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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Den havsnära stadsdelen Smörkajen är det första steget i Nyhamnens utveckling.
Syftet med detaljplanen är att omvandla området Smörkajen, som är en del av den industriella Nyhamnen, till funktionsblandad och hållbar stad centralt i Malmö.
Planläggningen motiveras av avsikten att bygga fler bostäder och kontor, tillgängliggöra ett
område vid vattnet för Malmöborna och besökare norr om centralstationen och att stärka
kopplingarna mellan stadens olika vattennära delar via Skeppsbrokajen.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Illustration 2. Vision Smörkajen, fågelvy från norr. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial.

•

Planområdet väntas kunna rymma totalt cirka 110 000 BTA (21 000 BTA i befintliga kontorslokaler) varav 550 bostäder och cirka 55 000 BTA kontors- och centrumverksamhet.

•

På grund av Smörkajens utsatta klimatmässiga läge bidrar en kombination av bostäder och kontor i form av slutna/halvslutna kvarter och solitära byggnader till platsens karaktär. För att tydligt markera viktiga entréplatser, stråk och pirer placeras i
dessa lägen väsentligt högre byggnader i form av punkthus som genom sitt uttryck
skapar variation, orienterbarhet, karaktär och ny siluett. Centrumverksamheter på
entréplan och entréer vända ut mot gaturummet bidrar till ett levande stadsrum.
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•

Del av befintlig bebyggelse och strukturer inom planområdet ges bevarandeskydd.
För att möjliggöra utbyggnaden av planområdet kommer den lägre annexbyggnaden inom fastigheten Bylgia 1, den gamla Svävarterminalen samt färjeterminalen
behöva rivas samt ett antal träd behöva tas ner i anslutning till fastigheten Bylgia 1.

•

Inom planområdet tillgängliggörs kajerna och tre större vattennära mötesplatser
skapas; Parken, Skeppsbrokajen och västra Entréplatsen vid Universitetsbron norr
om Hans Michelsensgatan.

•

Planförslaget möjliggör en ny sträckning och omvandlingen av Hans Michelsgatan
till en grön och attraktiv stadsgata på sträckan mellan Skeppsbron och Grimsbygatan. Områdets tillgänglighet för transporter och biltrafik löses i första hand genom
en huvudangöringsplats i närheten av Hans Michelsensgatan som leder till ett större
underjordiskt garage. Biltrafik och transporter inne i områdets mindre gator är endast av lokal karaktär.

•

För att genomföra planförslaget behöver utfyllnad av delar av hamnen utföras. Den
planerade utfyllnaden kräver tillstånd för vattenverksamhet (tidigare benämnt vattendom) vilket kommer löpa parallellt med planprocessen. Detaljplaneläggningen
och miljöbedömning samordnas med den prövning enligt miljöbalken som detta innebär.

Konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6
kap 3§ miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte upprättas. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Planområdet är cirka 154 500 kvm stort och är beläget i Nyhamnen. Området avgränsas av
Hans Michelsensgatan och Posthusplatsen i söder, Nyhamnsbassängen och Grimsbygatan i
öster samt av vattenområdet för Nyhamnsbassängen, yttre hamnen samt centralhamnen i
norr och väster.
Planområdet utgörs av Ångbåtsbron, gamla Ångfärjekajen samt Skeppsbron. Stora delar av
planområdet utgörs av kajer samt ytor för parkering.
Bebyggelsen består av två kontorsbyggnader, en tidigare svävarterminal samt en före detta
färjeterminal.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
Av länsstyrelsens granskningsyttrande till fördjupad översiktsplan för Nyhamnen framgår
att för området kvarstår följande att hantera i aktuell planläggning: Riksintresse för Malmö
Hamn, risk för översvämningar, risk för olyckor och miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Den havsnära stadsdelen Smörkajen är det första steget i Nyhamnens utveckling.
Smörkajens övergripande värden

Värdena för Smörkajen ligger till grund för ett gemensamt synsätt inom staden från planering till genomförande, dels ger nya aktörer utrymme för innovativa projekt och förslag till
lösningar på Smörkajens utmaningar. De grundläggande värden för Smörkajen, som är förankrade i FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030), har som syfte att säkerställa en god
hälsa och att Smörkajens miljöpåverkan minimeras under hela processens gång från planeringen till det att hyresgäster flyttar in i de färdiga byggnaderna och är följande:
En inkluderande miljö
Handlar om trygghet, identitet, möjligheter till initiativ och möten mellan människor.
En urban plats
Den fysiska miljön ger Smörkajen sin unika karaktär - livet mellan husen, aktiviteter på allmänna platser och samlade och koncentrerade flöden.
Se havet som en resurs
Smörkajens utformning fångar in utmaningar kring klimat och ser även havet som en resurs
för aktiviteter.
Ökat handavtryck
Handlar om att maximera de positiva värdena vi tillför utifrån de delar som påverkar hur
vardagen kan levas: värmeförsörjning, avfallshantering och närhet till service är en del i
detta. Minst lika viktigt är förutsättningarna för gröna miljöer, som ger närhet till rekreation, lek och naturbaserade lösningar.
Stadsmiljöprinciper för Smörkajen

Följande principer ska ligga till grund för utformningen av stadsmiljön i Smörkajen:
•

Smörkajens fysiska struktur utgår från existerande förutsättningar och platsens kulturhistoriska kontext.

•

Områdets utformning utgår från tydligt framträdande siktlinjer ut mot Nyhamnsbassängen som blir strukturbärande för områdets utformning.

•

En variation av knäckta, slutna kvarter och solitärer skapar de bästa förutsättningarna för ett gott mikroklimat, ger mindre bullerpåverkan, goda livsmiljöer och skyddade mötesplatser.

•

En variation i byggnadshöjder med högre bebyggelse intill parker, vattenrum och
huvudgator skapar orienterbarhet, överblick och markerar viktiga platser. Lägre bebyggelse intill mindre gator och mindre platsbildningar ger goda ljusförhållanden
och attraktiva mötesplatser.

•

Omväxling och variation bidrar till intimitet och en attraktiv och småskalig stadsmiljö som balanserar den höga exploateringen.

•

Nya byggnader i Smörkajen ska återspegla den variation i uttryck, skala och taklandskap som bidrar till områdets karaktär.
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•

Grönskan gör sig ständigt närvarande i Smörkajen och består av ett nätverk av parker, gröna stråk och kajer, trädplanterade gator, grönskande förgårdsmark och
gröna fasader och tak.

•

Den större parken, Skeppsbron och kajer erbjuder vistelse vid och i vattnet och bidrar till stadsliv på de större offentliga platserna och stråken. Dessa utformas för att
klara ett föränderligt klimat så som höga vattennivåer, skyfall, värme, kyla, vind och
sol

•

Hans Michelsensgatan har en samlande funktion som stadsgata med många människor i rörelse bidrar till trygghet och plats för kommers. De inre gatorna utformas
på gåendes villkor.

Smörkajens övergripande struktur

Platsen som utgångspunkt skapar en unik struktur
Smörkajens övergripande fysiska struktur utgår från platsen, i mötet som uppstår mellan
kvartersstaden i söder och väster, hamnens oregelbundna och brokiga bebyggelsestruktur i
öster, det öppna havet och den flikiga kajkanten i norr. Men även platsens alldeles unika visuellt starka och karaktäristiska element så som Bylgiahuset, Smörkontrollen, långa siktlinjer
mot havet och horisonten längs med Skeppsbrokajen, minnesstenen vid Stockholmskajen
och bilrampen är starkt strukturerande för hur ny bebyggelse, gator och mötesplatser organiseras. Ytterligare lokala faktorer av betydelse för formandet av den fysiska miljön är platsens vindutsatta läge samt vattnets närvaro.
Platsens förutsättningar tillsammans med visionen om vad Smörkajen ska vara i framtiden
har lett fram till en struktur som är sammansatt av olika typer av mötesplatser, stråk och
kvartersformer. Mark- och vattenanvändningen och dess utformning har anpassats för att
klara höga vattennivåer, skyfall, värme, vind och sol. Detta gestaltningsgrepp ger området
ett eget uttryck och identitet.

Illustration 3. Illustrationsförslag med planavgränsning. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial.
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Illustration 4. Illustrationsförslag inklusive vision kringliggande bebyggelse. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial.

Ny bebyggelse och mötesplatser skapar en ny karaktär
Kvarter
På grund av Smörkajens utsatta klimatmässiga läge har valet fallit på att skapa en kombination av slutna/halvslutna kvarter och solitära byggnader. Det innebär att den samlade bebyggelsestrukturen erbjuder en stor variation: privata och offentliga klimatskyddade men
också fullt väderutsatta platser, variation i utbud av bostads- och kontors/verksamhetslägen och karaktärer.
Bebyggelsens sammansättning i kvartersform eller som solitärer, dess placering, utbredning
och höjder är utformade för att fungera väl tillsammans, för att stärka respektive plats kvaliteter, skapa variation samt så att tillvaron för människor som verkar, uppehåller och rör
sig i gatunivå och på bostadsgårdar upplevs behaglig. För att tydligt markera viktiga entréplatser, stråk och pirer placeras i dessa lägen väsentligt högre byggnader i form av punkthus
som genom sitt uttryck som uppstickare skapar variation, orienterbarhet, karaktär och en
ny siluett. Även punkthusen är placerade och orienterade utifrån att minimera den negativa
påverkan på t ex vindförhållandena i gatunivå. Gårdarna i de halvslutna kvarteren är viktiga
för att bidra till att ge gaturummen och kajerna en grön karaktär.
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Det går inte att visa bilden.

Illustration 5. Visionsbild. Fågelvy sett från sydväst. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial.

Mötesplatser
Mötesplatserna utgörs av stora och små gröna platser och stråk, som beroende på läge upplevs mer eller mindre offentliga. Den största andelen gående och cyklister leds längs med
kajerna där också områdets största parker och promenadstråk är placerade.
De inre platserna och stråken mellan kvarteren är till ytan betydligt mindre med mindre flöden. Genom indragna och "knäckta" kvarter och varierande storlekar på gaturummen
skapas lokala torg och lekvänliga gränder med plats för informella och lokala möten. Detta
möjliggör attraktiva mötesplatser med goda vistelsemiljöer skyddade från vind och med
goda ljusförhållanden samt en upplevelse av offentliga men betydligt lugnare miljöer.
Smörkajens alla mötesplatser binds samman av gatunätet och kajstråket till ett pärlband av
platser som erbjuder olika upplevelser och användning: grönskande och hårdgjorda platser,
lugna och livliga platser, utsiktsplatser, platser för tillfälliga aktiviteter, för picknick, solbad,
serveringar m.m.
Strukturen omfattar tre stora vattennära mötesplatser; Parken, Skeppsbrokajen och västra
Entréplatsen vid Universitetsbron norr om Hans Michelsensgatan.
1.

Parken (illustration 6): I direkt anslutning till havet och den befintliga rampen i planområdets östra del är områdets största park placerad. Den nya parken är en del av kajstråket och havet en del av parken. Parken har en strategisk placering även för kommande utveckling av Nyhamnen, genom att koppla samman Malmö C, Smörkajen och
övriga Nyhamnen. Sammantaget blir detta en viktig plats för rekreation för Malmöborna.

2.

Skeppsbrokajen: (illustration 6) En mötesplats i västerläge och ett sammankopplande
stråk mellan centrala Malmö, Smörkajen och i framtiden även vidare till Hullkajen och
Västra hamnen. Genom stråket går ett av Malmös huvudcykelstråk med koppling till
den planerade nya gång- och cykelbron söder om Universitetsbron mellan Skeppsbrokajen och Hjälmarekajen.
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Stråket ska utformas med riklig grönska och stora stadsträd och planteringar. Stråket
ska även erbjuda möjlighet till mångsidig användning såsom uteserveringar och aktiva
mötesplatser för alla åldrar.
3.

Södra Ångbåtsbron (illustration 6): En knutpunkt där starka stråk i alla väderstreck
möts och övergång mellan trafikslag skapar goda förutsättningar för en entréplats vid
havet. En mötesplats i västerläge och en del i ett sammankopplande stråk mellan centrala Malmö, Smörkajen och längre fram även vidare till Hullkajen och Västra hamnen.
Ny planerad bebyggelse ramar in platsen och ger förutsättningar för publika och offentliga verksamheter som vänder sig ut mot platsen. Södra Ångbåtsbron är en av entréerna in till Smörkajen söderifrån.

2.
3.

1.

Det går inte att visa bilden.

Illustration 6. Visionsbild. Fågelvy sett från öst. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial.

Ett levande stadsrum
Längs med strategiskt viktiga stråk, gator och platser bidrar centrumverksamheter, publika
funktioner och bostäder till ett levande stadsrum. Entréer och förgårdsmark med uteplatser
och terrasser på vissa lägen vänder sig ut mot gaturummen.
Ett aktivt vattenrum
I Smörkajen maximeras kontakten med havet genom en flikig kajpromenad. Alla kajer är
tillgängliga för allmänheten och ingår i ett övergripande stråk. Havet och vattenområdena
används för t.ex. badliv, båtliv, havsodling m.m.
Vattnet ses som en resurs och klimatförhållandena bejakas, ges mening och livskvalitet. Genom en medveten planering möjliggör stränder och parker att vattnet också ryms genom
kontrollerad översvämning.
Den marina floran och faunan är en viktig del av grönstrukturen i området. Bottenhöjning
/utfyllnad planeras i Nyhamnsbassängen, från ca - 8 till - 4 meter. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten samt möjliggöra för bottenvegetation, t ex ålgräs, makroalger och blåmusslor
att etablera sig i det grundare havsbotten. Detta bidrar i det långa loppet till ökad biologisk
mångfald, bättre vattenrening och bättre vattenkvalitet.
Stråk och rörelser
Områdets gång- och cykelvägar fyller en viktig funktion för att integrera Smörkajen i intilliggande stadsbebyggelse och utgör, bl a tillsammans med hela Skeppsbrokajen i nordsydlig
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riktning, en viktig länk mellan centrala Malmö och kommande stadsdelar i Nyhamnen. Biltrafik och transporter inne i området är endast av lokal karaktär, d v s det går inte att med
bil att ta sig vidare via Smörkajen till Hullkajen eller Västra hamnen. Områdets tillgänglighet för transporter och biltrafik löses i första hand genom en huvudangöringsplats i närheten av Hans Michelsensgatan som leder till ett stort underjordiskt garage. Via garaget är
det sedan gångavstånd till alla delar inom Smörkajen. Utöver det löses tillgänglighetsbehoven i markplan där gaturummen utformas på de gåendes villkor.
Utvecklingen av Smörkajens fysiska struktur stödjer omvandlingen av Hans Michelsensgatan till en grön stadsgata som både i dag och i framtiden kommer att fungera som ett viktigt
kommunikationsstråk där hög framkomlighet är prioriterat.
2.2 Bebyggelse
Användning/ändamål

Planområdets markanvändning är reglerad utifrån dels en vilja att skapa goda förutsättningar för bostäder och verksamheter dels en vilja att möjliggöra för en funktionsblandning
och samutnyttjande mellan olika användningar. Längs med strategiskt viktiga stråk, gator
och platser bidrar centrumverksamheter, bostäder, entréer som vänder sig mot gaturummet
och andra publika funktioner till ett levande stadsrum.
Planområdets olika kvarter består av en kombination av bostäder (B och B1), kontor (K),
centrumverksamheter (C, C1 och C2) samt gymnasium och vuxenutbildning (S1). Planförslaget innebär att tre nya kvarter för bostäder med inslag av centrumverksamhet och kontor
skapas i områdets centrala delar (områden 3, 4 och 5). I områdets östra del föreslås bildandet av ett kvarter för bostäder, kontor samt gymnasium och vuxenutbildning och centrumverksamheter (område 8). Inom planområdet avsätts ytor för två punkthus som ska inhysa
kontor, centrumverksamheter samt inslag av bostäder (områden 2 och 6). Den västra entrébyggnadens läge (kvarter 6) möjliggör för en byggnad med publikt innehåll. I befintliga
kontorshus tillåts kontor, gymnasium och vuxenutbildning och centrumverksamhet (kvarter 1 och 7a, 7b). Bestämmelsen (C1) reglerar att centrumverksamhet endast får finnas på
bottenplan för strategiskt viktiga kvarter dels ut mot Hans Michelsensgatan, kajstråken och
inne i kvarteret (kvarter 3, 4, 5, 6, 7b). Skeppsbron och bilrampen med området framför
ska fungera som viktiga gröna stråk och platser (kvarter 9 och 10) med möjlighet till nya
byggnader inom ramen för användningen TORG1.

Illustration 7. Kvartersindelning Smörkajen.
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Exploateringsgrad, täthet, höjder

Bebyggelsens exploateringsgrad och byggnadshöjder är reglerade utifrån förutsättningarna
på platsen avseende klimatförhållanden, buller och sol- och dagsljus för att skapa attraktiva
gårdsmiljöer, gaturum och torg. Bestämmelserna ska även bidra till ett upplevelserikt och
varierat stadsrum.
De slutna kvarterens byggnader regleras med högsta nockhöjd på mellan 17,0 – 32,0 meter
(kvarter 3, 4 och 5) där högre bebyggelse tillåts ut mot kajerna och lite lägre bebyggelse in
mot kvarteren. Kvarter med solitära byggnader regleras med en totalhöjd på mellan 17,0 66,0 meter (kvarter 2, 6 och 7b). Byggnader som ryms inom bestämmelsen TORG1 (kvarter 9 och 10) regleras med en totalhöjd på 5,0 meter.
För att säkerställa byggnadsvolymen för Smörkontrollen 1 (kvarter 1) utgår byggrätten från
befintlig byggnads fotavtryck med en högsta tillåten totalhöjd på 28 meter.
Största bruttoarea (kvarter 2) ovan mark är 6 800 m2 för den högre byggnadsdelen. Största
bruttoarea (kvarter 6) ovan mark är 5 300 m2 för den högre norra byggnadsdelen respektive
3 500 m2 för den lägre södra byggnadsdelen, detta för att bevara en del av siktlinjer från
Universitetsbron mot Bylgiahuset. Största bruttoarea (kvarter 8) ovan mark är 22 000 m2
och ska fördelas mellan två byggnadskroppar varav minst 8 500 m2 per byggnadskropp.
För att säkerställa en publik bottenvåning har bestämmelsen (e5) införts, på några strategiska platser inom planområdet, som reglerar minst 40% av byggnadens totala fasadlängd
ska utgöras av centrumverksamheter (inte kontor) i bottenvåning (kvarter 2, 3, 4, 5, 6, 7b
och 8).
Marken på innergårdarna (kryssmarkerad mark) får inte förses med byggnad med undantag
av komplementbyggnad (maximalt 100 kvm). Underjordisk parkering är tillåten. Balkonger
och burspråk får finnas med en lägsta höjd av 3.5 m över markplan. Markterrasser får finnas.
Förgårdsmark (prickad mark) får inte förses med byggnad dock får uteplatser finnas och
ventilationsschakt och nätstation uppföras. Nedgrävd sophantering är tillåten. Underjordisk
parkering är tillåten. Balkonger och burspråk får finnas med en lägsta höjd av 3.5 m över
gatan.

Illustration 8. Visionsbild. Vy från Hullkajen i väster. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial.
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Bevarande/ skydd och varsamhetsbestämmelser

Skydds- och varsamhetsbestämmelser är reglerade utifrån viljan att skydda och bevara viktiga byggnader och miljöer i området som berättar om områdets historia och samtidigt bidrar till områdets unika identitet och karaktär.
Delar av befintlig byggnad på fastigheten Bylgia 1 (kvarter 7a) förses med rivningsförbud
(r1) samt med skydd- och varsamhetsbestämmelser (q1, q2 och k1).
Skyddsbestämmelsen reglerar att fasadmaterial av klinker och mosaik ska bevaras (q1) samt
att kopparplåt och stuprör i fasad ska bevaras. (q2)
Varsamhetsbestämmelsen reglerar att värdefull byggnad ska bibehållas till sin karaktär avseende volymer, utformning, material och byggnadsdelar (k1): Byggnadernas fasadmaterial av
klinker och mosaik får inte bytas mot andra material inte heller bearbetas eller målas. Vid
håltagning bör placering av dessa anpassas för att så långt som möjligt minska negativ påverkan på klinker eller mosaik. Vid byte eller komplettering ska fogbredd, och ersättningsklinker/mosaik utföras lika befintligt. Byggnadsdetaljer av koppar i fasad ska vid byte eller
komplettering ersättas och utföras av koppar lika befintligt.
Planförslaget innebär även att rivningsförbud (r-förbud1) införs för en trappa, en dykdalb
(en förtöjningsanordning i vattnet) och delar av en bilramp på allmän platsmark som avses
bevaras.
Utformning

Utformningsbestämmelser är reglerade utifrån viljan att skapa en attraktiv och varierad bebyggelse och arkitektur och en gatumiljö som bidrar till ett levande stadsrum.
De slutna kvarterens byggnader regleras med antal våningsplan (f1- f5) på mellan 4 - 9 vån
(kvarter 3, 4 och 5) där högre bebyggelse tillåts ut mot kajerna och lite lägre bebyggelse in
mot kvarteren. För att ge förutsättningar för ett varierat taklandskap medges utöver högsta
antal våningar (f1-f5) inom given nockhöjd en extra takvåning med minst 2,0 meter indragen
från fasad alternativt inredd vind. Inom given nockhöjd får även gavel mot gata får finnas
utan indrag. Inom given nockhöjd får takkupor och frontespiser finnas utan indrag upp till
30% av takfallets längd.
Planförslaget anger att fläktrum och ventilationsanläggningar på byggnader ska integreras i
byggnadsvolymen.
Balkonger får gå ut maximalt 1,5 meter från fasadliv som vetter ut mot allmän plats. Inglasning medges endast i fasadliv. Burspråk får gå ut maximalt 1,0 meter utanför fasadliv.
Entréer vända mot allmän plats ska ansluta i nivå med angränsande markhöjd. Entréer till
trapphus i de slutna bostadskvarteren ska utformas som genomgående från sida mot allmän
plats till gård.
För att skapa en tydlig gräns mellan bostäder och gaturummet har bestämmelsen (f6) införts
som reglerar sockel (överkant bottenvånings bjälklag) mot förgårdsmark/allmän plats får
utföras högst 1,0 meter och för bostäder lägst 0,6 meter över anslutande mark. Lokaler
med centrumverksamhet ska ansluta till markplan.
Utförande

Utförandebestämmelser är reglerade utifrån viljan att skapa en grön miljö på gårdar och i
gaturummen samt ge förutsättningar för ett levande stadsrum. Bestämmelserna reglerar
även att bostäder skyddas från översvämningar.
För att inte omöjliggöra för etablering av framtida centrumverksamhet ska alla entréplan
inom planområdet uppföras med minst 3,5 meter mellan bärande bjälklag (b1).
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Planförslaget ställer krav på planteringsbart bjälklag (b2). Syftet är att verka för en grön
miljö på bostadsgårdarna ovan underjordiskt garage/källarvåning. Bjälklaget ska dimensioneras så att minst 30 % av garagets/källarvånings takytan kan bära ett jorddjup av minst 600
mm och ytterligare minst 40 % av takytan kan bära ett jorddjup av minst 200 mm.
Lägsta plushöjd för färdigt golv i bostäder får inte understiga +3 meter i höjdsystem RH
2000.
Lägsta plushöjd för färdigt golv i paviljonger och tekniska anläggningar får inte understiga
+3 meter i höjdsystem RH2000 längs med Skeppsbron och under bilrampen (b3).
Fastighetsstorlekar

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

Planförslaget innebär att ny grönska tillkommer i form av en ny park i planområdets östra
del samt ett nytt grönstråk längs med Skeppsbron. Utöver parkerna skapas grönska i form
av träd och planteringar i gaturummen och kajerna. Kajstråket längs med planområdets
östra sida föreslås bli ett grönt marint stråk.
Park

En cirka 9 500 m2 stor park (PARK) skapas i planområdets östra del intill Nyhamnsbassängen. Parken bedöms bli en viktig grön miljö för Nyhamnens boende, verksamheter
och besökare. Platsen är belägen i ett soligt samt bullerskyddat läge och blir därmed lämplig
för rekreation. Parken bedöms kunna bli en viktig mötesplats i staden med aktiviteter i
form av bad, stadsdelslekplats/områdeslekplats där bilrampen blir en del av parken med
utsikt över Nyhamnesbassängen. Parken ska innehålla en variation av vegetation sett till artval och volymer och även fungera som dagvattenmagasin/fördröjningsyta.

Illustration 9. Visionsbild. Vy från parken mot det inre vattenrummet. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial.
TORG

Genom planområdet, i nord-sydlig riktning, föreslås ett stråk som på ett tydligt sätt kopplar
planområdets södra del intill Posthusplatsen med planområdets norra del och den kommande gångbron över mot Hullkajen. Stråket föreslås bli allmän platsmark och regleras
med användningsbestämmelsen TORG1 på plankartan. Stråket ska utformas med riklig
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grönska med en större mängd stora stadsträd och flerskiktade planteringar. Tekniskt goda
förutsättningar finns för detta. Stråket ska även erbjuda möjlighet till mångsidig användning
såsom uteserveringar och aktiva mötesplatser för alla åldrar. Genom stråket går ett av Malmös huvudcykelstråk med koppling till den planerade nya gång- och cykelbron söder om
Universitetsbron mellan Skeppsbrokajen och Hjälmarekajen.
Mindre planteringar med träd och undervegetation som även fungerar för dagvattenhantering planeras inne i det nya kvarteret i planområdets norra del. Längs kajstråken planeras
ytorna utifrån havnivåhöjning där vissa vistelse- och grönytor kommer att vara översvämningsbara medan andra fredas för saltvatten. Hur saltvatten och sötvatten separeras måste
utredas tekniskt. Tekniska anläggningar får finnas inom området.

Illustration 10. Vy från Skeppsbron norrut. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial.

Illustration 11. Sektion Skeppsbron.

Bilrampens strategiska läge och platsen under och framför rampen (TORG1) kopplar ihop
Nyhamnens framtida centrumfunktioner söder om Hans Michelsensgatan med den nya
parken, havet och Nyhamnens norra delar. Användningen möjliggör för centrumverksamhet i form av mindre paviljonger inom ramen för användningen TORG1. Paviljonger under
rampen ska ha en fristående placering från rampen. Tekniska anläggningar får finnas inom
området.
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Illustration 12. Vy från Hans Michelsensgatan mot rampen. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial.
Höjdsättning av mark

För att säkra befintlig och ny bebyggelse samt gator mot framtida havsnivåhöjningar har
plushöjder införts i detaljplanen på allmän platsmark, GATA, GATA1, GATA2 och
GATA3.
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Detaljplanens bestämmelser är reglerade utifrån viljan att skapa attraktiva och gröna gårdar
samt införa grönska på tak och förgårdsmark som vänder sig mot gaturummen.
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 0,6 inom respektive fastighet för bostäder och 0,5
inom respektive fastighet för kontor/centrumverksamhet. Uppfyllande av grönytefaktorn
kommer att ingå i bygglovsgranskningen.
2.5 Vattenområde

Planbestämmelserna är reglerade utifrån viljan att möjliggöra attraktiva och aktiva marina
miljöer och nya brokopplingar.
Planområdets norra och västra delar omfattas av hamnbassänger. Inom vattenområdena
blir det tillåtet med bryggor, flytbryggor samt plattformar och strand (W, W1, W2 och W3).
Planförslaget möjliggör även en framtida överbyggnad (W1) av inre hamnen i form av en
gång och cykelbro. Bron skulle kunna utgöra ett komplement till Universitetsbron. Vid vattenområdet i planområdets nordöstra del tillåts strand och badanläggningar. Balkonger får
finnas från bostadshus med en lägsta höjd av +6,5 meter i höjdsystemet RH 2000 (W2 och
W3).
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2.6 Trafik

Planbestämmelserna är reglerade utifrån viljan att möjliggöra för attraktiva och gröna stadsgator och stråk med god framkomlighet, goda kopplingar samt en inre gatumiljö utformad
med människan i fokus.
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 med
närhet till Malmö C. Trafikstrukturen för detaljplanen utgår ifrån principerna för trafikutvecklingen inom Översiktsplanen för Nyhamnen, som är tydlig med att de hållbara färdmedlen ska prioriteras. Nyhamnen ska planeras med människan i centrum och i en framtid
även kunna trafikeras med god kollektivtrafik.
Hans Michelsensgatan, som ges en ny sträckning enligt Översiktsplan Nyhamnen, blir en
av två gröna stadshuvudgator i öst-västlig riktning som kopplar samman Stora Varvsgatan
med Västkustvägen och ska utgöra huvudstråk för samtliga trafikslag (biltrafik, busstrafik,
cykel och gång) och utformas för god framkomlighet. Hans Michelsensgatan ska även erbjuda attraktiva och säkra kopplingar på markplan vid passager för gång- och cykeltrafikstråk och därmed stärka kopplingen mellan de norra och södra delarna av gatan. Hans
Michelsensgatan får busskörfält och gång- och cykelbanor på bägge sidor av gatan. Hans
Michelsensgatan ska vara en grön och levande stadshuvudgata kantad av grönska och trädplanteringar med etablering av centrumfunktioner på bottenplan därav ska även fickor för
angöring, lastning och lossning finnas längs med gatans sträckning.
I större delen av planområdet är principen att biltrafiken så snabbt som möjligt ska ledas in
i parkeringsgarage/mobilitetshus, varpå en stor del av det inre gatunätet blir näst intill bilfritt. Gatorna som leder in till parkeringsgaragen ges en traditionell utformning med separata gångbanor medan övriga mindre gator ges en utformning där gående kan nyttja hela
gatans bredd. För att undvika oönskad biltrafik bör ett flertal gator regleras som gågata och
låga hastigheter säkerställas genom olika markåtgärder.

Illustration 13. Förslag på framtida trafikslag i Smörkajen.
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Illustration 14. Sektion A (standardsektion) och B (sektion vid större korsning) med förslag på framtida trafikslag
på Hans Michelsensgatan. För sektioners placering, se illustrationskarta.
Gång- och cykeltrafik

Gångtrafik
De mindre gatorna planläggs som GATA1 respektive GATA2 på fotgängares villkor, vilket
innebär att de gående ska prioriteras när gatorna utformas och regleras. En utformning där
gående kan nyttja hela gaturummet ska eftersträvas.
Längs de större gatorna GATA respektive GATA3 och längs separerade cykelbanor kommer det löpa gångbanor, det kommer även finnas friliggande gångstigar i de planerade parkområdena.
Cykeltrafik
Utöver möjligheten att cykla i blandtrafik på de mindre gatorna planeras separerade cykelbanor i östvästlig led längs Hans Michelsensgatan och i Jörgen Kocksgatans förlängning
västerut med en bro över hamnbassängen. I nordsydlig riktning förlängs befintlig cykelbana
längs Skeppsbron norrut och ett nytt cykelstråk planeras längs Utställningsgatan och vidare
norrut genom planområdets park.
Kollektivtrafik

Planområdet ligger i anslutning till ett välutbyggt kollektivtrafiknät med närhet till Malmö
centralstation.
Hans Michelsensgatan byggs om med busskörfält. Malmöexpressen planeras att trafikera
sträckan och ha en hållplats inom planområdet i höjd med Stockholmsmagasinet. Busslinjen väntas vika av söderut mot Malmö C via Stormgatan.
Planområdet ligger även inom gångavstånd från Malmö C, med ett brett utbud av tåg- och
bussavgångar och en framtida metro.
Biltrafik

Planområdet omfattar förutom lokal trafik inom planområdet även delar av huvudgatan
Hans Michelsensgatan från Universitetsbron och fram till Grimsbygatan.
Huvudgata (GATA)
Hans Michelsensgatan planeras bli en grön öst-västlig stadshuvudgata som, tillsammans
med Carlsgatan, ska hantera merparten av biltrafiken i Nyhamnen. Hans Michelsensgatan
ska ta över Jörgen Kocksgatans nuvarande funktion och binda samman Västkustvägen med
Universitetsbron. Planförslaget möjliggör en ny sträckning av Hans Michelsensgatan på
18 (53)

sträckan mellan Kristianiagatan och Grimsbygatan. Enligt en trafikprognos för år 2040
kommer medelvardagsdygnstrafiken på Hans Michelsensgatan, på sträckan inom planområdet, uppgå till ca 17 000–19 000 fordon/dygn varav 4% tung trafik. Större delen av trafiken
är genomfartstrafik.
Lokalgata (GATA3)
I planområdets västra del är Kristianiagatan (öster om område 11, se illustration 7) den huvudsakliga infarten för biltrafik. Gatan beräknas trafikeras av drygt 1000 fordon per dygn.
Infarter till parkeringsanläggningar placeras så att biltrafiken inne i området minimeras och
flertalet gator kommer få mycket små trafikflöden.
Planområdets östra del nås via Stockholmskajen, som omvandlas till gata och ansluts till
Hans Michelsensgatans planerade sträckning.
Planområdet söder om Hans Michelsensgatan nås på befintlig gata på Skeppsbron.
Gata på fotgängares villkor (GATA1, GATA2)
Inom planområdets övriga delar beräknas medelvardagsdygnstrafiken ligga kring 100–200
fordon/dygn varav 1% tung trafik.
Bilparkering och mobilitet

Gällande parkeringsnorm ska följas. Parkeringsbehovet i planområdet är beroende av vad
som slutligen byggs och i vilken omfattning mobilitetsåtgärder används. Med tanke på det
ytterst centrala läget förutsätts att det finns goda förutsättningar att bo och arbeta inom
planområdet utan bil.
Parkeringsbehovet för hela planområdet är beräknat till ca 400 bilplatser, förutsatt ett ambitiöst arbete med mobilitetsåtgärder för både bostäder och arbetsplatser. Det förutsätter
även att platserna samutnyttjas.
För planområdets västra del löses parkeringen huvudsakligen i den gemensamma parkeringsanläggning som planeras under vatten (P3) (kvarter 11), som beräknas rymma cirka
280 bilplatser. Infart till parkeringsgarage sker i direkt anslutning till den norra infarten från
Hans Michelsensgatan. För områdets östra del (kvarter 8) löses parkeringen med källarparkering(P3). Planen tillåter även parkering (P3) under kvarteren 3, 5, 6 och 7a-b om det
skulle visa sig nödvändigt.
Cykelparkering

Gällande parkeringsnorm ska följas och cykelparkering anordnas på den egna fastigheten.
Det finns möjlighet att ordna cykelrum i bottenvåningen, källare samt på förgårdsmark. Cykelparkering får inte anläggas på de redan små gårdarna där det ska ges plats till grönska,
lek och social samvaro.
Parkeringsnormen för cykel till bostäder innebär att 2,5 cykelplatser per lägenhet ska anornas varav minst en cykelplats per lägenhet ska vara lättillgänglig. Normen för arbetsplatser
är 0,4 cykelplatser per anställd. Utöver detta tillkommer cykelplatser för besökare till arbetsplatserna, där behovet varierar med typ av verksamhet.
Cykelparkeringars utformning och placering är avgörande för hur väl de kommer att utnyttjas. Väderskyddade, säkra och trygga cykelparkeringsplatser är lika viktiga som de snabba,
enkla och säkra platserna för besökare och korta ärenden.
Angöring

Enligt Boverkets byggregler ska angöring kunna ske inom 25 meters gångavstånd från tillgängliga och användbara entréer till bostadshus, centrumfunktioner och arbetsplatser. Besöksparkering för rörelsehindrades fordon ska kunna ordnas inom 25 meter från tillgängliga och användbara entréer.
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Angöring för verksamheter och bostäder i planområdets norra del samt längs Skeppsbrokajen bedöms kunna ske via intilliggande gatumark (GATA 1, GATA 3). Angöring för planområdets centrala delar kan lösas via norra områdets infartsgator (GATA1) samt via Hans
Michelsensgatan (GATA).
2.7 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

I samband med genomförandet av detaljplanen kommer ett nytt ledningsnät att byggas
inom området och det kommer i sin tur anslutas befintliga vatten- och spillvattenledningar i
Hans Michelsensgatan. Nya ledningar kan anslutas till befintligt ledningsnät för planområdets västra del däremot kommer VA-anslutning av byggnaderna i den östra delen av planområdet att vara avhängigt av hur och när nya VA-ledningar kan byggas ut för resterande
delar av Nyhamnen.
Dagvatten

Andelen hårdgjord yta kommer att minska inom planområdet vid ett genomförande av detaljplanen. Eftersom förslaget ställer krav på grönytefaktor kommer åtgärder i form av exempelvis vegetationsklädda tak, regnbäddar och trädplantering bli nödvändigt. Åtgärderna
bedöms bidra positivt till dagvattenhanteringen på platsen då andelen grönska ökar på platsen jämfört med befintliga förhållanden. Grönytorna på allmän plats och kvartersmark hjälper till att rena dagvattnet innan det leds ut till omgivande hamnbassänger.
Dagvattnet från Hans Michelsensgatan kommer att samlas upp i växtbäddar och renas innan det leds vidare ut i havet.
Skyfallshantering och skydd mot stigande havsnivåer

Översvämning kan uppstå på grund av stigande havsnivåer eller vid skyfall. Skyfall innebär
att stora mängder nederbörd kommer under en relativt begränsad tid. Planbestämmelserna
är reglerade utifrån viljan att skapa hållbara skydd för befintlig och ny bebyggelse från översvämning men även att kunna låta havet svämma över vid vissa grönytor.

Illustration 15. Skyddsåtgärder (skyfall och stigande havsnivåer). Illustration: SWMS ark./Esencial, WSP.
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I syfte att skydda planområdet mot stigande havsnivåer kommer planområdets marknivå i
övergripande regleras till ca + 3,0 meter (i höjdsystem RH 2000). Då det finns platser inom
området där detta inte är möjligt behövs ytterligare åtgärder. Bostäder kommer att ha en
sockel mot förgårdsmark/allmän plats på lägst 0,6 m över anslutande gata. Det innebär att
flertalet av bostäderna kommer att ha en lägsta plushöjd på färdigt golv på ca +3,5 meter.
För allmän platsmark norr om Hans Michelsensgatan samt delar av parken kommer marknivån i regel vara över + 3,0 meter. Ytor längs kajerna hamnar på +3,0 meter genom förhöjda kajkanter och/eller skyddsåtgärder i form av murar. För att möjliggöra avvattning/utlopp för dagvattnet, från lägre belägna markytor, kommer det behöva finnas strategiskt placerade tillfälliga portar längs vattenlinjen. Portarna kan stängas vid höga vattennivåer för att skydda mot översvämning.
De lägre belägna ytorna avses tillfälligt kunna översvämmas i samband med skyfall. Två
ytor är placerade norr respektive söder om Hans Michelsensgatan intill bron. En yta är belägen i korsningen Hans Michelsensgatan/Stormgatan. Två ytor är placerade öster och väster om befintlig byggnad på Smörkontrollen 1. Även delar av norra parken samt strandlinjen längs den östra kajen tillåts översvämmas vid höga vatten. I parken kan en skålad yta
anläggas för viss fördröjning. Övriga ytor kan avvattnas genom pumpning. För att säkerställa det underjordiska parkeringsgaraget i samband med skyfall kommer vatten avledas genom anläggande av ränna och avvattningsrör vid infarten.
För befintlig bebyggelse som ligger lägre kommer angränsande markplan att anpassas efter
de nya höjdnivåerna.
För att skydda ny och befintlig bebyggelse i planområdet införs följande bestämmelser i
plankartan:
Lägsta plushöjd för färdigt golv i bostäder får inte understiga +3 meter i höjdsystem RH
2000. Lägsta plushöjd för färdigt golv i paviljonger och tekniska anläggningar får inte understiga +3 meter i höjdsystem RH2000 längs med Skeppsbron och under bilrampen (b3)
samt i planområdets nordöstra del. Bestämmelsen (f6) reglerar att sockel (överkant bottenvånings bjälklag) mot förgårdsmark/allmän plats får utföras lägst 0,6 m över anslutande
gata för bostäder. Det innebär att flertalet av bostäderna kommer att ha en lägsta plushöjd
på färdigt golv över +3,5 meter (höjdsystemet RH2000).
Avfallshantering

Planbestämmelserna är reglerade utifrån viljan att möjliggöra för flexibla, attraktiva och
hållbara avfallslösningar inom planområdet.
För fastigheter i planområdets norra del, samt för fastigheter längs med Skeppsbrokajen,
bedöms avfallshanteringen kunna lösas via intilliggande gatumark (GATA 1, GATA3). För
planområdets centrala delar planeras ett alternativ för hämtning av avfall utvecklas som minimerar antalet transporter med stora fordon inne i området. Alternativet innebär att avfallet transporteras med mindre fordon från de bostadsnära miljörummen till uppsamlingshubbar med underjordiska behållare, som placeras i anslutning till områdets infartsgator.
Från uppsamlingshubbarna i områdets utkant kan större avfallsfordon hämta det insamlade
avfallet för vidare hantering. Uppsamlingshubbarna kommer inte vara allmänt tillgängliga.
Gatunätet (GATA1 och GATA2) i de centrala delarna av planområdet medger att fordon
angör i anslutning till bostäderna på de gåendes villkor. Detta säkerställer att hämtning av
avfall är möjlig med stora avfallsfordon i området vid behov, under utvecklingen av systemet med mindre fordon och uppsamlingshubbar.
Platser för funktioner för återbruk och delning kan etableras av fastighetsägaren, eller andra
aktörer, i byggnadernas bottenplan. Planområdets hårdgjorda platser, med möjlighet för
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tidsbegränsade aktiviteter, kan fungera som uppställningsplats för mindre, ambulerande
uppsamlingsplatser för sällanfraktioner, till exempel elavfall och farligt avfall. Platserna kan
också användas för aktiviteter med fokus på återbruk och kunskapsinhämtning.
Värme, gas och elförsörjning

Planbestämmelserna är reglerade utifrån viljan att möjliggöra för flexibla, attraktiva och
hållbara energilösningar.
Befintligt telenät samt ledningar för natur- och biogas och fjärrvärme kommer att byggas ut
inom planområdet i samband med exploatering.
Inom planområdet avsätts fyra ytor för nätstationer (E). Om behov finns för ytterligare två
nätstationer går det att placera dessa inne i byggnader förutsatt lämplig placering.
2.8 Skydd mot störningar

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

För planområdet gäller en genomförandetid på 15 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft.
Villkor för bygglov/startbesked

Startbesked villkoras i plankartan med en planbestämmelse som innebär att föroreningar i
mark ska vara avhjälpta innan startbesked ges. Se 4 kap 14§ pbl.
Upphävande av strandskydd

Strandskyddet upphör att gälla inom planområdet. Särskilda skäl för att det återinträda
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. 2. Det finns ett stort allmänt intresse att bygga fler bostäder i kollektivnära lägen i Malmö. 3. Kajkanten ut mot hamnbassängerna kommer bli allmän platsmark och tillgänglig för allmänheten.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur- och växtlivet väntas inte påverkas
på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte.
Markreservat för gemensamhetsanläggning

För att säkerställa att gårdarnas uteytor är sammanhängande införs en bestämmelse markreservat för gemensamhetsanläggning (g1). Genom att möjliggöra för en gemensam gård
kan uppdelning av ute-ytan i små fragment undvikas.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Föreslagen markanvändning väntas inte ge någon negativ påverkan på omgivningen. Planen
innebär viss ökning av biltrafik. Marken kommer att saneras vilket innebär en positiv påverkan för mark och vatten.
Platsen
Planområdet utgörs av ett begränsat område som har använts inom ramen för hamn- och
kontorsverksamhet. Planområdet påverkas av buller från hamnen och trafikbuller från
Hans Michelsensgatan. Nuvarande belastning och värden på platsen får anses vara acceptabla och hanterbara ur ett förtätningsperspektiv av bostäder och kontor.
Buller från hamnens verksamhet samt trafikbuller från Carlsgatan kan innebära viss risk för
människors hälsa och säkerhet. Den sammanlagda påverkan av buller är av mindre omfattning inom ett begränsat område och hanteras genom utredningar inom ramen för planarbetet och regleras i detaljplanen. Genom placering och utformning av bostadsbebyggelsen
väntas påverkan kunna begränsas.
Påverkan
Planen innebär viss påverkan på kulturmiljö då områdets hamnkaraktär förslås få en annan
markanvändning och den minde och lägre annexbyggnaden av Bylgiahuset rivs. Marken
kommer att saneras vilket innebär en positiv påverkan för mark och vatten. En del av planområdet kommer att fyllas ut för att möjliggöra för ny planerad bebyggelse. Ingen risk väntas föreligga för större mängd luftpartiklar i luften från hamnens verksamhet eller överskridande av luftkvaliteten från biltrafiken på främst Hans Michelsensgatan.
Sammantaget bedöms de risker för människors 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 beskrivs nedan.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget bedöms innebära en förändring av stadsbilden då stora öppna ytor kommer
att ersättas med bebyggelse i varierade höjder. Avsikten är dock att de idag dominerande
byggnadskropparna på fastigheterna Smörkontrollen 1 och Bylgia 1 även fortsättningsvis
ska vara urskiljbara efter det att området har bebyggts.
Framförallt blir den högre bebyggelsen väl synlig från Västra Hamnen, från Hullkajen och
från gatorna söder om planområdet. En brokig och delvis högre bebyggelse finns redan
idag med kontors- och hamnbyggnader bl. a österut med Lantmännens silos och söderut
med kvarteren närmast Centralstationen och Bangården.
Vattenrummen och kvarteren som omger planområdet utgör idag en tydlig, skarp och samtidigt tillåtande gräns där olika stadssiluetter möts och samverkar. Väster om planområdet
sträcker sig kvartersstaden i Västra Hamnen med Kockumsbyggnaden och Turning Torso
som dominerar stadssiluetten. Söderut sträcker en högre kvartersbebyggelse ut sig som dominerar stadssiluetten.
23 (53)

Den nya bebyggelsen som planeras norr om Hans Michelsensgatan är utformad för att ge
en rytmisk intressant karaktär till den nya stadsdelen där huvuddelen av de nya kvarteren
väntas få en jämn byggnadshöjd med högre byggnadskroppar strategiskt placerade ut mot
entrépunkter, pirer och viktiga gator och stråk. Ett nytt och varierat taklandskap ger uttryck
för den hamn- och industriverksamhet som har verkat i området. Totalhöjder och nockhöjder som föreslås inom planområdet möjliggör för ny föreslagen bebyggelse som kommer
bli högre än den omgivande bebyggelsen i Nyhamnen med Bylgiahuset (12 vån), Slagthuset
(13 vån) och Öresundhuset (14 vån).
Den nya bebyggelsen bidrar samtidigt till att skapa ett mer definierat gaturum mot vattnet
och längs med Hans Michelsensgatan. Högre bebyggelse som växer fram som ett led i föreslagen exploatering kommer bidra till en kompletterande silhuett i Malmös nordöstra delar
mot hamnen. Ny bebyggelse inrättar sig samtidigt i redan existerande bebyggelsestrukturer
som omger planområdet. 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 del av ett större område med bostäder och kontor. Viktiga kommunikations- och grönstråk så som den nya parken, södergående gator och Skeppsbron kommer bli ännu viktigare och bidra till att riktning, siktlinjer och orientering mellan stadskärnan, hamnen och havet upprätthålls. Den nya bebyggelsen väntas inte påverka stadskärnans
och hamnens siluett negativt.

Illustration 16. Volymstudie. Vy norrut från Posthusplatsen. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial.

Illustration 17. Volymstudie. Vy från Klaffbron i öster. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial.
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Illustration 18. Volymstudie. Vy från Universitetsbron i öster. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial.
Solstudier/dagsljus/mikroklimat

Solstudier
Ny och befintlig bebyggelse kommer bidra till en skuggbildning som förflyttar sig under dagen beroende var solen befinner sig. Planområdets läge väntas ge goda solförhållanden generellt framförallt i de planerade torg- och mötesplatserna, kajerna och parken. Torgytorna
har potential att bli attraktiva mötesplatser med goda solförhållanden och ett gynnsamt
mikroklimat. Högre bebyggelse är placerad intill strategiska entrépunkter där de skuggar övrig lägre bebyggelse så lite som möjligt. Lägre bebyggelse är placerad mot söder och väster
för att skapa så goda ljusförhållanden som möjligt. De slutna bostadskvarterens gårdar väntas få något sämre ljusförhållanden och då främst under vår- och höstdagsjämning men det
får anses vara acceptabelt utifrån en önskan att förtäta i ett centralt läge i staden och att attraktiva mötesplatser kommer även vara tillgängliga dels inne i området och dels längs med
kajerna och den nya parken.
21 mars 09:00

21 mars 12:00

21 mars 15:00

21 mars 18:00
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21 juni 09:00

21 juni 12:00

21 juni 15:00

21 juni 18:00

Illustration 19. Solstudier över planområdet, vår/höstdagsjämning samt midsommardagen.

Dagsljus
Dagsljuset för bostads- och kontorsbebyggelse inom aktuellt planområde har studerats i en
utredning, Dagsljus och mikroklimat, Smörkajen, SWECO, 2019-08-09.
Generellt väntas dagsljusförhållandena för de planerade bostäderna respektive kontoren
vara goda med möjligheter till fri utformning av fasader och möjligheter till balkonger och
burspråk. Förutom vissa hörnlägen i kvartersbebyggelsen kommer fasader som vetter mot
Bylgiahuset samt fasader i kvarteret norr om parken att behöva studeras närmare främst på
de lägre våningsplanen. Åtgärder avseende procentuellt uppglasade ytor av fasad samt restriktioner för balkonger och burspråk kan vara nödvändiga.
Mikroklimat
Mikroklimat utifrån vind- och solförhållanden för bostads- och kontorsbebyggelse inom
aktuellt planområde har studerats i en utredning, Dagsljus och mikroklimat, Smörkajen,
SWECO, 2019-08-09.
Dimensionerande vindriktning för planområdet är från sydväst. Generellt väntas förhållandena utifrån ett mikroklimatperspektiv bli goda inom området, både vid allmän platsmark,
torg, parker och kajer men även inne i området och i bostadsgårdarna. Ännu bättre väntas
vindförhållandena bli när kringliggande kvarter för Nyhamnen byggs ut längre fram i öster,
väst, söder och norr.
Vindförhållandena i parken väntas vara bättre närmast rampen och under sommarhalvåret.
Trädplanteringar kan fungera som vindskydd. Vindförhållandena längs Hans Michelsensgatan väntas bli goda för gående och cyklister med något högre vindturbulens längs med gatuhörnen. Den östra kajen väntas få goda vindförhållanden för gående och för placering av
uteserveringar. Den västra kajen väntas bli något mer utsatt för vind från sydväst och förhållandena blir goda på sommarhalvåret för både gående, cyklister och för uteserveringar.
De inre gaturummen och innergårdarna väntas få bra vindförhållanden året runt. Problemområden lyfts fram vid smala passager, dvs i glappet mellan byggnader där turbulens kan
uppstå samt vid hörn längs med Hans Michelsensgatan.
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Kulturmiljö och arkeologi

Planförslaget innebär att nuvarande markanvändning för området förändras, från att ha varit en plats för hamn- och kontorsändamål till att bli en plats i en blandad stadsmiljö med
bostäder och kontor.
Kulturmiljön som kan knytas till hamnmiljön försvinner delvis i och med ny utfyllnad för
att möjliggöra föreslagen ny bebyggelse och användning, liksom att en del av de byggnader
och strukturer som representerar hamnverksamheten så som den gamla Svävarterminalen,
den gamla färjeterminalen och en del av kajerna och pirerna rivs eller omarbetas. Ny planerad bebyggelse innebär samtidigt att upplevelsen av den befintliga hamnverksamheten som
finns idag i form av Smörkontrollen, Bylgiahuset, kajer, bilrampen och järnvägsspåren på
marken skyddas och synliggörs med bättre tillgänglighet för Malmöborna genom planens
nya användning. Förbättrade förbindelser och stråk tillkommer i form av Skeppsbrons omvandling. Avsikten är att planområdets kulturhistoriska värden i form av bland annat minnesstenen vid Stockholmskajen också ska bevaras.
Befintlig kontorsbyggnad (fastigheten Bylgia 1) som klassas som värdefull byggnad som ska
bevaras i ”Kulturhistorisk utredning Inre hamnen och Frihamnen, Malmö kulturmiljö
2002”, säkerställs genom rivningsförbud i plankartan. Planförslaget innebär även att den
lägre byggnadsdelen, annexet, inom fastigheten Bylgia 1 går förlorad genom rivning. Planförslaget innebär även att en historisk trädgårdsanläggning, tidigare park, försvinner. En
stor del av den tidigare parken är idag parkeringsplats. Bylgiahusets relation till Kolgapalatset och deras gemensamma roll som landmärken i hamninloppet, i synnerhet sett från
Västra hamnen, är av stor betydelse och kommer fortsatt vara tydlig.
Byggnaden på Smörkontrollen bedöms vara så förvanskad att rivningsförbud inte är befogat. Dock innebär detaljplanen att byggnadens volym i form av fotavtryck bevaras i sin nuvarande form.
De negativa konsekvenserna kopplat till att de byggnader som finns inom området kommer
att rivas och en del av vattenområdet kommer att fyllas ut för att möjliggöra för ny planerad bebyggelse uppvägs av att delar av kulturmiljön i form av viktiga byggnader och anläggningar som påminner om områdets hamnverksamhet bevaras och skyddas i detaljplanen.
Ny planerad bebyggelse bidrar samtidigt till att tillgängliggöra upplevelsen av hamnverksamheten som idag är ganska sluten och otillgänglig. Den lägre annexbyggnaden och en del
av en historisk park i anslutning till Bylgiahuset går förlorad genom rivning. Då en stor del
av den tidigare parken är parkeringsplats och då Bylgiahusets relation till Kolgapalatset och
deras gemensamma roll som landmärken i hamninloppet fortsatt kommer vara tydlig får
den påverkan anses vara acceptabel.
Naturmiljö

Inga kända naturvärden finns inom planområdet.
Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga
upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Dessa tjänster produceras av ekosystemen och är alltså gratis. Exempel på ekosystemtjänster är pollinering (som
utförs av pollinerande insekter eller andra djur), skydd mot översvämningar och jordskred,
vattenrening via till exempel våtmarker eller musslor, skadedjursbekämpning (som utförs av
naturliga fiender, kan vara både insekter, svampar, bakterier och virus), grönytor för rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser samt bildandet av bördig jord.
Ekosystemtjänster definieras och indelas i fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har.
Dessa grupper kallas producerande, reglerande, kulturella och understödjande ekosystemtjänster.
27 (53)

Planförslaget möjliggör åtgärder som innebär en förbättring av främst reglerande och kulturella ekosystemtjänster.
Understödjande
Förslaget innebär att ett industriområde omvandlas till blandad stadsbebyggelse vilket kommer att medföra ökad växlighet på platsen. Biotoper kan tillkomma genom att nya grönytor
samt trädplanteringar anläggs vilket bidrar till förskönade av stadsrummet samt gynnar den
biologiska mångfalden.
Reglerande
Planen möjliggör bostadsbebyggelse i ett stationsnära läge, med närhet till offentlig- och
kommersiell service, vilket kan bidra till ett minskat bilberoende. Planförslaget innebär att
området kommer få mindre hårdgjord yta och högre andel grönska.
Kulturella
Området är till största delen inte tillgängligt för allmänheten i nuläget.
Planförslaget förstärker fysiska kopplingar mellan staden olika delar. Parken i planområdets
centrala del bidrar till att ge boende goda möjligheter till fysisk aktivitet samt gynnar turistnäringen. Inom planområdet skapas mötesplatser i form av grönstråk och ett attraktivt gaturum.
Kulturarv gynnas genom att planförslaget innebär att byggnad av kulturhistoriska värden
skyddas. Bevarandet av spår från tidigare industriverksamheter kan vara en del av att skapa
en särskild platsuppfattning.
Producerande
Genom att bygga på ett effektivare sätt och förtäta staden innanför Yttre Ringvägen undviks att högkvalitativ jordbruksmark för matproduktion tas i anspråk.
Grönstruktur och park

Planförslaget innebär att andelen grönytor och växtlighet/vegetation ökar i området. Förutom parkerna kommer planteringar i gaturummet att tillkomma.
Kvarteren i planförslaget har studerats utifrån grönytefaktor. Planen ställer krav på grönytefaktor inom kvartersmark för bostäder och kontor vilket bidrar till att säkerställa gröna miljöer. Gällande krav på grönytefaktor möjliggör även för ett varierat taklandskap där en del
av takytan inom kvarteren kan vara gröna.
En hög grönytefaktor innebär en viss begränsning i takutformningen med krav på en högre
del platta tak inom kvarteren. En hög grönytefaktor kan också innebära att en större andel
grönska och trädplanteringar på gårdarna vilket kan innebära en begränsning av stigar och
andra hårdgjorda ytor för tex lek. Även sol- och dagsljuset kan påverkas negativt utifrån
gårdarnas storlek. Grönytefaktorn kommer behöva studeras närmare i det fortsatta planarbetet.
Risker och säkerhet

Planområde ligger norr om den västra delen av Malmös rangerbangård, vilket är en farlig
verksamhet enligt 2 kap. 4§ i Lagen om skydd mot olyckor. Frihamnsviadukten, cirka 1000
meter från planområdet, utgör en gräns för var farligt gods får passera inom verksamheten.
det innebär att det inte förekommer några godstransporter inom rangerbangården väster
om Frihamnsviadukten.
En riskanalys har tagits fram av Bricon AB 2019-04-18 i samband med framtagandet av
den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen. Riskanalysens slutsats är att planområdet är
beläget på ett avstånd från Malmö rangerbangård som innebär acceptabla nivåer gällande
individrisk och samhällsrisk. Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
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Luftkvalitet

En ökad befolkning och fler verksamheter inom planområdet kan medföra ökad vägtrafik
och i kombination med tätare bebyggelse ge höga halter kväveoxider lokalt. Med närhet till
Malmö centralstation, förbättrat cykelvägnät med kopplingar till övriga staden och utökad
kollektivtrafik kan ökningen i vägtrafik minimeras.
Nya gaturum med hela fasader och höga hus på båda sidor om gatan kan innebära att luften stängs inne och utspädning av luftföroreningar minskar. Det finns dock möjligheter att
utforma bebyggelsen så att genomströmning av luft gynnas, exempelvis genom att bryta
upp långa fasader med olika hushöjder och skapa kvarter med gränder.
I samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen utreddes
hur utbyggnaden av Nyhamnen påverkar gällande luftkvalitén PM MKB FÖP Nyhamnen
Luftföroreningar framtagen av Sweco, 2015-12-18 rev 2017-10-19. Utifrån trafikprognoser
har miljökvalitetsnormer för luft bedömts. Utredningens slutsats är att miljökvalitetsnormer
(MKN) för luft inte överskrids men det finns risk för att den nedre utvärderingströskeln
(NUT) överskrids gällande PM10 längs Hans Michelsensgatan som kommer utgöra en huvudgata genom Nyhamnen.
Enligt PM MKB FÖP Nyhamnen Luftföroreningar väntas de högsta halterna av partiklar (PM10 )
och kvävedioxid(NO2 ) från vägtrafik förekomma i huvudledernas gaturumsmiljöer. Kvävedioxid brukar ses som en indikator på avgaser från biltrafik snarare än som den förorening
som ger upphov till de faktiska hälsoeffekterna. I stället anser forskarna att effekterna beror
på andra luftföroreningar, främst mindre partiklar, som har ett starkt samband med kvävedioxid.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon risk för försvårande av att
uppnå målen för miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” kan påverkas
negativt av planförslaget. De nationella miljökvalitetsmålens nivåer avseende kväveoxid och
partiklar riskerar att inte innehållas på huvudgator.
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 måttlig ekologisk status år 2021 samt god kemisk status år 2015.
Andelen hårdgjord yta kommer att minska inom planområdet vid ett genomförande av detaljplanen.
Planläggningen möjliggör uppgrundning av hamnbassängen och därmed ett återskapande
av tidigare grundområden med rena schaktmassor från dagens djup till det ursprungliga på
mellan 3–4 meter. Hamnbassängen i Nyhamnen har idag ett djup på mellan 7–8 meter.
Botten består mest av lös sediment, skräp och dumpat material. Det biologiska värdet idag
är ringa. Innan hamnen byggdes ut och bassängen muddrades förekom höga marinbiologiska värden på botten bestående av stora ängar av ålgräs, makroalger, blåmusslor vilka
fungerar som uppväxtplats och barnkammare för fiskar. Uppgrundningen bedöms enligt
Återfyllnad av hamnbassäng vid Nyhamnen framtagen av Marint Kunskapscenter i Malmö medföra att de biologiska värdena kommer att öka. Detta genom att ålgräset, makroalgerna och
blåmusslorna förväntas etablera sig på grund av det grundare havsbotten. Med ökad bottenvegetation minskar vågornas påverkan i havsmiljön, detta är speciellt viktigt med hänsyn
till klimatpåverkan och havsnivåhöjningar. En annan fördel är att det kan minska belastningen av näringsämnen som kommer vid bräddning från stadens kanalsystem.
Idag finns det en kombinerad spill- och dagvattenledning som mynnar ut i vattenområde
strax norr om planområdets nordöstra gräns. För att uppnå god vattenkvalité för badplats
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kommer det krävas att denna lednings utlopp flyttas. Vattenkvalitén kommer även bero av
de bräddningar som finns i kanalområdet och nödavlopp från befintliga och nya pumpstationer i området.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå målen för miljökvalitetsnormer för vatten.
Översvämning

Malmö kommer i framtiden att påverkas av effekter av ett förändrat klimat, inte minst genom högre havsvattenstånd. Översvämningar är oerhört kostsamma för såväl samhället
som invånare och människor riskerar att komma till skada. Det ligger därför i hög grad i
Malmö stads intresse att säkra staden, såväl dess befintliga som tillkommande bebyggelse,
mot extrema vädersituationer som höga havsvattenstånd.
Ny bebyggelse som möjliggörs genom nya detaljplaner har en förväntad livslängd som
sträcker sig betydligt längre fram i tiden än år 2100. Malmö stad arbetar därför för att ett
yttre kustskydd ska anläggas och finnas på plats vid en tidpunkt då det bedöms som rimligt
utifrån prognoser för framtida havsnivåer.
Malmö stad utgår från dagens kunskap och de prognoser som SMHI ger som underlag. I
förstudier som Malmö stad har låtit ta fram, till exempel ”Strategi mot extrema högvatten i
Malmö” (Sweco, 2018-02-28), används det högsta utsläppscenariot av växthusgaser som dimensionerande, vilket anger att havsnivåhöjningen kan bli upp till 1 meter över dagens nivå
till år 2100. Om tillfälliga havsnivåhöjningar på grund av extrema väderförhållanden läggs
till kan enligt dagens prognoser nivåer upp till 3,4 meter RH2000 förekomma vid Malmös
kust år 2100.
Statistiskt underlag visar att kraftig nederbörd och tillfälligt höga havsvattenstånd sker under olika tider på året och sannolikheten för att extrema vädersituationer ska uppstå samtidigt är enligt SMHI mycket liten. Det är därför enligt Malmö stads bedömning orimligt att
dimensionera staden för sådana scenarier.
Sammantaget bedömer Malmö stad att en lägsta nivå för ny bebyggelse på minst +3.0 meter över havets medelvattenstånd är tillräcklig för lång tid framåt. Denna nivå anges som
riktlinjer i Översiktsplanen för Malmö (antagen av kommunfullmäktige 2018) såvida inte
andra åtgärder kan vidtas som skydd mot översvämning. För att skydda lägre liggande mark
och förhindra vattenflöden genom svackor eller säkerställa lågt belägna tillfarter kan tillfälliga eller permanenta barriärer till + 3.0 meter behövas.
I Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
(godkänd av kommunstyrelsen i maj 2020) slås inriktningen fast att Malmö stad ska möjliggöra en fortsatt stadsutveckling och samtidigt skydda viktiga samhällsfunktioner samt bostäder och verksamheter i havsnära lägen mot höga havsvattenstånd. Enligt handlingsplanen ska en långsiktig strategi tas fram med åtgärder för att skydda befintlig och ny bebyggelse, samhällsviktiga funktioner och annan infrastruktur mm. Strategin ska omfatta förslag
till insatser, prioriteringar, finansieringsfrågor och tidplan för beslut och åtgärder för hur
vattennivåer högre än +3,0 meter ska hanteras. Strategin ska ligga till grund för politiska inriktningsbeslut för genomförande av åtgärder på kort och lång sikt. Arbetet med strategin
ska genomföras 2020—2023.
För att studera risker kopplat till översvämning inom planområde har Skyfall och havsnivåhöjningar för Smörkajen dp 5611, Nyhamnen tagits fram av WSP 2019-09-19.
Stigande havsnivåer
Det är troligast med skyfall under sommaren och höga havsnivåer på vintern. Under höst
och vår kan medelhöga havsnivåer och halvstora regn sammanfalla och då skapa problem
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med avledning av dagvatten. Vid vinterns höjningar av havsvattennivån kan området undvika översvämningar med hjälp av enkla åtgärder i närtid. På grund av klimatförändringar
vid år 2100, kommer hela hamnområdet (och därmed planområdet) att riskera drabbas av
översvämningar.
Planområdet kan idag klara vinterns extrema havsvattennivå för 20- och 100-årshändelse
med relativt enkla åtgärder som beskrivs i planförslaget. Havsvattennivå under 20- och 100årshändelse år 2100 kommer däremot innebära en stor påverkan med en stor översvämningsrisk.
Utifrån dagens kunskap bedömer Malmö stad att ett sammanhängande yttre kustskydd som
skyddar mot havsvattenstånd som överstiger 3 meter måste vara på plats under andra halvan av 2000-talet, troligen omkring 50 år fram i tiden.
Skyfall
Vid en kombination av en 20-årshändelse och 120 cm havsvattensnivå som inträffar på
sommaren år 2100 kan ett instängt område skapas öster om Smörkontrollen 1. Sporadiskt
små översvämningar på 20–30 cm på Hans Michelsensgatan och sidogator värderas inte
som kritiska då fordon från räddningstjänsten och ambulanser kan ta sig fram. Vid en 100årshändelse (en kombination med sommarens 140 cm havsvattennivå som inträffar på
sommaren år 2100) visar tre mindre instängda områden öster respektive väster om Smörkontrollen 1. Sporadiska små översvämningar på 20–30 cm samlar sig i större vattenytor på
Hans Michelsensgatan med sidogator. Vattendjupen stiger till över 0,5 m längre mot öst på
gatan. Delar av norra parken samt strandlinjen längs den östra kajen tillåts översvämmas
vid höga vatten. I parken kan en skålad yta anläggas för viss fördröjning. Övriga problemytor måste avvattnas genom pumpning.
Markföroreningar

En markundersökning Nyhamnen, översiktlig markmiljöundersökning har tagits fram av Ramböll
2018-02-16, där aktuellt planområde ingår. Undersökning är av översiktlig karaktär och har
tagits fram i syfte att få en övergripande bild av typen av fyllnadsmassor samt indikation på
hur kraftigt förorenade massorna är. Förhandsresultat från den kompletterande undersökningen visar att det förekommer sporadiskt förhöjda halter metaller. Det är i dagsläget svårt
att se ett mönster bland de förhöjda halterna.
Stadsbyggnadskontoret anser att framtagen markundersökning utgör tillräckligt underlag
för att bedöma huruvida området kan göras lämpligt för ändamålet eller inte.
I syfte att bedöma ekonomisk rimlighet att sanera har PM Förorenad mark DP 5611 tagits
fram 2019-10-01 av fastighets- och gatukontoret.
Enligt PM Förorenad mark DP 5611 innebär etableringen av källargaraget en urschaktning
till drygt -1 meter under havsytan eller cirka fyra meter under befintlig marknivå, dvs. under
tidigare havsbotten och utfyllnaden i området. Således kommer samtliga fyllnadsmassor
inom området för källargaraget att schaktas ur. Merkostnaden på grund av föroreningar i
dessa massor består endast i förhöjda mottagningsavgifter för de volymer som är förorenade över känslig markanvändning, för massor med föroreningshalter mellan känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning är merkostnaden i liten.
Garagets grundläggning kommer att ske under grundvattenytan, detta medför att eventuella
föroreningar som transporteras via grundvattnet begränsas av byggkroppen och återkontaminering av mark under byggnaden kraftigt begränsas. Inga föroreningar som kan avge
ånga har påträffats i grundvattnet.
Fastighet- och gatukontoret har tagit fram kostnadsberäkningar av sanering av planområdet
utifrån fyra olika scenarier varav en innebär ett extremt fall med massor som enbart består
av farligt avfall. Beräkningar baseras på ett saneringsbehov ner till 5 meter under kvarter
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och 3 meter under allmän plats. Åtgärdsmålet är satt till KM (känslig markanvändning)
även på allmän plats. Beräkningarna tar inte hänsyn till var massorna ligger, vidare beaktas
inte platsspecifika riktvärden. Slutsatsen är att den ekonomiska kostnaden bedöms vara
rimlig i förhållande till projektets intäkter.
Startbesked villkoras i plankartan med en planbestämmelse som, innebär att förorening i
mark ska vara avhjälpt innan startbesked ges. Se 4 kap 14§ pbl.
Föroreningar i byggnader

För befintliga byggnader bedöms det inte vara möjligt att komma åt och ta prover. I värsta
fall skulle en provtagning innebära att byggnaderna i princip måste rivas vilket går emot bevarandeintresset.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar anges i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35 m2
är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida 50 dBa ekvivalent och 70 dBa maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00. Om det inte går
att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid smålägenheter) så bör minst
hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl.
22.00 och 06.00.
Trafikbuller alstras främst från trafik på Hans Michelsensgatan. Trafik på områdets lokalgator kommer ha en begränsad trafik av lokal karaktär med låga nivåer, det är också här merparten av bostäderna är placerade. Bullerutredning Smörkajen, 2020-07-01 har tagits fram av
Efterklang-AFRY i samband med planarbetet.

Illustration 20. Ekvivalent ljudnivå vid fasad från vägtrafik. Efterklang.
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Illustration 21. Maximal ljudnivå vid fasad från vägtrafik. Efterklang.

Som mest uppgår dygnsekvivalenta ljudnivåerna till 64 dBA och maximala ljudnivåerna nattetid till 79 dBA utmed Hans Michelsensgatan. Fasaderna där den ekvivalenta ljudnivån
överskrider LAeq 60 dBA är planerade främst till kontor med undantag av hus 9 (illustration 22) där det inte finns något bullerriktvärde vid fasad. För hus 9 längs med Hans Michelsensgatan som planeras för bostäder (illustration 22), där inslag av bostäder medges behöver uppföras så att varje bostad har tillgång till ljuddämpad sida för minst hälften av varje
bostadsrum alternativt inte vara större än 35 kvm. För övriga byggnader inom området beräknas trafikbullernivån till 60 dBA innehållas med väldigt god marginal och därmed finns
det inga krav på ljuddämpad sida.
Samtliga hus med gårdsstruktur innehåller riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70
dBA maximal ljudnivå på innegård. Vid samtliga punkthus kommer det behöva anläggas
gemensam uteplats där 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå klaras.
Därmed behövs åtgärder, exempelvis i form av plank, för att uppnå riktvärdena vid gemensam uteplats. Alternativt kan tekniska åtgärder genomföras på balkonger så att bullerriktvärden för uteplats klaras där.
Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse. Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller
riktvärdet.
Förutsättningar för buller från industriell verksamhet
Detaljplanområdet ligger söder om Copenhagen Malmö Port AB:s CMP) verksamhetsområde och påverkas främst av buller från denna verksamhet. Det finns även andra verksamheter i planområdets närhet men dessa är av ringa omfattning och bedöms inte generera
bullernivåer i närheten av angivna bullerriktvärden. Verksamheter av ringa betydelse är
Lantmännens verksamhet precis norr om området vid Grimsbygatan och buller från lotsbåtsverksamheten i hamnen.
Lantmännens anläggningar alstrar inget buller förutom buller från transporter till och från
anläggningarna. Bullret från transporterna bedöms som försumbart i sammanhanget.
Buller från lotsverksamheten ska inte jämföras med bullerriktvärde då det är utryckningsverksamhet/utryckningsfordon. Andra bullerutredningar (för andra områden i närheten)
visar att buller från lotsverksamheten dessutom är lågt och får betraktas som försumbart.
Buller från lotsbåtar beräknas till Lmax ≤ 55 dBA respektive Leq ≤ 40 dBA vid de värst utsatta av de planerade bostäderna.
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Fartygsanlöp till och från hamnen är inte inkluderat i beräkningsresultaten eftersom det inte
igår i CMP’s bullervillkor och således inte finns med i deras beräkningsmodell. I andra liknande bullerutredningar gjorda i Malmö och Trelleborg undersökt buller från fartygsanlöp.
Bullret från fartygsanlöpen är tydligt lägre än det buller som alstras från stilla liggande fartyg. Buller från fartygsanlöp beräknas till Lmax ≤ 55 dBA respektive Leq ≤ 40 dBA vid de
värst utsatta av de planerade bostäderna förutsatt att fartygen seglar in och ut till Frihamnen och vissa vänder, dock inte längre in i yttre hamnen.
De föreslagna bostäderna i planområdets västra del, hus 5 och 7 (illustration 23) bedöms
stå färdiga tidigast 2025. För dessa bostäder bedöms verksamhetsbullret redan före 31 december 2027 ha en liten påverkan. Resterande bostäder väntas stå klara tidigast 2027.
CMP kommer, i enlighet med gällande arrendeavtal mellan Malmö stad och CMP där mark
och vattenområde fr.o.m. 2027 återgår till staden, att flytta viss del av sin hamnverksamhet i
riktning norrut längre från planerade bostäder. Utifrån denna situation redovisas två beräkningsfall för verksamhetsbuller:
•

Scenario före 31 december 2027

Beräkningsförutsättningarna i detta scenario utgår från maximalt utnyttjad kapacitet för
hamnens verksamhet samt utgår från hamnens bullervillkor i miljötillstånden. De driftsförutsättningar som ingår i beräkningarna överensstämmer med det avtal som förhandlats
fram mellan CMP och Malmö stad under 2020. Det som skiljer detta scenario mot tidigare
beräkningar som ligger till grund för villkorsprövningen är att fartygstrafiken flyttats från
södra frihamnsrännan med undantag för kryssningsfartyg. Kryssningsfartygens anlöp och
avgångar får dock endast ske mellan kl 06:00-22:00. I övrigt är det ingen skillnad. Dessa
förhållandevis små justeringar väntas inte påverka CMP:s möjlighet att fortsatt bedriva
hamnverksamhet, hamnens kapacitet eller riksintresse hamn.
•

Scenario efter 31 december 2027

Beräkningsförutsättningarna i detta scenario utgår från maximalt utnyttjad kapacitet för
hamnens verksamhet samt de bullervillkor CMP har i sitt miljötillstånd. De förutsättningar
som ingår i beräkningarna överensstämmer med det nya arrendeavtalet som idag gäller mellan CMP och Malmö. Hamnens miljötillstånd upphör per automatik att gälla inom de
mark- och vattenområden som ska återgå till staden enligt arrendeavtalet och därmed även
den bullerstörande verksamheten. Dessa förändringar förväntas inte påverka hamnens kapacitet, CMP:s möjlighet att bedriva hamnverksamhet eller riksintresse hamn.
Miljötillstånd CMP
Tillstånd finns för CMP:s (Copenhagen Malmö Port AB) för miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken som anger förutsättningarna för verksamheten. Länsstyrelsen har den 2013-0620 fattat beslut om bullervillkor för verksamheten. Detta anger att buller från verksamheten, vid kontrollpunkt, inte får ge upphov till högre ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå
vid bostäder än 57 dBA dagtid och kvällstid (kl 06 – 22) och 50 dBA nattetid. Vid enstaka
tillfällen, exempelvis vid driftsstörningar, får ljudnivån uppgå till 60 dBA. Momentana
(maximala) ljud nattetid får uppgå till högst 70 dBA).
Avtal Malmö stad – CMP
Malmö stad äger fastigheterna Hamnen 22:191 och Hamnen 22:164 inom vilka CMP bedriver hamnverksamhet. Mellan parterna finns sedan tidigare ett nyttjanderättsavtal, jämte tillläggsvatal, som beviljar CMP rätten att bedriva hamnverksamhet inom dessa fastigheter.
I syfte att undvika en omprövning av hela CMP:s omfattande hamntillstånd har Malmö
stad och CMP har ingått ett nytt arrendeavtal i februari 2020 som fram till och med den 31
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december 2027 begränsar CMP:s sätt och möjligheter att bedriva hamnverksamhet i anslutning till Smörkajen. Efter den 31 december 2027 skall hamnverksamheten helt upphöra
inom aktuellt mark- och vattenområde och en avvecklingsplan som avser dessa områden
kommer att tas fram CMP och därefter ges in till länsstyrelsen.
Syftet med arrendeavtalet är att, parterna emellan, avtala om strängare bullernivåer för
CMP:s hamnverksamhet än vad som följer av deras miljötillstånd och på så sätt förbättra
möjligheten för uppförande av bostäder och kontor inom området för FÖP Nyhamnen,
Smörkajen under tiden fram till den 31 december 2027. Allt i syfte att Boverkets vägledande råd avseende ljudnivåer för bostäder och kontor så långt möjligt skall kunna beaktas.
Parterna är överens om att avtalet är i överensstämmelse med bestämmelserna i svensk rätt
och att parterna, trots gällande miljötillstånd, har rätt och möjlighet att avtala om strängare
krav vad gäller buller från hamnverksamheten än vad som följer av tillståndet, dock inte i
en sådan utsträckning att riksintresset hamn påverkas. Motsatsen är dock inte möjligt att
avtala om.
Arrendeavtalet upphör utan föregående uppsägning per den 31 december 2027 utan någon
rätt till förlängning. Eftersom CMP efter detta datum inte längre har tillgång/ tillträde till
denna del av mark- och vattenområdet, så kommer hamnverksamheten, oaktat miljötillståndet, att helt upphöra i anslutning till planområdet.
Riktvärden för verksamhetsbuller
Boverket har gett ut Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Denna skrift
innehåller riktvärden för ljudnivåer vid lokalisering av bostäder i närheten av verksamheter
som bullrar. Vägledningen redovisar en zonindelning där olika ljudnivåer placerar ny bebyggelse i zonerna A, B och C. I zon A kan bostäder accepteras utan vidare, i zon B bör åtgärder vidtas och i zon C bör bostäder inte komma till stånd.

Illustration 20. Bullerriktvärde enligt Boverkets rapport 2015:21 för industri/annan verksamhet.

Illustration 21. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida.

Beräkningar verksamhetsbuller
En bullerutredning för Smörkajen 2020-07-01 har tagits fram av Efterklang – AFRY. Beräkningarna utgår från avtalet mellan Malmö stad och CMP som reglerar hamnens buller och
därmed har även två beräkningsscenarier beaktats:
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•

fram till och med 31 december 2027

•

från och med 31 december 2027

Verksamhetsbullret har beräknats för ekvivalenta ljudnivåer i dB(A) per hus eller per kvarter som frifältsvärden vid fasad. Högsta till lägsta ljudnivån över fasaden redovisas.
Gemensamt för samtliga byggnader är att bullerriktvärdet för maximal ljudnivå nattetid klaras. All verksamhet (bilbåtar) som beräknas generera maximala ljudnivåer är schemalagd till
dag- och kvällstid, inte nattetid. Bullerriktvärdet Lafmax 55 dBA överskrids vid vissa fasader.
De beräknade ljudnivåerna avser ett scenario som endast sker vid enstaka tillfällen per år
(1-2 ggr/år efter uppgift från CMP) då bilbåtar av någon anledning inte kan lastas dag- eller
kvällstid utan behöver ske nattetid.

Illustration 22. Beräkningspunkter (Hus 1-Hus 11). Hus 3 till 8 är bostäder. Hus 1 och 10 är kontor. Hus 2
och 9 är kontor med inslag av bostäder.

Beräkningsfall ”Före 31 december 2027”
Före 2027 beräknas bullerriktvärdet för zon A (dag, kväll, natt) överskridas för samtliga bostäder förutom hus 7 (illustration 22). Före 2027 beräknas bullerriktvärdet för zon B att klaras för alla bostäder förutom för hus 11 (illustration 22) där ett mindre överskridande på 1
dB(A) sker för de övre våningsplanen nattetid. Ljuddämpad sida (zon B) klaras för en del
av bostäderna men för Hus 3, 4, 8 och 11 (illustration 22) beräknas det ske ett överskridande vid den ljuddämpade sidan med ca 60% av fasadytan och då främst i de övre våningsplanen.

Illustration 23. Ekvivalenta ljudnivå från industribuller, dagtid 06–18, vy från norr. Tyréns.
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Illustration 24. Ekvivalenta ljudnivå från industribuller, kvällstid 18–22, vy från norr. Tyréns.

Illustration 25. Ekvivalenta ljudnivå från industribuller, nattetid 22–06, vy från norr.

Illustration 26. Maximal ljudnivå från industribuller, maximal ljudnivå, vy från norr.

Beräkningsfall ”Efter 31 december 2027”
Efter 2027 beräknas bullerriktvärdet för zon A (dag och kväll) överskridas för Hus 2, 3, 4,
11 (illustration 22) och sker då främst mot fasad i norr och för Hus 5 och 9 (illustration 22)
där överskridande sker främst i de övre våningsplanen. Bullerriktvärdet för zon A beräknas
klaras för Hus 6, 7 och 8 (illustration 22). Bullerriktvärdet för Zon A (natt) beräknas klaras
för samtliga hus. Efter 2027 beräknas bullerriktvärdet för zon B klaras för samtliga hus.
Bullerdämpad sida (zon B) klarar för merparten av husen förutom hus 4 (illustration 22)
där 60% av fasadytan väntas klara riktvärdena för bullerdämpad sida samt vid det övre våningsplanet i några av husen mot norr och i hörnen där det kan vara svårt att få till genomgående lägenheter.
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Illustration 27. Ekvivalent ljudnivå från industribuller, dagtid 06–18, vy från norr.

Illustration 28. Ekvivalent ljudnivå från industribuller, kvällstid 18–22, vy från norr.

Illustration 29. Ekvivalent ljudnivå från industribuller, nattetid 22–06, vy från norr. Tyréns.
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Illustration 30. Ekvivalent ljudnivå från industribuller, maximal ljudnivå, vy från norr. Tyréns.

Lågfrekvent buller
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus anges riktvärde för lågfrekvent
buller inom 1/3 frekvensbanden 31,5–200 Hz vilka redovisas i illustration 30.

Illustration 31. riktvärde för lågfrekvent buller inomhus

Beräkningar lågfrekventbuller
Nedan presenteras hur det lågfrekventa bullret påverkar fasadutformningen. I illustration 32
redovisas den minsta ljudreduktionen som fasadkonstruktionen behöver för att uppnå gällande riktvärden inomhus. Notera att det inte är den totala ljudreduktionen som avses utan
ljudreduktionen för individuella tersband i frekvenserna 31-200 Hz.

Illustration 32. Minsta ljudreduktion från fasad som behövs för att uppnå riktvärden inomhus. Scenario före (vänster) och efter 31 december 2027 (höger).
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Vid scenario ”Före 31 december 2027” behöver av totalt 11 hus: 3 hus som behöver bättre
fönster och tyngre stomme än konventionellt. 7 hus som behöver bättre fönster men kan
ha konventionell tung stomme. 1 hus som kan ha standardfönster och konventionell tung
stomme
Vid scenario ”Efter 31 december 2027” kan samtliga 11 huskroppar ha standardfönster och
konventionell tung stomme.
Samlad bedömning – omgivningsbuller
De föreslagna bostäderna i planområdets västra del, hus 5 och 7 (illustration 22) bedöms
stå färdiga tidigast 2025. För dessa bostäder bedöms verksamhetsbullret redan före 31 december 2027 ha en liten påverkan. Resterande bostäder väntas stå klara tidigast 2027.
Den samlade bedömningen av bullersituationen är att det kommer gå att bygga bostäder
vid Smörkajen som uppnår god ljudmiljö utifrån:
•

Människors hälsa och säkerhet

•

Utifrån boverkets gällande bullerriktvärden vad avser trafikbuller och verksamhetsbuller inklusive lågfrekvent inomhus för båda scenarierna, dvs fram till och även efter 31 december 2027 då bullerförhållandena väntas bli än bättre.

Trafikbullret klarar grundbullerriktvärdet på ekvivalent ljudnivå 60 dBA för huvuddelen av
bostäderna och det finns därmed inget krav på ljuddämpad sida. Då de flesta lägenheterna
inte vänder sig ut mot Hans Michelsensgatan där buller från trafik är som högst väntas påverkan från trafikbuller på bostäderna bli låg. Det kommer gå att anlägga uteplatser som
klarar bullerriktvärden, även i punkthusen men då med ett skydd i form av plank.
Till och med 31 december 2027 beräknas samtliga bostäder klara verksamhetsbullerriktvärdet för zon B förutom ett överskridande på 1 d(B) för del av fasad i ett av bostadshusen
norr o parken. Bullerriktvärdet för zon A beräknas klaras för några av bostadshusens fasader.
Fr.o.m. 31 december 2027 beräknas samtliga bostäder klara verksamhetsbullerriktvärdet för
zon B och verksamhetsbullerriktvärdet för zon A beräknas klaras för merparten av bostadshusen. Gemensamt för samtliga byggnader är att dessa klarar bullerriktvärdet för maximal ljudnivå nattetid.
När det gäller lågfrekvent buller gör staden bedömningen att det är tillräckligt att bygga bostäder med standardfönster och med konventionell tung stomme. Dels då de flesta bostäderna tidigast kommer stå färdiga 2027 och dels eftersom de lågfrekventa bullerberäkningarna som utförts baseras på ett ”worst case” situation med en typ av kryssningsfartyg som
aldrig eller väldigt sällan angjort Malmö hamn.
Hamnens bullervillkor bedöms inte överskridas av föreslagen bebyggelse inom planområdet så när som på 1 d(B) för del av fasad för ett bostadshus norr om parken.
Hamnens verksamhet kommer efter arrendeavtal med Malmö stad att fr.o.m. 31 december
2027 flytta viss del av sin bullerstörande verksamhet i riktning norrut bort ifrån planerade
bostäder. Då kommer även miljötillståndet för den del av området att sluta gälla.
En sammanvägning av trafik- och verksamhetsbullrets påverkan på bostäder inom planområdet bedöms vara acceptabel dels på grund av de låga bullernivåer för trafikbuller för bostäderna inom området där verksamhetsbullret väntas vara dimensionerande. Högre trafikbullernivåer väntas enbart ut mot Hans Michelsensgatan där hus nr 9 (illustration 22), som
möjliggör för inslag av bostäder, kan bli påverkad av högre trafik- som verksamhetsbuller.
Resterande byggnader ut mot hans Michelsensgatan är planerade för kontor- och centrumverksamhet.
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Trafikkonsekvenser

Detaljplanen medger bebyggelse i ett stationsnära läge vilket bedöms komma att ge jämförelsevis liten andel biltrafik och en större andel kollektivtrafikresande. Den planerade utformningen av Hans Michelsensgatan bedöms ha 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 Hans Michelsensgatan och längs Skeppsbron. Gående prioriteras särskilt i
planområdets norra delar då gatorna där ska utformas på fotgängares villkor.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Upprättande av avtal

Malmö stad äger till största del marken inom planområdet, förutom fastigheterna Bylgia 1,
Smörkontrollen 1, Kattegatt 1 och Hamnen 22:180. För genomförandet av detaljplanen
upprättas markanvisningsavtal mellan Malmö stad och respektive exploatör. Avtalen reglerar kostnads- och ansvarsfördelning mellan staden och exploatören avseende bl.a. marköverlåtelse, ledningsflytt utbyggnad allmänplats mm. Slutgiltigt skrivs köpeavtal eller tomträttsavtal mellan Malmö stad och exploatören.
Övriga ekonomiska konsekvenser

Detaljplanens genomförande innebär att den mark inom planområdet som idag ägs av
Malmö stad, och som planläggs som kvartersmark, förvärvas av den framtida exploatören.
Detta medför en inkomst för staden. Planen medför även utgifter för Malmö stad för utbyggnad av allmän platsmark så som gator, kaj- och vattenmiljöer, park och bekostnad av
eventuell flytt av ledningar inom området.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Delar av kvartersmark på fastigheterna Bylgia 1, Smörkontrollen 1, Kattegatt 1, Hamnen
22:137, Hamnen 22:164, Hamnen 22:176, Hamnen 22:188 samt Hamnen 22:191 avses i
förslaget att överföras till allmän platsmark. Kommunen blir huvudman för allmän platsmark.
Nedan följer en preliminär redogörelse för hur fastighetsindelningen kan komma att förändras vid planens genomförande: Del av Bylgia 1 överförs till den kommunala fastigheten
Hamnen 22:3. Del av Hamnen 22:3 överförs antingen till Bylgia 1 genom fastighetsreglering eller avstyckas till ny fastighet. Hamnen 22:134 överförs i sin helhet till den kommunalägda fastigheten Hamnen 22:164. Del av Hamnen 22:164 kan genom fastighetsreglering
överföras till Smörkontrollen 1 samt bilda en eller flera fastigheter för bostads- och/eller
kontorsändamåländamål. Hamnen 22:176 överförs i sin helhet till den kommunalägda fastigheten Hamnen 22:164. Delar av Hamnen 22:191 överförs till Hamnen 22:164 för att sedan avstyckas för att bilda en eller flera fastigheter för bostads- respektive kontorsändamål.
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Illustration 33. Befintliga fastighetsgränser i planområdets norra del.
3.5 Samhällskonsekvenser
Social konsekvensbeskrivning (SKB)

Målet för Nyhamnens planering är bland annat att sätta människan i centrum. En socialkonsekvensbedömning som har tagits fram av SBK 2019-09-02, visar att planen har goda
möjligheter att tillföra sociala kvaliteter för besökande till planområdet, inte minst för den
allmänna parken och badanläggningen som kan locka människor från helt andra områden.
För de boende är behovet av mer privat och sammanhållande samvaro desto mer utpräglat
då bostadsgårdarna förvisso är skyddade och privata men samtidigt små till ytan. Gårdarna
avses inte styckas upp genom bildandet av en gemensamhetsanläggning (g) och cykelparkering ska inte lösas på gårdarna för att tillgängliggöra en större del friyta för lek och grönska
(säkerställs i markanvisningen). Barns behov av lek och rörelse kommer även behöva mötas
på allmän plats i vuxet sällskap för de minsta barnen.
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att möjliggöra för en funktionsblandad bebyggelse med varierade hustyper.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för barn genom badanläggningen och parkerna. Närheten till trafik och vatten gör dock att många små barn av säkerhetsskäl kommer kräva
vuxet sällskap även om säkra och attraktiva övergångar kommer finnas över Hans Michelsensgatan vid gång- och cykelstråk. De redovisade gårdarna i planområdet ligger runt 1000–
1200 m2 vilket får anses vara acceptabelt. Den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen
har i sina beräkningar accepterat gårdar ner till fem kvadratmeter gård per boende. För
punkthusen inom planområdet kan gård skapas på de lägre placerade takytorna.
Tillgänglighet

Planområdet bedöms ha förutsättningar för att kunna bli en tillgänglig miljö för personer
med olika fysiska förutsättningar och behov. Med tanke på planens intentioner att tillmötesgå många malmöbors behov i parkerna och längs kajkanterna är det viktigt att tillgänglighetsexpertis kontaktas i bygglovsskedet.
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Jämställdhet

Planförslaget innebär uppförande av bland annat bostäder, 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

Planområdets centrala läge innebär att offentlig service finns tillgängligt inom gångavstånd.
Detaljplanens genomförande bedöms generera cirka 550 nya bostäder inom området. Med
utgångspunkt i att området kan klassificeras som innerstad och består till större delen av lägenheter, bedöms bostäderna generera ett behov av cirka 80 förskoleplatser och 60 grundskoleplatser på lång sikt. På kort sikt kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i
området. Beräkningen är genomförd i en modell för beräkning av behov av för- och grundskoleplatser som alstras genom ny bebyggelse, framtagen av stadsbyggnadskontoret 2017.
Behovet av förskola löses inom detaljplanen genom att två nya förskolor för cirka 120 barn
var planeras i planområdets närhet.
Kommersiell service

Planförslaget bedöms ha positiv inverkan på platsens tillgång till kommersiell service då det
möjliggörs för centrumverksamheter.
3.6 Övriga konsekvenser
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Riksintresse hamn
Malmö hamn är ett utpekat riksintresse. Kommunen och Copenhagen Malmö Port AB
(”CMP”) är överens om att verka för att både stadsutvecklingen, enligt intentionerna i
översiktsplanen för Nyhamnen och CMP:s hamnverksamhet inom Malmö hamn kan utvecklas parallellt.
CMP:s miljötillstånd till hamnverksamhet omfattar i dag allt vattenområde i den inre hamnbassängen som är en aktuell del av planområdet. CMP avser dock att inom kort inkomma
med en avvecklingsplan för hamnverksamheten inom detta vattenområde. Denna avveckling bedöms inte påverka riksintresset hamn.
Kommunen och CMP har ett gällande arrendeavtal (för avtal, se vidare under avsnittet
”Konsekvenser”, rubrik ”Konsekvenser för hälsa och miljö” och underrubrik ”Omgivningsbuller”) för området söder om Terminalgatan innebärande viss anpassning av CMP:s
verksamhet inom arrendeområdet. Kommunen och CMP är, som tidigare nämnts, överens
om att arrendeavtalet, inte påverkar CMP:s möjlighet att fortsatt bedriva hamnverksamhet
vare sig idag eller i framtiden.
Detaljplanen förväntas inte påverka riksintresset hamn negativt genom ianspråktagande av
en begränsad del av mark- och vattenområdet i hamnen.
Planerad bebyggelse inom planområdet förväntas klara CMP:s riktvärden för buller i miljötillståndet både före och efter 31 december 2027.
Malmö stad och CMP är överens om att den del av hamnverksamheten som berör fartygstrafik i den inre hamnen fortsättningsvis kommer att kunna vara kvar utmed Hullkajen
även under efter det att vattenområdet inom planområdet fyllts ut. Planen är att höja upp
havsbotten från nuvarande 8,0 meters djup till 4,0 meters djup. Syftet med åtgärden är att
förbättra den biologiska mångfalden i vattenområdet och möjliggöra för ålgräs att etablera
sig.

43 (53)

Illustration 34. Avgränsning riksintresse hamn från FÖP Nyhamnen. Planområdet inom röd streckad cirkel.

Sedan 2019 har CMP haft totalt 25 fartygsanlöp vid Hullkajen. Samtliga fartygsanlöp har
skett under perioden augusti – april. Den fartygslängd som gäller för Hullkajen är för närvarande 150 meter. CMP har varit i kontakt med Lotsarna i hamnen som gör bedömningen
att det är möjligt att avlysa/grunda upp det markerade området (illustration 35) förutsatt
dels en tydlig utmärkning och dels att max längden på fartyg som angör Nyhamnen minskas från 150 till 100 meter. Längden på de fartyg som sedan 2019 gjort 25 anlöp vid Hullkajen understiger med råge 100 meter.
Ovannämnda vattenverksamhet (illustration 35) går att genomföra men innebär en viss begränsning avseende storleken på de fartyg som kan anlöpa Nyhamnen. Detta förhållande
kommer dock inte påverka riksintresset hamn.

Illustration 35. Område för vattenverksamhet.
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Riksintresse kulturmiljö
Detaljplanen berör område av riksintresse för kulturmiljövård. I riksintressets värdebeskrivning utpekas bland annat hamnanläggningar, kajer, järnvägsstationen och Kolgahuset att
vara av värde. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset. Se vidare under avsnittet ”Konsekvenser”, rubrik ”Kulturmiljö” och ”Stadsbild”.
Riksintresse kustzon
Planområdet berörs av riksintressen för kustzonen. Riksintresset har en vid utbredning och
omfattar stora delar av Malmö. Malmös stads huvudsakliga planeringsinriktning är att
främst bygga innanför Yttre Ringvägen och använda befintlig urbaniserad mark på ett effektivare sätt. Det ska dock ske utan att äventyra tillgängligheten till kusten. Bedömningen
har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset eftersom området
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften samt att ny bebyggelse och kontorsverksamhet är avskild från området närmast
strandlinjen.
Relevanta övriga projekt

Vattenverksamhet
Malmö stad ska ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen.
Tillståndet ska möjliggöra för att göra en utfyllnad samt en uppgrundning i Nyhamnsbassängen inom planområdet, men även delvis utanför planområdet för att säkerställa Nyhamnsprojektet i stort. Detaljplaneläggningen löper parallellt med Mark- och miljödomstolens prövning. Området som är tänkt att ingå i vattenverksamheten framgår av illustration
34. Utfyllnaden avses bestå av bl.a byggnation för bostäder och kontor och ett underjordiskt parkeringsgarage under vattnet.

4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Exploatören ansvarar för genomförandet och
utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Fastighets- och gatukontoret hanterar avtal avseende markanvisning, förvärvsavtal m.m.
där kommunal mark överlåts till exploatören som blivande fastighetsägare.
Övriga frågor avseende lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal samordnas mellan fastighets- och gatukontoret samt de blivande fastighetsägarna inom planområdet.
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.
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.
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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 kan behöva redovisas av exploatören i samband med
bygglovsansökan.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen av spänningen, exempelvis bör nätstationer placeras friliggande med ett avstånd till utrymme där människor vistas som överstiger fem meter.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Upprättande av avtal

Eftersom Malmö kommun äger större delen av marken inom planområdet kommer markanvisningsavtal följt av slutliga köpeavtal att upprättas.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Fastighets- och gatukontoret hanterar och bekostar eventuell sanering samt ledningsomläggningar inom planområdet som föranleds av exploateringen. Fastighets- och gatukontoret bekostar eventuell tillfällig utbyggnad av VA för detaljplanens genomförande. Fastighets- och gatukontoret bekostar utfyllnad av vattenområde och upprustning samt nyanläggning av kajer.
Blivande fastighetsägare hanterar och bekostar rivning av befintliga anläggningar ovan och
under mark, markterrassering samt eventuella grundförstärknings- och/eller konstruktionsåtgärder inom blivande kvartersmark. Blivande fastighetsägare bekostar också detaljplanen
och erforderliga utredningar. Så även åtgärder som orsakas av buller och vibrationer. Ytterligare fastighetsrättsliga åtgärder för kvartersmark, såsom uppdelning i flera fastigheter, annan fastighetsreglering eller dylikt bekostas av blivande fastighetsägare.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättningar. Fastighetsägare/ledningshavare
bekostar lantmäteriförrättning 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 ska genom fastighetsreglering överföras till en eller flera av kommunens
ägda park- eller gatumarksfastigheter.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder och kontor. Om marken delas in i flera fastigheter inom samma kvarter behöver samverkan sannolikt ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, kan gemensamhetsanläggningar i så fall bildas. Parkering för planområdets behov föreslås i sin helhet
placeras under mark. Delar av par-parkeringsgaraget kommer att behöva placeras under allmän platsmark (W3, vattenområde och GATA2). För att genomföra denna lösning kommer 3D-fastighetsbildning att krävas. Ledningar som kommer att förläggas inom allmän
platsmark säkras lämpligen genom servitut eller ledningsrätt. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare. Ledningar som kommer att förläggas inom kvartersmark säkras lämpligast genom servitut. Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö
stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av avsikten att bygga fler bostäder, tillgängliggöra ett område vid
vattnet för allmänheten, norr om centralstationen och stärka kopplingarna mellan stadens
olika vattennära delar via Skeppsbrokajen.
Planförfarande

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen då förslaget bedöms ha ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 27§ planoch bygglagen.
Historik i processen

Ett förvaltningsövergripande arbete har pågått under 2016 – 2018 med att ta fram ett underlag som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med Smörkajen. Arbetet sammanfattar värden inom området som är viktiga att jobba vidare med samt ger förslag på aktiviteter
som kan implementeras i ett tidigt skede inom området. Arbetet har utgått från översiktsplan för Nyhamnen.
Ett stadsbyggnadskoncept för Smörkajen har tagits fram av stadsbyggnadskontoret parallellt med detaljplanearbetet i samarbete med andra förvaltningar i staden och Team SWMS
arkitektur (+Esencial, SWECO och Tyréns).
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har även tjänstemän från fastighets- och gatukontoret, Malmö museum, miljöförvaltningen, VA SYD, P-Malmö och Serviceförvaltningen/stadsfastigheter deltagit.
Stadsbyggnadskocept och strukturskiss för Smörkajen har tagits fram av Team SWMS arkitekter (+Esencial arkitekter, SWECO, Tyréns) tillsammans med Malmö stad.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet är beläget i Nyhamnen och utgörs av Ångbåtsbron, gamla Ångfärjekajen,
Skeppsbron och Nyhamnsbassängen. Området avgränsas av Hans Michelsensgatan och
Posthusplatsen i söder, Nyhamnsbassängen och Grimsbygatan i öster samt vattenområde i
norr och väster. Området är cirka 154 500 kvm stort.
Inom detaljplaneområdet finns fastigheterna och del av fastigheterna Bylgia 1, Smörkontrollen 1, Kattegatt 1, Vassen 2 och 3, Hamnen 22:3, 22:164, 21:138, 22:137, 22:176,
22:188, 22:191.
Fastigheten Bylgia 1 ägs av Vasakronan Fastigheter AB och Smörkontrollen 1 ägs av AB
Cydonia. Malmö kommun äger övriga fastigheter inom planområdet.
Fastigheten Hamnen 22:164 belastas med servitut 203/1988.1, för väg, till förmån för fastigheten Hamnen 22:188.
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Illustration 36. Ortofoto med planområdets ungefärliga avgränsning markerat med röd linje. För mer exakt avgränsning, se plankarta.
Platsens historik

Smörkajens historia som plats för resande och koppling till omvärlden gör platsen helt unik
i Malmö. Planområdet utgörs idag av ett område där hamnverksamhet bedrivits under lång
tid.
Området är utfyllt etappvis sedan början på 1800-talet. Inom större delen av området utfördes utfyllnaden mellan mitten på 1800-talet och mitten på 1900-talet. Planområdet omfattas idag av byggnader som inhyser verksamheter och kontor. Större delen av ytorna består av hårdgjord mark med kajer och uppställningsplatser för fordon och gods, vändplaner, parkeringar, lastzoner för turtrafik och godstrafik med båt mm.
Andelen grönyta är således mycket låg. Området har aldrig innehållit större grönytor undantaget den park som i början av 1900-talet låg vid varmbadhuset (ungefärlig placering nuvarande Bylgiahuset). Delar av den äldre parken med ett fåtal äldre, större träd finns väster
och norr om Bylgiahuset. Längs Skeppsbrokajen finns en befintlig trädrad av lind. I övrigt
innehåller området endast små busk/småträdsplanteringar av relativt lågt värde.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

I översiktsplanen finns en utpekad prioriterad grönkoppling att utveckla vidare som korsar
Ångfärjekajens spets i planområdets norra del. En annan utpekad prioriterad grönkoppling
att utveckla vidare korsar Skeppsbron i anslutning till Jörgen Kocksgatan.
Bebyggelse

Platsen ingår i ett område vars karaktär definieras som ”verksamhetsområdet-hamnar” enligt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande. Programmet lyfter fram att hamnområden till stor del karaktäriseras av bland annat hårdgjorda öppna ytor, kajkanter och hamnbassänger och stora ofta fristående byggnadsvolymer. Dessa drag bör genomsyra hamnområdena även i framtiden när platser omvandlas till stadsbebyggelse.
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av två kontorsbyggnader (Smörkontrollen
och Bylgia), en tidigare svävarterminal samt en före detta färjeterminal.
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Svävarterminalen
På fastigheten Hamnen 22:176 finns en byggnad som tidigare användes som svävarterminal. Vid byggnaden gick båttrafik mellan Malmö och Köpenhamn. Båttrafiken minskades
och upphörde så småningom efter öppnandet av Öresundsbron 2000.
Smörkontrollen
Den ursprungliga rödbruna tegelbyggnaden varav det idag enbart betongstommen kvarstår,
uppfördes 1935 efter ritningar av arkitekten Nils Blanck. 1997–98 genomgick byggnaden,
efter ritningar av Arkitektgruppen i Malmö AB, en total omgestaltning. Byggnaden är utpekad som ”Kulturhistoriskt värdefull byggnad som ska bevaras” i översiktsplan för Nyhamnen.

Foto 1. Smörkontrollen, vy från nordöst. Foto 2. Bylgiahuset, vy från väst.
Bylgia
Kontorskomplexet i kvarteret Bylgia ritades av Hans Westman 1954–57 och består av tre
sammanbyggda huskroppar som var och en fått sitt eget uttryck. Till kontorskomplexet hör
även den gestaltade trädgårdsanläggningen i kvarteret. Byggnaden är uppförd i sen modernistisk stil med inslag av det lokala och traditionella. Arkitekturen innehåller båtreferenser i
form av den båtformade huvudbyggnaden och den brygglika annexbyggnaden.
Huset placerades indraget från Skeppsbron så att det inte helt skulle skymma utsikter till
och från det intilliggande Kolgahuset. Placeringen var också beroende av de järnvägsspår
som genomkorsade kvarteret i öster. Byggnaden är utpekad som ”Kulturhistoriskt värdefull
byggnad som ska bevaras” i översiktsplan för Nyhamnen.
Huvudbyggnaden består av en åtta våningar hög byggnadskropp vars byggnadsvolym är fasad så att byggnaden är som smalast mot gavlarna. Vid huvudbyggnadens västra gavel reser
sig en högdel i tolv våningar.
Precis nordväst om huvudbyggnaden finns en lägre avlång byggnad som kallas Annexet.
Den ansluter till de två andra byggnaderna genom en lägre länkbyggnad. Annexet är i två
plan och har ett flackt sadeltak.
Befintlig trädgårdsanläggningen samt grönytan nordöst om huvudbyggnaden härstammar
från ”Ångbåtsparken”. Vid järnvägsstationer anlades historiskt ofta en liten park för resenärerna att mötas av vid anländandet och det har troligtvis varit på samma vis med ”Ångbåtsparken” men för båtresenärer.
Färjeterminalen
I planområdets nordöstra del finns en gammal färjeterminal. Under 1894–95 byggdes ett
ångfärjeläge i Nyhamnen där en tågfärjestation anlades med trafik till Köpenhamn. Trafiken upphörde 1986 och ersattes av färjeförbindelse med Tyskland. I samband med detta
uppfördes en bilramp intill den tidigare med räls som nyttjats för tågfärjorna.
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Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Malmö Museer har tagit fram ” Kulturhistorisk utredning Inre hamnen och Frihamnen,
Malmö kulturmiljö 2002”. Där preciseras kulturmiljövärdena inom Nyhamnen. Utredningen pekar ut kulturhistoriskt värdefulla byggnader i området samt framhåller att ny bebyggelse ska anpassa sin utformning till befintliga kulturmiljövärde. Den tidiga bebyggelsen
i Nyhamnen växte fram under 1800-talets senare del och 1900-talets 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). Av liknande skäl tillkom 1935 den så kallade Smörkontrollen, ett kontrollorgan för ägg- och mejerivaror, på Ångbåtsbron. Under 1900-talets senare del förlorade dessa
verksamheter delvis sin betydelse och lades ned.
Malmö Museer har gjort en bedömning i rapporten Kulturmiljöaspekter Smörkajen DP5611 av
Kulturmiljösektionen 2019-06-17 av kulturmiljövärde inom planområdet. Rapporten Kv.
Bylgia, kulturmiljöunderlag har tagits fram, av Tyréns 2019-08-30, i syfte att identifiera Bylgiahusets värdebärande karaktärsdrag samt ta fram förslag på lämpliga skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Bylgiahuset anses ha ett högt kulturhistoriskt värde och vara särskilt värdefull. Byggnaden
utgörs av ett kontorskomplex med tillhörande trädgårdsanläggning och bör bevaras i sin
helhet. Även kvarterets form utgör en värdefull struktur då den tillkommit på grund av
spårdragningar till Smörkontrollen. Byggnadens relation till Kolgapalatset och deras gemensamma roll som landmärken i hamninloppet, i synnerhet sett från Västra hamnen, är av
stor betydelse och bör fortsatt vara tydlig.
Kontorsbyggnaden på fastigheten Smörkontrollen 1 är kraftigt ombyggd men utgör trots
det en kulturhistoriskt intressant företeelse med sin öppna placering med direkt koppling
till de omgivande kajerna. Byggnadens markavtryck är av värde och bör därför förses med
rivningsförbud samt regleras i höjd och utbredning.
Precisering på krav om skydd och varsamhet bör införas i planen så att förbudet mot förvanskning enligt 8 kap 13 § PBL (2010:900) följs. Kraven på varsamhet ska innebära en
precisering av de generella krav om varsamhet som alltid gäller enligt 2 kap 6 § PBL
(2010:900), tex. att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning ej får rivas. Ett
rivningsförbud gäller endast en byggnads stomme. Det innebär att ett rivningsförbud måste
kompletteras med skydd- och varsamhetsbestämmelser för att byggnaden ska ha ett fullgott
skydd.
Värdefull miljö i övrigt
Förutom bebyggelsemiljöer har Malmö museum även identifierat värden för platsen övriga
miljö i rapporten Kulturmiljöaspekter Smörkajen DP5611 av Kulturmiljösektionen, 2019-06-17.
Befintliga strukturer, så som pollare, kajer, liksom områdets flikiga form vittnar om hamnens utveckling och användning och bör bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Dessa
strukturer och spår bidrar till förståelsen och upplevelsen av områdets historia och kan vid
en framtida utveckling i hög utsträckning bidra till områdets karaktär. Rälsen och rampen
hörande den tidigare tågfärjestationen utgör en del av en värdefull struktur, vilken pekats ut
i den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen. Bilrampen bör bevaras i sin helhet och
förses med rivningsförbud. Utrymmet under rampen bör även fortsatt vara öppet, men
mindre byggnader kan placeras fristående under denna. Det är dock av stor vikt att dessa
inte byggs samman med rampen. Möjligheten till att bevara stålkonstruktionen i den del av
bilrampen som ligger längst ut mot vattnet bör ses över.
I samband med att Malmö hamn utvidgades, genom tillkomsten av Nyhamnsbassängen,
hölls år 1903 en invigning vid Stockholmskajen. Vid ceremonin deltog kung Oscar II och
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en hög minnessten restes längst ut på Stockholmskajen där han fick skriva sitt namn. Även
en trappa i kajkanten utformades för kungens ankomst. Platsen där stenen och trappan
finns är utpekad som en ”Värdefull historisk plats som ska bibehållas” i översiktsplanen för
Nyhamnen. Enligt bedömning bör minnesstenen och trappan i kajkanten förses med
skyddsbestämmelser.

Foto 3. ”Oscars plats”, beläget på Stockholmskajen, med trappa samt minnessten. Foto 4. Dykdalb vid Stockholmskajen.
Naturmiljö

Området bedöms inte inhysa särskilda naturvärden.
Planområdet är inte utpekat i Naturvårdsplan för Malmö.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdets topografi ligger i genomsnitt kring 2,0 - 2,5 meter. Lägsta punkter ligger i
planområdets södra del längs Skeppsbronkajen.
Växtligheten i området består i huvudsak av vilt växande gräs och mindre buskar längs
byggnader, parkeringsplatser, gator och gångbanor. Grönytor finns i anslutning till Bylgiahuset och längs Hans Michelsensgatans södra sida.
Kollektivtrafik

Planområdet har mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik. Avståndet mellan planområdet och Malmö centralstation är cirka 300 meter från Hans Michelsensgatan samt 150 meter från Skeppsbron. Vid Malmö centralstation finns förutom tågtrafik även bussterminalen
för stads- och regionbusstrafiken. Busshållplatser för stadsbussar finns norr om Slagthuset
vid Jörgen Kocks gata cirka 120 meter från planområdet.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet nås idag via Carlsgatan, Stormgatan och Utställningsgatan i söder, Hans
Michelsens gatan/Jörgen Kocksgatan och Stockholmskajen i öster samt Universitetsbron i
väster. Inom planområdet utgörs gatunätet av Skeppsbron, Ångbåtsbron, Hans Michelsens
gatan samt Kristianiagatan.
Cykelväg finns längs med Skeppsbron, Universitetsbron samt genom tidigare färjeterminal
som leder vidare till Hullkajen.
Gångbanor finns längs med områdets samtliga gator med undantag av Stockholmskajen.
Teknisk försörjning

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Inom planområdet är VA systemet duplikat och kombinerat med dag- och spillvatten som går i samma
ledningar. Gasledningar finns längs Skeppsbron och vidare upp till Ångbåtsbron. Fjärrvärme finns i Hans Michelsensgatan samt Ångbåtsbron.
51 (53)

Kommunal och kommersiell service

Kommersiell service finns i och i nära anslutning till Centralstationen.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som utbyggnadsområde för befintlig bebyggelse
och ny blandad stad för området.
Aktuell detaljplan ingår i området kring hamnbassängerna i översiktsplanen för Nyhamnen.
För området kring hamnbassängerna gäller bland annat följande mål och huvuddrag:
Nyhamnsbassängen ska kunna användas för olika vattenanknutna funktioner till exempel
en småbåtshamn, bad och andra vattensporter. Med bryggor, trappor och ramper ska kontakten med vattnet öka.
Hans Michelsensgatan förlängs och bildar ett nytt kollektivtrafikstråk. Vid ett centralt placerat hållplatsläge skapas en plats som blir tyngdpunkt i området.
Kajer med befintlig bebyggelse ska förses med skyddsåtgärder mot tillfälliga höga havsvattenstånd. Barriärer kan integreras i kajkanten eller fungera som mångfunktionella gestaltningselement på kajen.
Långa siktlinjer ger utblickar till havet från Nyhamnens inre och nord-sydliga siktlinjer
skapar visuell kontakt mot hamnen. I kombination med korta siktlinjer och oregelbundna
kvartersformer skapas därmed en omväxlande stadsbild med dramatik och spänning.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är DP 4191, DP 4301, DP 4380,
DP 4171, DP 4587, DP 4790, ÄDP 4892, PL 1619, PL 1035, PL 1006, PL 965, PL 792, PL
270, PL 105, PL 41. Fastighetsplan FP TI 00550 gäller som fastighetsindelningsbestämmelse. Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom
planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2018–2022
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
Arkitekturstaden, 2018
Kulturstrategi 2014–2020, Malmö Stad
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Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturhistorisk utredning Inre hamnen och Frihamnen, Malmö kulturmiljö 2002.
PM MKB FÖP Nyhamnen Luftföroreningar, Sweco, 2015-12-18 rev 2017-10-19
Bullerutredning Smörkajen, Efterklang-AFRY, 2020-07-01
Beräkningsförutsättningar Buller från CMP, Smörkajen, Tyréns 2020-04-30
Fördjupad riskanalys Malmö rangerbangård, Bricon AB, 2019-04-18
Nyhamnen, översiktlig markmiljöundersökning, Ramböll, 2018-02-16
PM Förorenad mark DP 5611, Fastighet- och gatukontoret, 2019-10-01
Kulturmiljöaspekter Smörkajen DP5611, Kulturmiljösektionen, 2019-06-18
Återfyllnad av hamnbassäng vid Nyhamnen, Michael Palmgren Marint Kunskapscenter, 2019-07-01
Kv. Bylgia kulturmiljöunderlag, Tyréns, 2019-08-30
Dagsljusutredning för Smörkajen, SWECO, 2020-08-24
Wind comfort analysis Smörkajen, SWECO, 2019-08-12
Socialkonsekvensbedömning Dp 5611, Stadsbyggnadskontoret, 2009-09-02
Skyfall och havsnivåhöjningar för Smörkajen dp 5611, Nyhamnen, WSP, 2019-09-19
Karta Smörkajen Skyfall Översvämning SWMS, WSP, 2020-08-17
PM förlag till dagvattenrening Smörkajen koncept, WSP 2019-11-20
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