusgatan, Tellusgatan och del av Vintergatan som är lokalgator i
likhet med Marsgatan i väster. Biltrafiken på lokalgatorna består främst av transporter till
och från verksamheter längs Vintergatan. Söder om planområdet sträcker sig Carlsgatan
som en huvudgata i området. Carlsgatan trafikeras av cirka 8 200 fordon/dygn, varav cirka
10 % är tung trafik (från Malmö stads hemsida).
Inga separata cykelbanor finns i eller i nära anslutning till planområdet. Cyklister hänvisas
till blandtrafik på Carlsgatan och Jörgen Kocks gata.
Det finns gångbanor längs Carlsgatan, Vintergatan och Tellusgatan. Gångbanorna är relativt smala och av mindre bra kvalité.
Teknisk försörjning

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Inom planområdet är VA systemet kombinerat med dag- och spillvatten som går i samma ledningar.
Gasledningar är placerade i Carlsgatan, Vintergatan, och Tellusgatan.
Ledningar för fjärrvärme finns i Jörgen Kocksgatan.
Elledningar är placerade på fastigheten Hamnen 22:33 samt i Carlsgatan, Vintergatan,
Marsgatan och Tellusgatan.
Teleledningar finns i på fastigheten Hamnen 22:33 samt i Carlsgatan, Vintergatan, Venusgatan och Tellusgatan.
I dagsläget finns ledningar för avloppsvatten (kombinerad ledning) och dricksvatten i Carlsgatan. I Venusgatan, Tellusgatan och Vintergatan finns kombinerat ledningssystem samt
spillvattenledning.
Kommunal och kommersiell service

Kommersiell service finns på Centralstationen samt i anslutning till Malmö innerstad.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs av riksintressen för kustzonen.
Riksintresset har en vid utbredning och omfattar stora delar av Malmö. Malmös stads huvudsakliga planeringsinriktning är att främst bygga innanför Yttre Ringvägen och använda
befintlig urbaniserad mark på ett effektivare sätt. Det ska dock ske utan att äventyra tillgängligheten till kusten.
Området kring aktuellt planområdet är bebyggt idag. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som ny blandad stadsbebyggelse. Blandad stadsbebyggelse omfattar flertalet av stadens funktioner. Markparkering ska undvikas så långt som
möjligt.
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Föreslagen markanvändning i detaljplanen är förenliga med översiktsplanen för Malmö.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Aktuellt planområde är till största delen inte planlagt. Västra delen omfattas av PL1167 och
norra delen av PL1457. PL1167 reglerarar fastigheten Medusa 1 markanvändning till HJ
”Hamnmagasin, lager och liknande ändamål eller för industriändamål” och del av fastigheten Malmö Hamnen 22:3 (Tellusgatan) som gata. Högsta byggnadshöjd är 13 meter.
PL1457 reglerarar del av fastigheten Hamnen 22:3 (del av Vintergatan) till GATA.
Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft.
Översiktsplan för Nyhamnen

Planområdet omfattas av utställningsförslaget till översiktsplan för Nyhamnen. Förslaget
innebär att 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. Målet är att Nyhamnen ska visa på hur hög
bebyggelsetäthet kan kombineras med stora gröna värden. Då det idag finns brist på gröna
ytor föreslås anläggande av nya parker och grönstråk. De långa raka gator som idag dominerar Nyhamnen ska brytas ner till kortare sträckor. En gång- och cykelförbindelse över
spårområdet och kanalen ska anläggas så att Nyhamnen kopplas till övriga centrala staden.
Planförslaget bedöms vara i enlighet med intentionernas i utställningsförslaget till översiktsplanen för Nyhamnen
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkitekturstaden, 2018
Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
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

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•

Luftkvalitetsutredning för detaljplanen för ”Innerstaden 31_11”, Miljöförvaltningen i
Malmö, september 2017.
Kulturhistorisk utredning Inre hamnen och Frihamnen, Malmö kulturmiljö 2002.
PM Risk och säkerhet, Underlag till MKB för fördjupad översiktsplan Nyhamnen,
Malmö”, Tyréns 2017-11-23.
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•
•
•
•
•
•

Kompletterande riskbedömning DP 5478, Tyréns 2017-10-20
PM Buller och ljudmiljö ”Underlag till MKB FÖP Nyhamnen”, Sweco, 2015-12-18
PM Parkeringsutredning Nytt norden kontor Eon, Sweco, 2018-11-29
Solstudie EON Huvudkontor, Kanozi Arkitekter, 2018-12-04
Vindstudie Nyhamnn, E.ON:s Norden kontor, WSP, 2018-12-07
Översiktlig miljöteknisk markundersökning- Nyhamnen, dp 2, COWI AB, 2018-10-03
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