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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Jungmannen 4 m.fl.
med bostäder med inslag av centrumverksamheter i bottenvåningarna.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planområdet utgör ett långsmalt område mellan Skeppsbyggaregatan i söder och befintlig
industribyggnad med kontor, parkeringshus och diverse andra verksamheter i norr. I väster
avgränsas området av Västra Varvsgatan och i öster av Skeppsgatan.
Inom området föreslås tre nya bostadskvarter med möjlighet till centrumverksamhet i
byggnadernas bottenvåningar. På två platser ställs krav på lokal för publik centrumfunktion
i bottenvåningen om minst 100 m2 per läge; dels mot Skeppsbyggaregatan och befintlig
busshållplats på denna i öster, dels i hörnan Skeppsbyggaregatan/Västra Varvsgatan. I
dessa delar ska bottenvåningarnas rumshöjd också vara förhöjd.
Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra våningar med en indragen femte våning längs
Skeppsbyggaregatan, och tio våningar i en högre volym mot Västra Varvsgatan. Den sammanlagda bruttoarean är ca 17 000 m2, motsvarande ca 170 lägenheter.
Byggnadskropparna inom respektive kvarter placeras som L-formade volymer med långsidorna vända mot och placerade längs stadshuvudgatorna Skeppsbyggaregatan och Västra
Varvsgatan. Krav ställs på genomgående entréer.
Kvarterens bostadsgårdar vänder sig mot norr och en inre gata som sträcker sig i öst-västlig
riktning mellan de nya kvarteren och befintlig byggnad. Den nya bebyggelsen angörs från
denna gata, som ska utformas på fotgängares villkor och utgöra en lugn trafikmiljö. Gatan
ansluter till Västra Varvsgatan i väster och Skeppsgatan i öster. Den inre gatan knyts till
Skeppsbyggaregatan genom en ny gata respektive två gång- och cykelvägar.
En mindre platsbildning med trädplantering föreslås i området längs den inre gatan. Avsikten är att denna ska utökas i framtiden, om befintlig byggnad utanför planområdet rivs och
ersätts av ny bebyggelse.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Planområdet ligger i södra delen av Västra Hamnen och består till största delen av mark
som är i privat ägo. Området utgörs i huvudsak av asfalterade parkeringsytor och avgränsas
i söder, väster och öster av Skeppsbyggaregatan, Västra Varvsgatan respektive Skeppsgatan.
I norr avgränsas området av en äldre byggnad med befintliga verksamheter. Byggnaden avses bevaras tills vidare. Planområdet omfattas av Planprogram för kvarteren Skolan, Gäddan m fl,
Pp 6012, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden mars 2007, samt av Värdeprogram
Hamnporten från 2013. ”Hamnporten” är det namn som används för det storkvarter som
planområdet ingår i.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Inom området föreslås tre nya bostadskvarter med möjlighet till centrumverksamhet i
byggnadernas bottenvåningar. På två platser ställs krav på lokal för publik centrumfunktion
i bottenvåningar med förhöjd rumshöjd. Det ena är mot Skeppsbyggaregatan, mot befintlig
busshållplats och ett torg som avses planeras precis utanför planområdet i öster, det andra i
det synliga hörnläget Skeppsbyggaregatan/Västra Varvsgatan.
Byggnadskropparna inom respektive kvarter placeras som L-formade volymer med långsidorna vända mot och placerade längs stadshuvudgatorna Skeppsbyggaregatan och Västra
Varvsgatan. Entréer mot gatan och lokaler för verksamheter i bottenvåningarna bidrar till
att levandegöra gaturummen.
Kvarterens bostadsgårdar vänder sig mot norr och en inre gata som sträcker sig i öst-västlig
riktning mellan de nya kvarteren och befintlig byggnad. Den halvöppna kvartersstrukturen
är anpassad efter planområdets smala bredd och möjligheten att tillskapa luftiga gårdar och
goda ljusförhållanden. Volymerna längs de större gatorna skyddar också områdets inre mot
buller och luftföroreningar.
Bebyggelsen är anpassad i höjd till skalan i Västra Hamnen. Mot Skeppsbyggaregatan föreslås längor i fyra våningar med en femte takvåning som ska vara indragen från gårdssidan,
samt två tvärställda volymer i sex respektive sju våningar med en indragen sjunde respektive åttonde våning på del av takytorna. Mot Västra Varvsgatan föreslås en volym i fem våningar samt norr om denna en högre volym i tio våningar som samspelar med de befintliga
högre punkthusen som kantar gatan.
Bebyggelsen angörs i huvudsak från den inre gatan, som ska utformas på fotgängares villkor och utgöra en lugn trafikmiljö.
En mindre platsbildning med trädplantering föreslås längs den inre gatan. Avsikten är att
denna ska utökas i framtiden, om befintlig byggnad utanför planområdet rivs och ersätts av
ny bebyggelse. Trädplantering ska också eftersträvas längs gatan, för att tillsammans med
vegetationen inne på bostadsgårdarna bidra till en grön karaktär i områdets inre.
N

Illustrationsplan för området. Planområdet markerat med röd streckad linje.
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2.2 Användningsbestämmelser för allmän plats
GATA

I områdets nordöstra del, norr om det planerade parkeringshuset och med
anslutning till Skeppsgatan, möjliggörs en ny allmän gata. Gatan ska hantera trafiken som genereras inom området.
Även i områdets västligaste del regleras ett smalt stråk samt en hörnavskärning i anslutning till Skeppsbyggaregatan och Västra Varvsgatan som allmän gata. Syftet med utökningen av den allmänna platsen i denna del är att
möjliggöra god framkomlighet för kollektivtrafiken i korsningspunkten och
ge plats för eventuell trädplantering i hörnläget.

GATA1

I östvästlig riktning genom området, med anslutning mot Västra Varvsgatan i väster och mot föreslagen gata i nordöst (se ovan), möjliggörs en ny
allmän gata som ska utformas på gåendes villkor. Gatan ska hantera den
mindre mängd trafik som området bedöms ge upphov till och ska utformas
för låga hastigheter. I ett läge utökas gatans bredd för att även ge plats för
en mindre platsbildning med trädplantering. Den östvästliga gatan ges även
en anslutning mot Skeppsbyggaregatan mellan de två västligaste kvarteren,
för att förbättra tillgängligheten till området.

GÅNG,
CYKEL

Gatuanslutningen mot Skeppsbyggaregatan kompletteras mellan de två
mittersta kvarteren samt längs i öster av passager för gående och cyklister.
Syftet är att förbättra tillgängligheten i området och möjliggöra rörelse mellan Skeppsbyggaregatan och den nya östvästliga gatan. Mot Skeppsbyggaregatan utökas ytan något för att ge plats för mindre platsbildningar med
trädplantering. Den östra gc-koppling avses på sikt utgöra del av ett torg i
hörnläget Skeppsgatan/Skeppsbyggaregatan. Torget ingår dock inte i denna
detaljplan.

2.3 Användningsbestämmelser för kvartersmark
B

Den nya, planerade bebyggelsen inom området omfattas av markanvändningen Bostäder. Användningsändamålet rymmer olika bostadstyper; exempelvis flerbostadshus med såväl vanliga lägenheter som exempelvis studentlägenheter och LSS-bostäder, samt bostäder med olika upplåtelseform;
både hyresrätter och bostadsrätter.

C1

I bostadshusen medges centrumfunktioner i bottenvåningen. Syftet är att
möjliggöra etablering av centrumverksamheter som kan bidra till att levandegöra gaturummen och platserna i området om marknad och intresse för
detta uppstår.

E1

Längs den inre gatan möjliggörs ett mindre område för nätstation, som ska
försörja den nya bebyggelsen med el.

2.4 Egenskapsbestämmelser för allmän plats
plantering1

På den mindre platsbildningen inom området anges att trädplantering ska
finnas. Syftet är att tydliggöra avsikten att platsen ska utformas som grön, i
enlighet med visionen för området från värdeprogrammet.
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2.5 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning

Förgårdsmarken och gårdarna inom området regleras som prickmark, mark
där byggnad inte får uppföras, med undantag för balkonger och väderskyddad cykelparkering.
Syftet med den byggnadsbefriade förgårdsmarken är att säkerställa ytor för
bland annat utslående dörrar, cykelparkering vid entréer och planteringar.
Gårdarna regleras med prickmark för att säkerställa att gårdarna inte bebyggs med miljöhus, förråd och liknande, och därmed ge bättre förutsättningar för skapandet av lek- och vistelseytor. Undantaget för väderskyddad
cykelparkering görs för att underlätta mobilitetsåtgärder.
Prickmarksbestämmelsen innebär inget hinder för placering av underjordiska avfallsbehållare (uws), trappor, ramper, förhöjda uteplatser, ramp till
cykelkällare och liknande.
e1

Byggnadens djup får vara högst 13,0 meter. Därutöver får burspråk finnas
längs halva fasadlängden, till ett största djup av 1,0 meter. Syftet är att möjliggöra en varierad fasad, och samtidigt säkerställa att byggrätternas djup
om 14,5 meter inte kan utnyttjas fullt ut, utan att den extra bredden endast
kan nyttjas för att variera byggnadernas placering och utformning.
Bestämmelsen reglerar nockhöjden, dvs höjden på takkonstruktionens högsta
punkt över angränsande marknivå. Utöver högsta tillåtna nockhöjd tillåts
trapphus och hisschakt i begränsad omfattning, transparenta
fallskydd/terrassavskärmningar, anläggningar för förnybar energi
samt mindre tillägg såsom skorstenar. Syftet med bestämmelsen är att tydliggöra
bebyggelsens högsta möjliga höjd och samtidigt medge flexibilitet vad gäller takutformningen.

Byggnadens användning
e2
I två hörnlägen mot Skeppsbyggaregatan, längst österut i planområdet re-

spektive i korsningen mot Västra Varvsgatan, ska det i bottenvåning finnas
lokal för publik centrumverksamhet om minst 100 m2. Den publika centrumverksamheten kan exempelvis bestå av en mindre butik, ett kafé, en frisör eller liknande. Syftet är att uppnå funktionsblandning inom området,
bidra till aktivitet i områdets under olika delar av dygnet och bidra till levande bottenvåningar.
Utformning
f1-5

f6-7

Bebyggelsens höjd regleras förutom med bestämmelse om högsta nockhöjd
även med bestämmelse om högsta tillåtna våningsantal. Syftet är att säkerställa ett rimligt antal bostäder inom området i förhållande till bland annat
gårdsytornas storlek och planerad parkeringslösning. Syftet är också att säkerställa att den tillåtna nockhöjden inte utnyttjas på ett sätt som leder till
fler våningar med låga rumshöjder och därmed också ett hoptryckt gestaltningsuttryck. Utöver högsta angivna våningsantal regleras att indragna takvåningar få finnas. Kraven på indrag syftar till att ge goda solförhållanden
på områdets gårdar och allmänna platser.
Inom området får sockelhöjden (överkant bottenvånings bjälklag) inte
överstiga 1,0 meter. Syftet är att undvika ”döda” fasader i ögonhöjd och att
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säkerställa viss kontakt mellan ute och inne, för att bidra till levande och intressanta gaturum för den som rör sig i området.
Längs huvuddelen av Skeppsbyggaregatan där det rör sig mycket människor och trafik regleras även lägsta sockelhöjd vid bostäder till 0,6 meter.
Syftet är att undvika omfattande insyn i bostäderna. Lägsta sockelhöjd regleras inte på tvärgatorna, eftersom flexibilitet vid utformning av bebyggelsen bedöms lämpligt för att hantera de höjdskillnader som kommer att bli
aktuella mellan Skeppsbyggaregatan och den inre, östvästliga gatan.
f8

I hörnlägen mot Skeppsbyggaregatan respektive Skeppsbyggaregatan/Västra Varvsgatan där det ställs krav på lokaler för publika centrumfunktioner ska bottenvåning utföras med ett avstånd mellan bärande bjälklag, dvs rumshöjd, om minst 3,5 meter. Syftet är att säkerställa tillräcklig
rumshöjd för de verksamheterna som planeras.

f9

Entréer till lokaler för de centrumfunktioner som det ställs krav på inom
planområdet ska vara vända mot allmän plats och ansluta i nivå med markhöjden på angränsande allmän plats. Syftet är att entréerna ska bidra till att
levandegöra allmänna stråk och platser och att lokalerna ska vara tillgängliga från dessa.

f10

Inom en del av byggrätten längs västerut i planområdet regleras att loftgång
får finnas mot gård. Denna möjlighet är ett undantag från det generella förbudet mot loftgång och syftar till att ge viss flexibilitet i placeringen av
trapphus som försörjer denna volym, eftersom den är relativt kort. Loftgången får endast finnas inom byggrätten och får inte skjuta ut över prickmarken.

Gäller inom
hela planområdet

Detaljplanen reglerar att entresol omfattas av begreppet våning. Syftet är
att säkerställa att den tillåtna nockhöjden inte utnyttjas på ett sätt som leder
till hoptryckta våningar med de konsekvenser detta får för byggnadernas
utryck och exploateringsgraden inom området.

Gäller inom
hela planområdet

Balkonger får finnas på en lägsta höjd av 3,2 meter över marknivån. Syftet
med begränsningen är att undvika lågt hängande balkonger och säkerställa
att ytorna under balkongerna kan nyttjas för vistelse med mera.
Balkonger får inte glasas in. Syftet är att undvika att bebyggelsens huvudsakliga fasadliv visuellt förskjuts utåt om balkonger kombineras med
burspråk, respektive att undvika ett stökigt intryck med dominerande balkonger om balkongerna placeras som frihängande.

Gäller inom
hela planområdet

Delar av taken på de planerade bostadshusen, minst 50 m2 per kvarter, ska
utformas som gemensamma terrasser för de boende i respektive kvarteret.
Detta för att kompensera den relativt begränsade och skuggiga gårdsytan
inom kvarteren.

Gäller inom
hela planområdet

Entréer till trapphus i bostadshus ska utformas som genomgående från sida
mot allmän plats till gård. Syftet är att bostäderna ska kunna nås både från
gård och gata och att entréerna och bidra till att levandegöra gaturummen.

Gäller inom
hela planområdet

Loftgång tillåts inte inom området, med undantag för längs fasaden i kvarteret i väster som berörs av bestämmelse f10. Syftet med denna bestämmelse är att fler entréer ska placeras i bottenplan mot områdets gator och

8 (30)

gång- och cykelstråk och bidra till att aktivera dessa. Loftgångar riskerar
också att försämra möjligheterna till dagsljusinsläpp i bostäderna.
Gäller inom
hela planområdet

Grönytefaktorn ska uppgå till 0,5 per kvarter. Syftet med grönytefaktorn är
att ge goda förutsättningar för grönska inom området, för att skapa trivsamma boende- och vistelsemiljöer och bidra till visionen om ett grönt
Hamnporten. Grönytefaktorn har anpassats efter vad som bedöms rimligt
att uppnå med utgångspunkt i områdets struktur, bostadsgårdarnas storlek
och förutsättningarna för att skapa gårdar som kan fylla olika behov av
bland annat lek och vistelse.

Utförande
Gäller inom
hela planområdet

Lägsta plushöjd för färdigt golv i bostäder får inte understiga 3,0 meter i
höjdsystem RH2000. Syftet är att undvika att bebyggelsen skadas vid framtida höjda havsvattennivåer.

Markens anordnande och vegetation
Gäller inom
hela planområdet

Markparkering får inte finns inom området, undantaget parkering för rörelsehindrade. Genom att parkering istället löses i parkeringshus kan markytorna nyttjas för vistelse, lek m.m.

Skydd mot störningar
Gäller inom
hela planområdet

Föreslagna byggrätter utsätts för buller från vägtrafiken på angränsande
större gator. Trafikbullerförordningens riktvärden har därför gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse, se vidare under 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/Omgivningsbuller.

2.6 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Upphävande av strandskydd

Strandskyddet enligt miljöbalken, kring Turbinkanalen, är upphävt sedan tidigare. I samband med att äldre detaljplaner för området upphör att gälla återinträder strandskyddet
automatiskt. Detta innebär att strandskyddet måste upphävas på nytt. Frågan regleras i
plankartan genom bestämmelsen ”Strandskyddet är upphävt”. Skäl för upphävandet av
strandskyddet anges under konsekvenser för miljö och hälsa/Strandskydd.
2.7 Övriga frågor - fastighetsindelning

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.8 Övriga frågor - rekreation och gröna värden
Bostadsgårdar

Bostadsgårdarna i området beräknas uppgå till mellan 630 och 720 m2. Eftersom gårdarna
är relativt små sett till den totala ytan, är det viktigt att de utformas med stor omsorg. I detaljplanen regleras att byggnader inte får uppföras på gårdarna, med undantag för väder-
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skyddad cykelparkering. Avfallsutrymmen, förråd och liknande får istället placeras i bostadshusen. Delar av cykelparkeringsbehovet bör också lösas i bostadshusen och på förgårdsmarken, för att så stora vistelseytor som möjligt ska kunna tillskapas.
2.9 Övriga frågor - trafik
Gång- och cykeltrafik

Gående och cyklister kommer att röra sig i blandtrafik inom området. Undantaget är längs
de två kopplingar mellan den inre gatan och Skeppsbyggaregatan som utformas som separata gång och cykelvägar, samt eventuellt längs gatan i områdets norra del vid infarten till
området, där separat gångbanan kan komma att bli aktuellt.
Kollektivtrafik

Gång- och cykelvägen som planeras i planområdets östra del ansluter till busshållplatsläget
längs Skeppsbyggaregatan, i anslutning till korsningen med Skeppsgatan.
Gatuutformning

Den öst-västliga gatan inom området, samt denna gatas anslutning mot Skeppsbyggaregatan, avses utformas som en gata på fotgängares villkor. Gatan föreslås till största del vara 6
meter bred men är längs i väster samt i öster något bredare, ca 7,5 respektive 11 meter. Den
smala bredden längs sträckningen söder om befintlig byggnad motiveras av områdets
grunda djup och önskemålet att nyttja en så stor del av detta som möjligt för kvarteren, och
samtidigt skapa ett småskaligt gaturum. Längs i väster och öster är utrymmet inte lika begränsat och här föreslås gatan vara bredare, bland annat för att ge bättre förutsättningar för
trädplantering. Gatan avses utformas med avsmalningar, planteringar och upphöjningar för
att hålla nere hastigheterna. Den östligaste delen av gatan, infarten till området från Skeppsgatan, kommer sannolikt att utformas som en mer traditionell gata med gångbanor på respektive sida av körbanan. Detta avgörs dock i samband med projekteringen av den allmänna platsen.
Angöring, leveranser

Angöring omfattar dels leveransfordon, sopbilar och liknande, dels persontransporter
såsom färdtjänst och taxi.
Angöring till bostäder och verksamhetslokaler inom området kommer att ske från det interna gatunätet, som är anslutet till Skeppsgatan i öster, Västra Varvsgatan i väster och
Skeppsbyggaregatan i söder.
Utfarter

Utöver de i detaljplanen föreslagna gatuanslutningarna mot Västra Varvsgatan, Skeppsgatan
och Skeppsbyggaregatan kommer inga ytterligare ut/infarter att accepteras, av hänsyn till
framkomligheten på gatorna.
Bilparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Det slutgiltiga bilplatsbehovet fastställs i bygglovet och beror på i vilken omfattning fastighetsägaren väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder, vad som faktiskt byggs samt möjlighet till samutnyttjande.
Bilplatsbehovet har beräknats till knappt 80 bilplatser för bostäderna. Parkeringsbehovet
för de lokaler för centrumfunktioner som det ställs krav på inom området ryms också inom
denna siffra, räknat på samnyttjande. Parkeringstalet för medelnivå av mobilitetsåtgärder
har använts, men beroende på hur mycket fastighetsägaren väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder kan parkeringstalet bli både högre och lägre.
Parkeringsbehovet föreslås i första hand hanteras i det parkeringshus som planeras inom
området Citadellsfogen, på andra sidan Skeppsbyggaregatan, där det finns ett överskott av
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platser. Undantaget utgörs av parkering för rörelsehindrade som ska anordnas inom respektive kvarter, högst 25 meter från tillgänglig entré.
Planförslaget innebär att befintliga markparkeringsplatser tas i anspråk. Ianspråktagandet
innebär inte att ett underskott på parkeringsplatser i området uppstår eftersom det idag
finns fler platser än vad verksamheterna i området behöver, enligt den parkeringsutredning
som tagits fram för storkvarteret Hamnporten som helhet, Parkeringsstrategi Hamnporten,
Västra Hamnen, Sweco, 2020-12-16.
Cykelparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Cykelplatsbehovet ska
lösas på kvartersmark inom fastigheten. Mobilitet för Malmö anger vilka krav som gäller
för utformning och lokalisering av cykelparkering.
Cykelplatsbehovet har beräknats till totalt ca 520 platser. Minst 40 % av dessa ska enligt
normen vara lättillgängliga, vilket innebär att de ska vara placerade i markplan och inte exempelvis i övre planet på ett tvåvåningsställ. Cykelparkering löses med fördel inomhus i
markplan, men kan också lösas dels i källare, dels på förgårdsmark, dels på innergårdarna.
Parkering på innergårdarna bör dock minimeras för att de begränsade gårdsytorna istället
ska kunna utnyttjas som planterade ytor och vistelsemiljöer för de boende. För att klara
kravet på grönytefaktor kommer cykelrum inomhus sannolikt att krävas.
2.10 Övriga frågor - teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Området kopplas på nytt ledningsnät för vatten och spillvatten i Skeppsbyggaregatan.
Dagvatten

Området kopplas på ny dagvattenledning i den inre gatan, som sedan ansluts till ledningsnätet i Skeppsgatan.
Inga krav på fördröjningsåtgärder ställs i detaljplanen, men kvartersmarken kan med fördel
utformas med så mycket genomsläppliga ytor som möjligt för att begränsa belastningen på
ledningsnätet.
Skyfallshantering

I samband med planarbetet för området Citadellsfogen, söder om Skeppsbyggaregatan (Dp
5565), har en höjdsättnings- och skyfallsutredning genomförts, i vilken Skeppsbyggaregatan
föreslås höjdsättas till +3,0 meter i fastighetsgräns. Detta är något högre än idag.
Den föreslagna höjdsättningen av Skeppsbyggaregatan innebär att vatten från det nu aktuella planområdet inte kommer att kunna avledas söderut utan behöver avvattnas västerut.
Detta eftersom planområdet ligger något lägre än vad Skeppsbyggaregatan gör och gränsar
till en befintlig byggnad i norr till vilken hänsyn behöver tas. Anslutningen mot Skeppsgatan i öster ligger också högre, vilket begränsar möjligheterna till avledning österut.
För att undersöka hur området kan höjdsättas för att möjliggöra tänkt skyfallshantering har
en utredning kring detta gjorts, Övergripande studie kring höjdsättning och VA, Hamnporten, kv
Jungmannen, Norconsult, 2020-11-19. Utredningen omfattar dels en höjdsättning, dels en
lågpunkskartering baserad på föreslagen höjdsättningen.
Höjdsättningen av området bygger på att vatten ska kunna avledas västerut mot Västra
Varvsgatan, via den nya lokalgatan i öst-västlig riktning. Detta sker genom att gatan utformas med lutningar mot lågpunkter där rännstensbrunnar placeras. I lågpunkterna tillåts att
vatten stiger vid skyfall då ledningsnätets kapacitet överskrids. Gatan utformas vidare med
en generell lutning västerut vilket gör att överskottsvattnet från lågpunkterna kan avrinna
mot Västra Varvsgatan. Se vidare under rubriken ”Skyfall” i konsekvensavsnittet.
11 (30)

Avfallshantering

Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Avfallsplan 2016–2020 för Malmö stad och Burlövs
kommun. Inom kvartersmark ska utrymme för avfallshantering inklusive källsortering finnas,
för såväl boende som verksamheter. Avfallsutrymmena bör placeras i markplan med kortast möjliga avstånd för hämtningsfordon.
Tillgängligheten för sophämtning kommer att finnas från det interna gatunätet.
Värme

Planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät för fjärrvärme, i första hand till ledning
som byggs ut i Skeppsbyggaregatan från befintlig ledning i korsningen Skeppsgatan/Neptunigatan.
Gas

Planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät för gas.
Elförsörjning

Centralt inom planområdet längs den inre gatan föreslås en ny nätstation, för att försörja
bebyggelsen inom området med el.
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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.
Planförslaget utgör en fortsatt utveckling av Västra Hamnen och innebär en utbyggnad av
ett område som sedan tidigare är ianspråktaget för bebyggelse och anläggningar. Förslaget
innehåller inga funktioner som kan antas utgöra en påtaglig risk för människors hälsa och
innebär inte heller någon påtaglig påverkan på miljön. Planförslaget berör vidare inte några
områden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken, med undantag för strandskyddet. Strandskyddet återinträder inom del av planområdet men kommer att upphävas i
denna detaljplan.
Området påverkas inte av några utomstående källor för olägenheter eller störningar, med
undantag för buller från vägtrafiken och risken för framtida, höga vattenstånd. Dessa frågor hanteras på ett godtagbart sätt i detaljplanen genom placering och utformning av bebyggelsen inom området.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget innebär att ett område som huvudsakligen utgjort öppna parkeringsytor mellan Skeppsbyggaregatan och befintlig industribyggnad bebyggs med nya bostadskvarter. De
tillkommande kvarteren blir en naturlig förlängning av och sammankoppling med bebyggelsen i övriga delar av Västra Hamnen, bland annat längs Västra Varvsgatan, liksom med
den stadsbebyggelse som planeras och delvis uppförts längs Neptunigatan, mellan planområdet och centralstationen.
Dagsljus

Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR). Av dessa framgår att
rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning. (BBR - avsnitt 6:322). I gemensamma utrymmen i
gruppboenden såsom studentboenden räcker det dock med tillgång till indirekt dagsljus.
Det gäller inte för bostäder för personer med nedsatt funktionsförmåga (LSS). (BFS
2016:6).
Dagsljusförhållandena bedöms vara relativt goda inom området, tack vara den delvis öppna
kvartersstrukturen och de breda, kringliggande gaturummen. Frågan kommer att studeras
vidare i bygglovsskedet.
Sol/dagsljus/vind/mikroklimat

Solstudier
Bostadsgårdarna i området har begränsad tillgång till solljus kring vår/höstdagjämning.
Kring sommarsolståndet är förhållandena bättre. Bäst förhållanden har den mittersta gården. Se vidare rubriken Bostadsgårdar.
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Vårdagjämning kl 09

Vårdagjämning kl 12

Vårdagjämning kl 17
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Sommarsolstånd kl 09

Sommarsolstånd kl 12

Sommarsolstånd kl 17
Kulturmiljö och arkeologi

Planförslaget påverkar inga kulturvärden eller kända fornlämningar.
Naturmiljö

Planförslaget påverkar inga naturvärden.
Strandskydd

Strandskyddet kring Turbinkanalen har tidigare varit upphävt och föreslås med denna detaljplan upphävas på nytt inom den berörda delen av planområdet. Upphävandet motiveras
med följande särskilda skäl (enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken):
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Området har sedan tidigare tagits i anspråk av bebyggelse och anläggningar på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Ny planerad bebyggelse och anläggningar är väl avskilda från området närmast Turbinkanalen genom befintliga gator som ligger mellan planområdet och kanalen.

Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska, med vissa undantag, ett beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och
byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtliv. Planförslaget bedöms uppfylla detta genom att ny bebyggelse inom planområdet är
väl avskild från området närmast strandlinjen. Planområdet berör inte några naturmiljöer
och bedöms inte påverka djur- och växtlivet.
Risker och säkerhet

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon, mellan 10 000 och 50 000 Bq/m3.
Vid byggande inom normalriskområden krävs radonskyddade konstruktioner.
I övrigt finns inga riskkällor inom eller i planområdets närhet som föranleder några särskilda åtgärder inom området.
Luftkvalitet

I arbetet med detaljplanen för området direkt söder om det aktuella planområdet (Dp 5565)
har en luftkvalitetsutredning genomförts. Beräkningarna visar att mängden koldioxid (den
dimensionerande luftföroreningen) längs Skeppsbyggaregatan med god marginal underskrider miljökvalitetsnormen för luft (40 µg/m3 som årsmedelvärde). Miljömålet ”Frisk luft”,
20 µg/m3, överskrids något längs delar av gatorna kring området. På insidan av kvarteren
bedöms dock även miljömålet komma att klaras tack vare den skyddande bebyggelsestrukturen. Utredningsresultatet bedöms vara representativt även för bebyggelsen inom det nu
aktuella planområdet.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet föreslås avledas via kommunala dagvattenledningar till Turbinkanalen och vidare ut i Lommabukten. Lommabukten har idag måttlig ekologisk status,
bland annat på grund av problem med övergödning. Målet är god ekologisk status år 2027.
Den kemiska ytvattenstatusen är god, med undantag för förekomsten av långväga luftburna
föroreningar.
Planförslaget innebär att parkeringsytor som idag till största delen är hårdgjorda och belagda med asfalt kommer att ersättas av nya kvarter. Andelen icke-hårdgjorda, vegetationstäckta ytor där fördröjning och viss rening av dagvatten kan ske kan antas öka i och med
anläggandet av nya bostadsgårdar. Genomförandet av detaljplanen bedöms därmed inte
medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

Lågpunktskarteringen som gjorts som del av utredningen Övergripande studie kring höjdsättning
och VA, Hamnporten, kv Jungmannen, Norconsult, 2020-11-19, visar att den höjdsättning som
föreslås för området inte skapar några instängda områden med större djup än 10 cm i den
nya lokalgatan. Merparten av lågpunkterna inom utredningsområdet håller sig i gaturummet
i den nya lokalgatan, intill ny kantstenen på norra sidan, och ser till att vattnet tar sig vidare
västerut mot Västra Varvsgatan.
Om höjdsättning utförs enligt principer beskrivna i utredningen kan området höjdsättas så
att skador på byggnader undviks vid skyfall. Den utförda lågpunktskarteringen påvisar dock
enbart var lågpunkter finns och hur djupa dessa är och inte hur stort ett vattendjup blir vid
ett visst regn. Vid stora regn kan dels lågpunkters djup överskridas och stående vatten fås
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på fler ställen mellan lågpunkter. Vid detaljprojektering bör stor vikt läggas vid att säkerställa att skyfallsvägar kan skapas och att inga hinder föreligger som kan skapa instängda
områden. En kompletterande skyfallskartering kan också bli aktuell inför granskningen av
detaljplanen.

Lågpunktskartering.

Förändring vid befintlig byggnad utanför planområdet
För att få en lutning ut från befintlig byggnad direkt norr om planområdet, för att bygga in
en tröghet i systemet och för att få säkerhetsmarginal behöver en del höjder intill den befintliga byggnaden höjas något. Hur detta ska ske behöver utredas noggrannare i samband
med eller före detaljprojekteringen. Justeringar av höjderna vid befintlig byggnad kan leda
till att befintliga entréer också behöver justeras. Detta kan göras på ett flertal sätt, antingen
utanför byggnaden eller inuti byggnaden. Ett alternativ kan vara att ”valla in” entréer genom att bygga upp med exempelvis kantsten.
I samband med att Skeppsgatan byggdes om i sitt nya läge höjdes gatunivåerna, vilket innebär en lutning på den anslutande gatan västerut och nedåt mot nuvarande byggnads huvudentré. För att få ihop höjdsättningen kommer det skapas en lokal lågpunkt utanför nuvarande entré. Lågpunkten kommer att avvattnas med en brunn men i detaljprojekteringsskedet blir det viktigt att studera området och få till fall mot gatan och vid behov skydda den
befintliga entrén.
Högt vattenstånd

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.
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
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enligt dagens prognoser nivåer upp till 3,4 meter RH2000 förekomma vid Malmös kust år
2100.
Ny bebyggelse som möjliggörs genom denna och andra nya detaljplaner kan antas finnas
kvar betydligt längre fram i tiden än år 2100. Malmö stad bedömer dock att en lägsta nivå
för ny bebyggelse på minst +3,0 meter över havets medelvattenstånd är tillräcklig för lång
tid framåt. Denna nivå anges i föreskrifter i Översiktsplan för Malmö (antagen av kommunfullmäktige 2018) såvida inte andra åtgärder kan vidtas som skydd mot översvämning.
I Översiktsplan för Malmö föreskrivs vidare att ett sammanhängande kustskydd ska anläggas som skyddar bebyggda områden från översvämningar. Ett kustskydd kan enligt översiktsplanen komma att bestå av olika delar som samverkar; utfyllnader, öar, vallar, murar
och rörliga anordningar som stängs om en översvämning hotar. I Översiktsplan för Nyhamnen
(antagen av kommunfullmäktige 2019) redovisas en skyddsport i hamninloppet mellan
Västra Hamnen och Norra Hamnen. Denna skyddsport skulle hantera vattennivåerna i Citadellshamnen sydöst om planområdet. Turbinkanalen föreslås i Strategi mot extrema högvatten
i Malmö kunna stängas av för att skydda det aktuella planområdet och andra delar av staden
som berörs av höga vattennivåer i kanalen.
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.
Detaljplanen reglerar, i enlighet med vad som anges i översiktsplanen för Malmö, att bostäderna inom området ska ligga på en färdig golv-höjd om minst +3,0 meter i höjdsystem
RH 2000. I praktiken kommer åtminstone bostäderna längs Skeppsbyggaregatan att ligga
ännu högre, eftersom det i detaljplanen ställs krav på en lägsta sockelhöjd för dessa bostäder om 60 cm över angränsande gångbana, och höjden i fastighetsgränsen kommer att ligga
på +3,0 meter i RH 2000, enligt den höjdsättning som gjorts för Skeppsbyggaregatan. Förutom detta krav bedöms det, mot bakgrund av ovanstående resonemang kring yttre kustskydd, inte rimligt och effektivt att göra lokala åtgärder för en enskild byggnad eller ett enskilt kvarter.
Högt vattenstånd och skyfall
Högvattenstånd och skyfall sammanfaller sällan, eftersom högvatten normalt inträffar mellan oktober och maj och extrem nederbörd mellan juni och september. Det bedöms därmed inte relevant att vidare studera ett scenario med både högt vattenstånd och skyfallsregn.
Högt vattenstånd och våguppspolning
Inte heller våguppspolning kan antas påverka området nämnvärt, eftersom området ligger
skyddat från vågexponering från öppet hav.
Markföroreningar

För planområdet har en historisk inventering genomförts, Historisk inventering för fastigheterna
Jungmannen 4 m.fl, Malmö stad, Breccia, 2020-20-26. Inventeringen omfattade det ursprungliga planområdet (som inför samrådet har minskats jämfört med planuppdraget) samt i viss
mån kringliggande områden. Inventeringen ligger till grund för kommande markundersökningar inom området, som avses genomföras inför granskningen av detaljplanen.
Inventeringen visar att området fylldes ut någon gång mellan 1940- och 60-talet, på gammal
sjöbotten. Området tillhörde ursprungligen och fram till mitten av 80-talet Kockumsområdet. Här tillverkades fartyg, vilket bland annat omfattade förzinkningsarbeten. Efter avvecklingen av Kockums verksamhet i området användas det för en SAAB-fabrik där delar
till flygplan tillverkades. Även järnvägsvagnar ska ha tillverkats på platsen. I den stora bygg-
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naden direkt norr om planområdet har också bland annat företaget Enics haft sin verksamhet, som omfattar tillverkning av kretskort. Denna verksamhet innebar bland annat hantering av organiska lösningsmedel och köldmedier. Det finns vidare tillstånd för brandfarlig
vara inom området, och förekomst av nedgrävda cisterner för bland annat diesel. Inom delar av området har också funnits järnvägsspår som numera är rivna.
Ett flertal utredningar av markmiljön har utförts i kringområdet, vilka visat på förekomst av
markföroreningar. Utredningsmaterialet från själva planområdet är mer begränsat och bedöms behöva kompletteras inom ramen för detta planarbete.
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.
Detaljplanen innehåller en bestämmelse som gör ovanstående riktvärden bindande.
Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller riktvärdet.
Planområdet är utsatt för trafikbuller från Skeppsbyggaregatan, Västra Varvsgatan och
Skeppsgatan. En bullerutredning har genomförts (Trafikbullerutredning till detaljplan Västra
Hamnporten i Malmö, Tyréns, 2020-10-12) som visar att trafikbullerförordningens grundriktvärde Leq högst 60 dBA uppfylls på alla fasader och våningsplan förutom på del av fasad
mot Västra Varvsgatan.
Där Leq 60 dBA uppfylls kan bostäder planeras med valfri planlösning ur bullersynpunkt.
På fasader där Leq 60 dBA överskrids krävs någon form av kompensationsåtgärd. Det kan
vara att planera för att minst hälften av rummen orienteras mot sida som uppfyller Leq 55
dBA och Lmax 70 dBA, vilket görs på fasader in mot planområdet.
I det tio våningar höga punkthuset nordväst i planen kan det på vissa ställen vara svårt att
planera för genomgående lägenheter. Här kan tekniska lösningar vara ett alternativ. Det är
också möjligt att planera för lägenheter om högst 35 m2 på alla fasader och våningsplan, eftersom riktvärdet Leq 65 dBA uppfylls överallt.
Gemensamma uteplatser för respektive innergård uppfyller riktvärdet Leq 50 dBA och
Lmax 70 dBA. Balkonger/takterrasser kan då anses som kompletterande uteplatser och behöver inte uppfylla gällande riktvärden.
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Beräknade ljudnivåer på fasad från vägtrafik (frifältsvärde). Prognosår 2040.
Tyréns, 2020.

Beräknade ljudnivåer på fasad från vägtrafik (maximala ljudnivåer). Prognosår
2040. Tyréns, 2020.
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Trafikkonsekvenser

Planförslaget uppskattas innebära en försumbar ökning av trafikmängderna på Västra
Varvsgatan, Skeppsbyggaregatan och Skeppsgatan. En in/utfart för biltrafik tillkommer
mot Västra Varvsgatan, medan antalet utfarter mot Skeppsbyggaregatan minskar från tre till
en. Mot Skeppsgatan kommer det även fortsättningsvis bara vara en utfart.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och Midroc Property Development AB. Se vidare under avsnittet ”Ekonomiska genomförandefrågor”.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastighet Jungmannen 4
Fastigheten kommer att avstå mark som regleras in i intilliggande kommunal gatufastighet.
Del av fastigheten kommer att bilda ny fastighet för bostads- och centrumändamål.
Fastigheten Hamnen 21:152
Fastigheten kommer att avstå mark som regleras in i intilliggande kommunal gatufastighet.
Del av fastigheten kommer att bilda ny fastighet för bostads- och centrumändamål.
Hamnen 21:138
En liten del av fastigheten (ca 1,5 m2) kommer tillsammans med del av Hamnen 21:152 att
bilda ny fastighet för bostads- och centrumändamål.
Hamnen 21:149
Fastigheten kommer att avstå mark som regleras in i intilliggande kommunal gatufastighet.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen bland
annat genom att planen medger funktionsblandad bebyggelse och bostadsbyggande med
möjlighet till varierade upplåtelseformer. Exploateringen kommer vidare att ske i ett område där infrastruktur såsom vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp delvis finns utbyggda,
och kommer att byggas ut och förbättras ytterligare framöver.
Bostadsgårdar

Den samlade ytan per gård ligger på ca 630–720 m2, vilket innebär viss begränsning av gårdens kapacitet och flexibilitet, d v s möjligheten för vissa sociala och rekreativa aktiviteter
att äga rum, och för flera aktiviteter att pågå samtidigt. Å andra sidan är rymligheten gemensam gård per 100 m2 BTA (motsvarande en lägenhet) relativt god, 10–13 m2, vilket innebär att belastningen på gården inte är så hög.
Gårdarna är relativt skuggiga kring höst- och vårdagjämningen, men under sommaren är
förhållande bättre. Den begränsade tillgången till sol på gårdarna ger mindre varierade användningsmöjligheter, men växtlighet kan påminna om säsongens växlingar och gårdarna
kan erbjuda en tyst oas, skyddade från buller. Solbelysta balkonger och terrasser på taken
kan också i viss mån uppväga bristen på solljus på gårdarna.
Bostadsgårdarnas begränsade totala storlek och i delar bristande tillgång till solljus är en
konsekvens av och bedöms acceptabelt mot bakgrund av att planområdet är relativt smalt
och att bebyggelsen har placerats för att dels utgöra en tydlig fasad mot angränsande stora
gaturum, dels skydda gårdarna mot buller från gatorna. Bebyggelsens utbredning och höjd
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in mot området har anpassats för att begränsa påverkan på gårdarnas storlek och solljustillgång. Eftersom små gårdar riskerar att främst användas för praktiska funktioner såsom miljöhus och cykelparkering har möjligheten att uppföra byggnader på gårdarna också begränsats, och avsikten är att lösa delar av cykelparkeringsbehovet i källare och på förgårdsmark.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom att:


Områdets inre utformas som en lugn trafikmiljö på gåendes villkor.



Området ligger i anslutning till ett säkert och utvecklat gång- och cykelvägnät som
finns utbyggt respektive planeras att byggas ut längs kringliggande större gator. Detta
gynnar framför allt äldre barns självständiga rörelse i staden.



Planområdet är väl försörjt med kollektivtrafik, vilket underlättar för framför allt äldre
barn att röra sig självständigt i staden och till/från denna.



Området ligger i nära anslutning till Ribersborgsstranden och de målpunkter för barn
och unga som finns längs denna, nära sportanläggningen Kockum fritid samt nära
Kockumsparken. Den vältrafikerade Västra Varvsgatan skiljer bostäder och Ribersborgsstranden samt Kockums fritid åt, men kan korsas via en signalreglerad korsning.



Inom Hamnporten planeras på sikt nya förskolor, på kort avstånd från bostäderna.
Förskolorna kommer att kunna nås via lokalgator med låga trafikmängder, och/eller
gång- och cykelvägar. Neptuniskolan och en ny förskola har nyligen byggts i områdets
omedelbara närhet. Den vältrafikerade Skeppsgatan skiljer bostäder och skola/förskola
åt, men kan korsas via en signalreglerad korsning. Direkt norr om planområdet i befintlig byggnad planeras en ny privat gymnasieskola, och på södra sidan av Skeppsbyggaregatan planeras Universitetholmens gymnasium rivas och ersättas av en nya större
gymnasieskola.



Bostadsgårdarna inom området ligger skyddade, vända bort från buller, föroreningar
och de större trafikmängderna längs omgivande större gator. Gårdarna är relativt små
sett till den totala ytan, vilket i viss mån begränsar möjligheten till platskrävande, fysisk
aktivitet. De har dock förutsättningar att utformas som goda vistelse- och lekmiljöer,
bland annat genom att möjligheten att bebygga dem med miljöhus m.m. har begränsats, samt genom att kvarteren regleras med grönytefaktor. Se även rubrik ”Bostadsgårdar” i avsnittet om planförslaget respektive konsekvenser.

Tillgänglighet

Planområdet är relativt flackt, vilket ger goda förutsättningar för att skapa miljöer som är
tillgängliga för funktionshindrade.
Jämställdhet

Planförslaget har goda förutsättningar för att främja jämställdhet. Området ligger kollektivtrafiknära och det kommer att finns kommersiell/offentlig service inom området respektive
i dess närhet. Dessa parametrar underlättar för den som tar mest ansvar för vardagsärenden
och barn, oftast kvinnor. Gång- och cykelnätet är väl förgrenat vilket också gynnar kvinnors rörelsemöjlighet.
I processen för att ta fram detaljplanen har både män och kvinnor deltagit, med viss övervikt av män.
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Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 170 nya bostäder inom området. Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som innerstad och får en för staden genomsnittlig fördelning av lägenhetstyper i bostadsrättsform bedöms bostäderna generera ett behov
av drygt 20 förskoleplatser och knappt 20 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 genom att det i angränsande områden finns befintliga förskolor
och planeras ytterligare förskolor, vilka bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Behovet av grundskola löses genom att det i angränsande områden finns befintliga grundskolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Kommersiell service

Bostäderna och arbetsplatserna inom planområdet bidrar till ett utökat kundunderlag för
handel och service i närområdet.
Relevanta övriga projekt

Dp 5565, för fastigheten Makrillen 3 m.fl.
Direkt söder om planområdet pågår planläggning av fyra nya kvarter för bostäder, kontor,
förskola, centrumverksamheter och ett parkeringshus inom området ”Citadellsfogen”.
Planläggningen ska också möjliggöra en ombyggnad av angränsande större gator, däribland
Skeppsbyggaregatan, för att förbättra tillgängligheten till Västra Hamnen. Kommande genomförande av de två detaljplanerna behöver koordineras med avseende på bland annat
ledningsutbyggnad och tillgång till parkeringsplatser i planerat parkeringshus inom Citadellsfogen.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

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

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Teknisk försörjning

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.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen för strålning och
brandrisk.
Brand

Planområdet är beläget inom normal insatstid, 10 minuter, för räddningstjänsten.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Buller

Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband med
bygglovsansökan.
Skyddsrum

Inom området finns ett skyddsrum, i en tillbyggnad till den större byggnad som avgränsar
planområdet i norr. Planförslaget förutsätter att tillbyggnaden och skyddsrummet rivs för
att ge plats för gatan genom området. Detta kräver att skyddsrummet avvecklas helt, vilket
kräver särskilda skäl, alternativt att skyddsrummet avvecklas på den aktuella platsen och ersätts inom fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för att ansökan om tillstånd för avveckling av skyddsrummet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), alternativt
om detta inte godkänns, att ansöka om tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktionen under den tid det tar att bygga upp ett nytt skyddsrum.
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4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och Midroc Property Development AB. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap 40 § plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen antas i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer preliminärt att reglera frågor som har med överlåtelse av
mark och ersättning för gatukostnader att göra.
I förslaget bestäms att de delar av fastigheten Hamnen 21:152 och Jungmannen 4 som i detaljplanen läggs ut som allmän plats ska övergå till kommunen. I förslaget bestäms även att
den lilla del (ca 1,5 m2) av fastigheten Hamnen 21:138 som i detaljplanen läggs ut som kvartersmark för bostäder och centrumändamål ska övergå till exploatören. Vidare avtalas om
att alla kostnader för nödvändiga flyttningar av ledningar ska bäras av exploatören.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Avtal behöver träffas mellan Malmö stad och Varvsstaden AB gällande den del av Hamnen
21:138 som planläggs som allmän plats respektive kvartersmark för bostäder och centrumändamål, men som enligt gällande ramavtal ska övergå från stadens till Varvsstaden ABs
ägo. Avtal behöver även träffas gällande den del av Hamnen 21:149 som ägs av Varvsstaden AB och som planläggs som allmän plats.
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Nya fastigheter kommer att bildas inom området, inom de delar som planläggs som kvartersmark för bland annat bostäder.
Den mark som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en
av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö
stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen är en fortsättning av Västra Hamnens pågående utveckling och motiveras
av ett fortsatt stort behov av bostäder, arbetsplatser och service av olika slag.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och
har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Medverkande

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

Skeppsgatan
(äldre sträckning)

Fastigheterna som berörs är Jungmannen 4 och del av Hamnen 21:152 som ägs av Midroc
Property Development AB, del av Hamnen 21:138 som ägs av Malmö kommun och en liten del av Hamnen 21:149 som ägs av Varvsstaden AB. Del av Hamnen 21:138 som ingår i
planområdet och som utgjort del av Skeppsgatans gamla sträckning ska enligt ramavtal mellan Malmö stad och Varvsstaden AB övergå i Varvsstaden ABs ägo.

Orienteringskarta med planområdet markerat med gul linje.
Platsens historik

Planområdet består av utfyllandsmassor och tillkom under 1950-talet när en större utfyllnad inom Västra Hamnen genomfördes.
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Delar av storkvarteret Hamnporten har sedan tidigare varit föremål för en omvandling från
industri- och hamnområdet till blandad stadsbebyggelse, bland annat har ny bostadsbebyggelse tillkommit längs Västra Varvsgatan i väster.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet ligger i södra delen av Västra Hamnen, med nära till såväl centralstationen och
centrum som till Ribersborgs strand och rekreationsområde och de publika miljöerna i
Västra hamnen. Området avgränsas av gator som ingår i det övergripande gatunät som
knyter Västra hamnen till Malmös innerstad – Västra Varvsgatan i väster, Skeppsbyggaregatan i söder och Skeppsgatan, nyligen flyttad och ombyggd, i öster. I norr gränsar området
till befintlig, storskalig verksamhetsbebyggelse inom Hamnporten.
Bebyggelse

I norr avgränsas planområdet av en stor befintlig byggnad med ursprung från 1950-talet,
som har byggts om och till ett flertal gånger under årens lopp. Idag består byggnadens östra
delar av kontorslokaler och ett parkeringshus. Övriga delar består i huvudsak av verksamhetslokaler och en padelhall. I byggnadens västra del pågår ombyggnad för att rymma en
privat gymnasieskola med tillfälligt bygglov, som planeras att öppna under 2021.
Inom planområdet finns ingen bebyggelse, med undantag för en tillbyggnad till ovan
nämnda byggnad. I tillbyggnaden finns bland annat ett skyddsrum.
Planområdet ingår i karaktären ”verksamhetsområden” enligt Handlingsprogram för arkitektur
och stadsbyggnad. De centralt belägna hamn- och industriområdena som planområdet är ett
exempel på anges i programmet ha stor utvecklingspotential för blandad stadsbebyggelse.
Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Planområdet omfattar ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök har inga fornlämningar påträffats inom planområdet.
Naturmiljö

Planområdet omfattar inte några naturvärden.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet består huvudsakligen av asfalterade parkeringsytor. Området ligger på ca 2,75
meter över nollplanet (i RH 2000) och sluttar något mot söder.
Kollektivtrafik

Stadsbusslinje nr 2 (Västra Hamnen – Centralen-Kastanjegården) trafikerar Skeppsbyggaregatan – Neptunigatan, med hållplatslägen på respektive sida av korsningen med Skeppsgatan. Ringlinje nr 3 stannar vid Kockums fritid, ca 150 meter nordväst om planområdet.
Båda ovanstående stadsbusslinjer trafikeras med 5–10-minutersintervall i högtrafik.
Malmö Centralstation, med såväl lokal som regional, nationell och internationell buss- och
tågtrafik ligger ca en kilometer öster om planområdet.
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Sverigeförhandlingen och Storstadspaketet
Som del av det så kallade Storstadspaketet pågår
planeringen av MalmöExpresslinjen nr 8; Lindängen-Hermodsdal-Västra Hamnen, som kommer att trafikera Skeppsbyggaregatan. Storstadspaketet omfattar även Mini-MEXlinje 10;
Malmö C-Lorensborg-Hyllie-IKEA Hubbhult,
som också kommer att trafikera Skeppsbyggaregatan, samt elbuss linje 3.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet kantas i väster och öster av Västra
Varvsgatan respektive den nyligen flyttade och
ombyggda Skeppsgatan, som båda utgör stadshuvudgator och viktiga länkar mellan Västra
Hamnen och övriga delar av staden. Båda är utformade med separerade gång- och cykelvägar
på respektive sida om gatorna, och ingår i stadens övergripande gång- och cykelvägnät.
Skeppsbyggaregatan söder om området kommer
också att byggas ut som stadshuvudgata med separata körfält för bil och busstrafik, respektive
med separata gång- och cykelbanor.

Utsnitt ur karta över kommande MalmöExpresslinjer i Malmö som ingår i Storstadspaketet. Rosa
linje- nr 8. Brun linje – nr 10.

Inom planområdet sker rörelse i blandtrafik på befintliga parkeringsytor. I samband med
att den planerade gymnasieskolan etableras i områdets västra del kommer del av parkeringsytorna att byggas om för denna verksamhet, bland annat för att möjliggöra cykelparkering för skolans elever och anställda.
Teknisk försörjning

Ledningar för vatten, spillvatten, dagvatten, tele, el och fjärrvärme finns utbyggda i Västra
Varvsgatan och Skeppsgatan. Gasledning finns i Västra Varvsgatan. I Skeppsbyggaregatan
finns vattenledning, spillvatten- och dagvattenledningar planeras att läggas ned framöver.
Fjärrvärmestråket ”Ormen långe” har byggts ut i de östra delarna av Skeppsbyggaregatan
och kommer framöver att förlängas västerut längs gatan.
Kommunal och kommersiell service

En ny förskola, Ubåtens förskola, kommer under 2021 att invigas i kvarteret mittemot
planområdet, på andra sidan Skeppsgatan.
Flera grundskolor finns inom en kilometers avstånd från planområdet. Öster om planområdet, på andra sidan Skeppsgatan, invigdes nya Neptuniskolan för åk 7–9 under hösten 2020.
Strax söder om planområdet finns en befintlig gymnasieskola, Universitetsholmens gymnasium. Skolan avses inom de närmsta åren rivas och ge plats för en större gymnasieskola
med teoretiska utbildningar och ca 1200 elever.
Ca 150 meter nordväst om planområdet finns den sportanläggningen Kockum fritid med
bland annat badhus, isrink och gym.
Till centrum och gågatan med dess hela utbud av handel och service är avståndet en knapp
kilometer. På närmre håll finns ett mindre utbud av kaféer, butiker och serviceinrättningar.
Närmsta större livsmedelsbutik är ICA Maxi, ca 400 meter norr om planområdet.
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5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kustzonen Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som existerande och ny blandad stadsbebyggelse
med bebyggelsetäthet 1–2 (hög bebyggelsetäthet) samt centrumområde för handel, där bottenvåningar i strategiska lägen vid nyproduktion ska dimensioneras så att de kan inrymma
handel och andra utåtriktade verksamheter.
Del av planområdet ligger inom utbyggnadsstrategi etapp 1, del av planområdet ligger inom
platsspecifika riktlinjer för Varvsstaden. Skeppsbyggaregatan planeras bli ny huvudgata med
nya kopplingar för stomlinje med buss, kollektivtrafik med högre kapacitet och huvudcykelnät.
Planprogram

Planområdet omfattas av Planprogram för kvarteren Skolan, Gäddan m fl, Pp 6012, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden mars 2007. Det övergripande målet med programförslaget
var att koppla samman Västra Hamnen med den befintliga staden, samt att skapa en blandad stadsmiljö med bostäder, verksamheter, utbildning och viss industri. Området för planområdet planerades för kontors- och verksamhetslokaler i ett band mot Skeppsbyggaregatans norra kant. Handel planerades finnas i bottenvåningarna mot gatan. Planprogrammet är i flera delar inte längre
aktuellt, då förutsättningarna delvis har
förändrats. Bland annat har behovet av
kontorslokaler minskat i området.
Värdeprogram

Planområdet omfattas även av Värdeprogram Hamnporten från 2013. Denna detaljplan omfattar södra delen av detta
område. Värdeplanen från värdeprogrammet ligger till grund för kommande
planering. Vision från programmet är:
Hamnporten, en upplevelserik och varierad
mosaik i mänsklig skala. Programmet säger bland annat att de publika platserna
ska vara i mänsklig skala och skyddade
mot buller och vind. Platserna ska vara
ljusa, gröna öppningar i den täta bebyggelsen. Bostadsgårdar ska vara gröna,
klimat- och bullerskyddade och inbjuda
till möten och samvaro. Grönska ska
vara ett genomgående tema för alla
Hamnportens platser. Den nya bebyggelsen ska ansluta i höjder till omgivande planerade områden, dvs bebyggelse planeras generellt bli 4–6 våningar
med inslag av högre byggnader.
Värdeplan från värdeprogrammet för
Hamnporten
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Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner för planområdet är Dp 4851,
4007, 5128, 4153 och Ädp 4909.
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
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Avfallsplan 2016–2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016
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Övergripande studie kring höjdsättning och VA, Hamnporten, kv Jungmannen,
Norconsult, 2020-11-19
Trafikbullerutredning till detaljplan Västra Hamnporten i Malmö, Tyréns, 2020-1012
Historisk inventering för fastigheterna Jungmannen 4 m.fl, Malmö stad, Breccia,
2020-20-26
Parkeringsstrategi Hamnporten, Västra Hamnen, Sweco, 2020-12-16.
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Värdeprogram Hamnporten, Midroc och Malmö stad, 2013-10-14
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