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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad som innehåller bostäder
med centrumverksamhet i bottenvåning samt underjordiskt parkeringsgarage centralt i
Malmö. Planen säkrar en gestaltning av volymerna som avslutar kvarterets utsträckning och
bygger kvarterets hörn som ett ryggstöd mot de omringande kajerna. En väsentlig del av
stadsbyggnadsidén är att säkra en estetisk gestaltning av byggnaden som kontrasterar med
de övriga mer robusta, tyngre, mörkare byggnader i planområdets närhet. Planområdets
läge kräver estetiska uttryck som sätter samman och skärper helhetens kvalitéer genom
kontrast, lätthet, komplement och elegans.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planläggningen möjliggör att ett bostadshus med cirka 60 lägenheter uppförs i ett attraktivt
och centralt läge i staden, där det idag finns en kontorsbyggnad med lagerlokaler i bottenvåning. Förutom bostadshuset möjliggör planförslaget centrumverksamheter i bottenvåning samt ett underjordiskt parkeringsgarage.
Stadsbyggnadsidén är att säkra en avslutning av kvarterets sydvästra del och att byggnadens
placering, form och volym bildar ett stadsmässigt hörn som fullbordar kvarteret och utgör
ett ryggstöd mot de omringande kajerna.
Planområdet ligger vid Citadellsvägen, som omvandlas till ett attraktivt gåendeprioriterat
kajstråk i söderläge och även Östra Älvgatan blir ett lugnt gångstråk mot väster. Byggnadens placering vid dessa kajstråk medför att en väsentlig del av stadsbyggnadsidén är att
säkra en estetisk gestaltning av byggnaden som kontrasterar med de mer robusta, tyngre,
mörkare byggnaderna längs Citadellskajen.
Planområdet är en strategisk belägen pusselbit av betydelse i omvandlingen av Citadellsvägens gamla industriområde till en stadsmässig och urban miljö med tydliga innerstadskvaliteter vid vattnet.

Illustration 1: Planområdet med föreslagen byggnadsgestaltning i blå figur.
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Planen möjliggör att bostadsbyggnaden gestaltas som en relativt smal U-formad huskropp.
Byggnadens högsta byggnadshöjd regleras till 21 m och ansluter därmed till övrig bebyggelse längs Citadellskajen.
Byggnaden ska gestaltas så att både byggnad och gaturum upplevs attraktivt ur ögonhöjd
och bidrar aktivt till stadslivet. Materialmässigt ska bebyggelsen på planområdet urskilja sig
från omgivningens mer robusta, tyngre, konventionella byggnader längs Citadellskajen, med
lätthet och ljusa material. Byggnadens fasader avses bestå av stora glaspartier, ljus betong
och ljusa fasadmaterial.
I detaljplanen anges en grönytefaktor på 0,4.
Citadellsvägen omvandling innebär att biltrafiken flyttas norrut till Neptunigatan, som omvandlas till en huvudgata med plats för kollektivtrafik.
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 har en yta på cirka 1500 m2. Planen möjliggör totalt 7670 m2 bruttoarea
(BTA), varav 300 m2 BTA kontors- och centrumverksamhet och väntas kunna rymma
cirka 60 bostäder.
Idag består planområdet av en kontorsbyggnad som ska rivas samt markparkering. Planen
gränsar i söder till den i nuläget avstängda Citadellsvägen (blivande Citadellskajen), i väster
till Östra Älvgatan, i norr till fastigheten Löjan 2, och i öst till fastigheterna Löjan 2 och 3.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen. Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse för området. Planförslagets ändamål är förenligt med
detta.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att ansluta till den övriga bebyggelsen i kvarteret på ett
sätt som avslutar det väl volymmässigt och bildar ett stadsmässigt välgörande och nödvändigt hörn. Byggnaden avses utgöra ett ryggstöd mot det blivande promenadstråket utmed
Citadellskajen och befintliga Östra Älvgatan, som också är en kaj. En del av stadsbyggnadsidén är att säkra en estetisk gestaltning av byggnaden som spelar mot och kontrasterar till
de övriga mer robusta, tyngre, mörkare byggnaderna längs Citadellskajen och på avstånd
Malmöhus slott. Planens läge fordrar estetiska uttryck som sätter samman och skärper helhetens kvalitéer genom kontrast, lätthet, komplement och elegans.
Planområdet är en strategisk belägen pusselbit av betydelse i omvandlingen av Citadellsvägens gamla industriområde mot en stadsmässig och urban miljö med tydliga innerstadskvaliteter vid vattnet.
Planförslaget bygger vidare på, och förstärker, kvartersstrukturen i området.
Planförslaget bedöms stärka Citadellsvägen visuellt i omvandlingen från biltrafikstråk till ett
kajstråk för gång- och cykeltrafik som utformas till ett attraktivt rekreationsstråk med inslag
av grönska och parkliknande delar. Planen kommer att möjliggöra för nya mötesplatser
samt säkerställa kvaliteter som ytterligare lyfter området och ökar dess attraktivitet.
Kajerna runt planområdet, framför allt den södra men även den västra kajen, blir livliga,
med flöden av flanerande fotgängare och cyklar.
Byggnadens placering skapar rum i gatuplan och möjliggör att attraktiva, välplacerade uteserveringar skapas i de offentliga rummen och bjuder in allmänheten. Byggnadens bottenvåning innehåller verksamhetslokaler som bidrar till att skapa liv och trygghet i kvarteret.
Byggnaden ska gestaltas så att både byggnad och gaturum upplevs attraktivt ur ögonhöjd
och bidrar aktivt till stadslivet. Materialmässigt ska bebyggelsen på planområdet urskilja sig
från omgivningens mer robusta byggnader längs Citadellskajen, med lätthet och ljusa
material.
Byggnadens längsta fasad vetter mot Östra Älvgatan; mot Citadellskajen ter en kort fasad,
en flygel av byggnaden.
Planförslaget tar sin utgångspunkt i strategier från visionsdokumentet Västra hamnen 2031.
Planprogram för kvarteren Skolan, Gäddan m.fl. från 2007 har uppdaterats genom visionsdokumentet som togs fram 2013 för området i stort. Programmets övergripande mål är att
koppla samman Västra hamnen med den befintliga staden samt att skapa en blandad stadsmiljö med bostäder, verksamheter och utbildning. Detaljplanen följer planprogrammets
och visionsdokumentets intentioner.
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Illustration 2: Kopplingar - Ur Planprogram för kvarteren Skolan, Gäddan m.fl., Pp 60I2.

Illustration 3. Situationsplan med en byggnad som bygger vidare på kvartersstrukturen i området och förstärker gårdsrummet som bildas öster om byggnaden
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Illustration 4. Situationsplan med möjlig utformning.
2.2 Bebyggelse

Planen möjliggör att bostadsbyggnaden gestaltas som en relativt smal U-formad byggnadskropp, med ett husdjup på maximalt 14 m och en längd på 55 m mot väster. U-formen kan
bestå av två mindre vinkelbyggnader: en mot en kontorsbyggnad i norr och Citadellskajen i
söder.
Användning/ändamål

Planförslaget gör det möjligt att uppföra en bostadsbyggnad med centrumverksamheter i
bottenvåning. Planförslaget gör det också möjligt att anlägga underjordiskt parkeringsgarage.
3-D fastighetsbildning ska vara möjlig då det eventuellt kan komma att bli aktuellt vad gäller parkeringar under mark.
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Detaljplanen medger en byggnadshöjd på 21 m för planområdet. Möjlighet till någon halvmeter högre byggnadshöjd bör finnas eftersom den inte kommer att uppföras kloss an
grannfastighetens byggnad i öster, som även den har en byggnadshöjd på 21 m. Grannfastighetens byggnad i norr har en byggnadshöjd på 31 m.
Planen möjliggör totalt 7670 m2 BTA, varav 300 m2 BTA kontors- och centrumverksamhet. Parkeringsgaraget har en yta i källaren på 1530 m2.
Planområdets innersta del föreslås inte få förses med byggnad. Delar av aktuell markytan
föreslås även omfattas av förbud mot markparkering men tillåten cykelparkering. Syftet
med förbud mot byggnation är att skapa ytor fria från byggnation i direkt anslutning till
byggnadens fasad. Syftet med förbud mot markparkering är att möjliggöra ytor för utevistelse för de boende.
Utformning

Bebyggelsen i planområdet har utformats för att ansluta till kringliggande kvartersstruktur
som är under uppbyggnad.
Bostadsbyggnaden tillåts ha balkonger mot Citadellskajen och Östra Älvgatan för att tillvarata det goda läget och utsikten. Mot gården tillåts balkonger för att främja en mer intim
utevistelse och utsikt mot uteplatsen och vistelseytorna inom kvarteret, kvartersgatan samt
mot byggnaderna på Löjan 3 och 2. Ljudmiljön kan dessutom förväntas vara mer dämpad
mot insidan av kvarteret vilket gynnar den mer intima karaktären.
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Bebyggelse mot Citadellsvägen och Östra Älvgatan samt mot innergården och mot byggnaden på Löjan 2 tillåts ha balkonger med maximalt 2,5 meters överhäng beräknat från byggnadens yttersta fasadliv, vilket följaktligen innebär 1 meter över allmän platsmark vid full
användning av den maximala överhäng. Fri höjd över allmän platsmark ska vara minst 3,5
m. Inglasning av balkonger medges inte.
Planförslaget innebär att tekniska anläggningar så som hisschakt, ventilationsutrymmen,
energiförsörjning (solceller eller urban vindkraft) ska gestaltningsmässigt integreras i byggnadsvolymen.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark

I planförslaget ingår ingen allmän platsmark.
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Avsikten är att anlägga en gård på ytan som inte får bebyggas. Gården bör göras så grön
som möjligt för att skapa trivsel.
Grönytefaktor på 0,4 ska uppnås inom planområdet.
Eftersom markytor inom planområdet är begränsade kommer en närmare analys kring
tänkbara gröna ytor att behöva göras i den fortsatta processen.
2.5 Trafik
Gång- och cykeltrafik,

Planområdets nås via Neptunigatans norra och södra cykelbanor.
Längs det nya Citadellstråket kommer att finnas plats för cyklar och gående längs hela
sträckan.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken har flyttats från Citadellsvägen till Neptunigatan.
Området försörjs med 3 busslinjer: nr 2, nr. 7 och nr 8, som går i Neptunigatan.
Planområdet ligger 700 meter ifrån Citytunnelstationen vid Bagers Plats. Till Malmö Centralstation är det ytterligare 200 meter.
Biltrafik

Ingen biltrafik förekommer inom planområdet. Biltrafik från Citadellsvägen är flyttad till
Neptunigatan.
Bilparkering

Malmö stads Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel ska följas vilket innebär att parkering för bostäder och verksamheter anordnas på kvartersmark.
Parkering för rörelsehindrade: planen möjliggör parkering för rörelsehindrade för besökare
i garaget. Därtill är en parkering för rörelsehindrade på mark redan planerad på den lokala
kvartersgatan belägen på grannfastigheten Löjan 3, som tillhör genom avtal fastigheten Löjan 4. Eventuellt kommer den att samutnyttjas med Löjan 3. Den planerade parkering för
rörelsehindrade på Löjan 3 kommer även delas med restaurangen på Löjan 4.
Det slutliga parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt prövas i bygglovet och de
omständigheter som råder vid det tillfället.
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Angöring: En vändplats anläggs strax utanför detaljplaneområdet som kommer att nyttjas
av samtliga kringliggande fastigheter genom samfällighet. Vändplatsen ligger på kvartersmark och strax utanför bostadshusets miljörum.
Parkeringsfickor möjliggörs längs lokalgatan på kvartersmark för att säkra angöring utan att
behöva ta utrymme på Citadellskajen i anspråk. Detta i samklang med grannfastigheten Löjan 3. Vändplatsen i grannfastigheten säkrar att fordonen som angör inom kvartersmark
inte behöver köra ut på Citadellskajen.
Leverans- och sophämtningsfordon får lov att köra på Citadellskajen och kan stanna där
det passar.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Anslutning till kommunalt vatten- och avlopp samt spillvatten finns redan till den befintliga
byggnaden och den bedöms klara av att användas till den planerade husbyggnaden.
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 gröna ytor och träd på planområdets kvartersgård, samt sedumtak, genomföras.
Åtgärderna bedöms bidra positivt till dagvattenhanteringen på platsen eftersom andelen vegetation ökar jämfört med befintliga förhållanden.
Den befintliga pumpstationen väster om Löjan 2 och 4 bevaras.
Skyfallshantering

Planområdet ligger i direkt anslutning till kanalområdet så det är inga problem att avleda
vattnet dit.
I samband med höga vattennivåer finns det risk för översvämning i underjordiskt parkeringsgarage. En lämplig åtgärd för att hantera temporär översvämning är att anlägga det underjordiska garaget med tät konstruktion.
Avfallshantering

Utrymme för avfallshantering ska ha lämplig dimensionering så att avfallet kan sorteras.
En vändplats anläggs strax utanför detaljplaneområdet som kommer att nyttjas av samtliga
kringliggande fastigheter. Vändplatsen ligger på kvartersmark, strax utanför bostadshuset
miljörum.
Avfallshantering för verksamheter i bottenvåning kommer att studeras vidare under planprocessen. Leveranser och sophämtning kommer att få lov att köra på Citadellskajen och
stanna där det passar, därför är det troligt att detta kommer att utnyttjas. Det är dock angeläget att poängtera att en vändplats finns inom kvarteret för att möjliggöra körning enbart
från och till Neptunigatan.
Värme

Fjärrvärme bereds via E-on och servitut med grannfastigheten.
Gas

Befintlig gasledning tas bort.
Elförsörjning

Nätstation finns utanför planområdet och befintlig anslutning används.
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2.7 Skydd mot störningar

Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.
För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad
uppgå till 65 dBA
Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Maximalt värde får överskridas med som
mest 10 dBA upp till fem gånger i timmen dagtid (kl. 06.00-22.00).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

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

Startbesked villkoras med sanering av markföroreningar enligt planbestämmelsen 3.2,
Markföroreningar: ”startbesked får inte ges förrän markföroreningar inom området är avhjälpta.” Återfinns på plankartan.
2.9 Plankartans bestämmelser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
B
Bostäder
C1
Lokaler får finnas på bottenvåning. I sydvästra delen av planområdet ska lokaler för centrumverksamhet på minst 200 kvm finnas på bottenvåning
(P1)
Underjordisk parkering
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Marken får inte förses med byggnad ovanpå dock får marken underbyggas.
Högsta byggnadshöjd är 21 meter.
Utformning, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f1
Balkonger tillåts med maximalt 2,5 meters överhäng beräknat från byggnadens yttersta fasadliv. Fri höjd över allmän platsmark ska vara minst 3,5 meter. Inglasning av balkonger medges ej
Grönytefaktor om 0,4 ska uppnås.
f2
Fläktrum och ventilationsanordningar ska integreras i byggnadsvolym
f3
Lägsta plushöjd för färdigt golv i bostäder är +3.0 meter i RH 2000
f4
Byggnadens fasader ska i huvudsak bestå av glas och ljus betong
Utförande, 4 kap. 16 § 1 st 1p.
b1
Den underbyggda marken ska vara planterbar
b2
Minst tre entréer ska finnas mot allmän platsmark varav en ska vara genomgående
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Markens anordnande och vegetation, 4 kap. 13 § 1 st 3 p.
n1
Marken får inte användas för bilparkering.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid, 4 kap. 21 §
Genomförandetiden är 5 år.
Villkor för startbesked, 4 kap. 14 § 1 st 1 p.
Startbesked får inte ges förrän markföroreningar inom området är avhjälpta.
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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.
Planområdet är en del av ett mindre område som tidigare varit planlagt för industriändamål.
Merparten av intilliggande f. d. industribyggnader har redan rivits samt planlagts för ändrad
användning, som bostäder, kontor, centrumverksamhet och skola Föreslagen markanvändning väntas inte ge någon negativ påverkan på omgivningen. Marken kommer att saneras
vilket innebär en positiv påverkan för mark och vatten.
I samband med byggnationen av det underjordiska parkeringsgaraget kan tillfällig påverkan
på grundvattennivån ske. Åtgärder för att undvika detta kan komma att behöva vidtas under byggnationen.
Sammantaget bedöms de risker för människor, hälsa och säkerhet som kan uppstå med föreslagen markanvändning inom området vara acceptabla och till stor del kunna avhjälpas
och vara hanterbara inom ramen för planarbetet.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget kommer, tillsammans med de tillkommande byggnaderna på Löjan 2 och 3
samt Abborren 2, att innebära en förändring av stadsbilden och utbyggnaden enligt detaljplanen har studerats genom bild- och modellstudier, se nedan. Befintlig lägre bebyggelse
kommer att ersättas av högre bebyggelse, i samma höjd som övrig ny bebyggelse mot Citadellsstråket. Den planerade bostadsbyggnaden kommer inte ha samma påverkan längs Citadellskajen som de övriga då enbart en flygel från denna löper längs den kajen. Dock blir
byggnaden på Löjan 4 ett viktigt element och avslut av kvarteret Löjan 2, 3 och 4.

Illustration 5. Nya Citadellskajen och nya Neptunigatan.
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Illustration 6. Nya Citadellskajen, sedd från sydväst

Illustration 7. Nya Neptunigatan, sedd från väst.
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Sol/dagsljus/vind/mikroklimat

Solstudier
Planområdet vetter på långsidan mot väster och mot en kanal vilket medför ett brett avstånd till nästa bebyggelse västerut, det är på cirka 60 m. ”Flyglarna” (de korta sidorna av
byggnaden) vetter mot söder och norr. Mot söder ligger Citadellskajen och kanalen, med
ett avstånd på 183 m till Malmöhus slott. Mot norr kommer den norra kortsidan att skugga
det 31 m höga kontorsbyggnaden som byggs mellan planområdet och Neptunigatan.
De flesta bostäder är genomgående lägenheter.
Planområdets placering är gynnsam bl. a. ur solförhållanden och dagsljus, då det enbart
finns intilliggande byggnader mot norr och öster.
Kulturmiljö och arkeologi

Planområdet innehåller inga kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller byggnader, men ligger i
anslutning till Malmöhus slott. Ett genomförande av detaljplanen bedöms, på samma sätt
som i detaljplanerna för grannfastigheterna Löjan 2 och 3 och Abborren 2, inte medföra
några negativa konsekvenser för slottet.
Utbyggnad enligt detaljplanen, tillsammans med tillkomna och planerade byggnader längs
Citadellskajen innebär en förändring av stadsbilden vilket har studerats genom bild- och
modellstudier. Bebyggelsen bedöms inte påverka stadsbilden negativt, utan tvärtom, bidra
till att området byter karaktär från trafikerad, färglös och ovårdad till en tydlig, välkommen
samtida fond mot det historiska vattenrummet kring Malmöhus slott. Den nya byggnaden
kommer att ansluta till höjd och volym till nyuppkommen byggnation längs Citadellskajen
samt utgöra en tydlig kontrast avseende materialval samt formgivning. Den tyngre, robusta,
mörka bebyggelsen mot större del av Citadellsvägen, på Sejen 2 och 4, Löjan 3 och Abborren 2 får en efterlängtad motvikt i den lätta, genomskinliga, ljusa och eleganta gestaltningen
av Löjan 4.
Detta tillför balans och nödvändig variation på Citadellskajen och i stadsbilden där olika
tidsperioder, nämligen Malmöhus slott, postmodernistiska Malmö universitet på Gäddan 8,
Hovrättsbyggnaden på Flundran 2, de nyutförda byggnaderna på Sejen 2 och 4 samt påbörjad och planerad byggnation på Löjan 4 och Abborren 2, avspeglas och samverkar.
Planförslaget innebär att befintlig byggnad på fastigheten, som inte klassas som värdefull
byggnad i ”Kulturhistorisk utredning Inre hamnen och Frihamnen, Malmö kulturmiljö
2002”, rivs.
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Illustration 8. Visionsbild för ny byggnad jämte Malmöhus slott sedd från Neptunigatan, med dess nya
gångbro i förgrund (Tengbom).
Naturmiljö

Planförslaget innebär ingen påverkan på naturmiljö.
Grönstruktur och park

Planområdet innefattar ingen park- eller naturmark dock ligger det i nära anslutning till
Slottsparken. Intilliggande Citadellskajen kommer att innehålla attraktiva rekreationsytor.
Då planförslaget reglerar att det finns mark som inte får bebyggas möjliggörs gård med vegetation och utevistelseytor. Träd och variation i vegetationen är ett positivt inslag för människor som vistas där, för dem som har utsikt mot gården och tillför värden även till resterande inre del av kvarteret.
Risker och säkerhet

Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
Luftkvalitet

Inom planområdet finns måttliga halter av koldioxid, dock underskrider de MKN med
marginal. Planområdets förväntade trafiktillskott väntas inte medföra någon risk att miljökvalitetsnormen för luft överskrids.
Vattenkvalitet

Planområdet gränsar till vattenområdet Malmö hamnområde. Hamnområdet är i VISS,
Vatteninformationssystem Sverige, kategoriserat som Kust. Områdets hamnfunktion gör att det
kan betraktas som en konstgjord och kraftigt modifierad vattenförekomst.
Målet för Malmö hamnområde är att God ekologisk status ska uppnås innan år 2021.
Dagvatten inom planområdet avvattnas idag till Malmö hamnområde. Andelen hårdgjord
yta kommer att vara likvärdig eller minska inom planområdet vid ett genomförande av detaljplanen. Risk för kemiska utsläpp kommer att minska i takt med att industriverksamhet
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och tunga transporter ersätts av blandad stadsbebyggelse. Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormer
för vatten.
Skyfall

Planområdet ligger inte inom en plats utpekad för skyfallsåtgärder. Eftersom goda möjligheter finns att avvattna området till kanalen bedöms det inte finnas några skäl att utreda
frågan gällande skyfallshantering vidare. Eftersom planområdet idag är hårdgjort bedöms
inte skyfallshanteringen för kringliggande allmän plats eller angränsande fastigheter försvåras i och med planförslagets genomförande.
Markföroreningar

Vid tidigare markundersökningar har det konstaterats att det förekommer föroreningar
inom aktuellt område för detaljplanen. Det innebär att kap. 10 i miljöbalken är tillämpligt.
Att marken blir sanerad säkerställs genom de krav som ställs i miljöbalken på hantering av
förorenade områden och genom bestämmelse i detaljplanen.
En provtagning av massor genomfördes i samband med omläggning av avloppsrör inom
fastigheten år 2001. Vidare har två miljötekniska markundersökningar genomförts inom
fastigheten år 2014. Resultaten visar att det förekommer föroreningar i ytliga fyllnadsmassor, ner till cirka 1,5 m under markytan, avseende tungmetaller, alifater och PAH. Halter
har påvisats som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och i några fall även riktvärdena för mindre känslig markanvändning
(MKM). Vidare visar resultaten att arsenik och bensen påvisats i grundvattnet i halter som
motsvarar hög halt enligt SGUs klassindelning. Kompletterande markundersökningar behöver genomföras för att utreda de eventuella riskerna för människors hälsa och miljö samt
för att klassificera hur massorna ska hanteras i samband med schaktarbetena.
En komplett provtagning av området kan göras först när byggnaderna är rivna. Även befintlig asfalt ska provtas för att klassificeras.
Nedan följer ett förslag till handlingsplan för de kompletterande markundersökningarna:
Aktuell fastighet är cirka 1 500 m2, uppskattningsvis cirka 55 x 27 m. För att klassificera jorden inför schaktarbetena kommer en rutnätsprovtagning genomförs, omfattande cirka 4–5
rutor. Rutorna kommer delas in i egenskapsområden om sådana kan identifieras vid en historisk inventering alternativt planerad markanvändning. Provtagningen kommer utföras
med en täthet som bedöms vara statistiskt tillräcklig för att klassificera massorna. Jorden
provtas ner till planerat schaktdjup, minst -1,5 (RH2000), vilket motsvarar cirka 4 m under
markytan och ner i naturlig mark. Samlingsprov för varje halvmeter uttas inom respektive
ruta. En kompletterande provtagning av grundvattnet kommer genomföras vid markundersökningen, i syfte att planera eventuella åtgärder avseende föroreningar i grundvattnet i tidigt skede.
Proven analyseras på ackrediterat laboratorium. När resultaten erhållits sammanställs dessa
i en rapport som skickas till Miljöförvaltningen. Resultaten kommer ligga till grund för en
riskbedömning samt schaktplan för området. Vid riskbedömningen tas hänsyn till vilka
skyddsobjekt och transportvägar som är aktuella. Hela fastigheten, fram till fastighetsgränsen, kommer innefatta källare varför fyllnadsmassorna kommer schaktas ur för att bereda
plats åt källaren. Övriga delar av fastigheten kommer användas för kommersiell verksamhet
och bostäder. Då fyllnadsmassorna kommer schaktas ur anses det också troligt att åtgärdsmålen kommer utgöra Naturvårdsverkets generella riktvärden. Schaktplanen kommer tydligt beskriva hur respektive beslutsenhet ska hanteras.
Baserat på resultaten från den kompletterande undersökningen och riskbedömningen tas
en anmälan om avhjälpandeåtgärder fram, som tillsänds Miljöförvaltningen.
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Schaktarbeten kommer bli aktuella under grundvattenytan, vilket medför länshållning i
samband med schaktarbetena. I samband med länshållningen uttas prov och en bedömning
görs om en reningsanläggning erfordras. Om vattnet pumpas via en reningsanläggning eller
sedimentationscontainer uttas prov på inkommande och utgående vatten. Halterna jämförs
med tillämpbara riktvärden som redovisas i anmälan.
Tidplan för markprovtagning
Befintliga byggnader inhyser hyresgäster fram till år 2022. En komplett provtagning av området kan göras först när byggnaderna är rivna. Markentreprenaden planeras börjas strax
därefter.
Omhändertagande av förorenade jordlager bör ske i samband med anläggningsarbetena i
syfte att minimera transporter, ställtider för entreprenaden samt för att undvika att schaktet
behöver återfyllas mellan efterbehandlingsåtgärden och anläggandet av källare.
Säkerställande av markmiljön inför exploatering
Vid tidigare markundersökningar har det konstaterats att det förekommer föroreningar
inom aktuellt område för detaljplanen. Det innebär att kap. 10 i miljöbalken är tillämplig.
Att marken blir sanerad säkerställs genom de krav som ställs i miljöbalken på hantering av
förorenade områden.
Ett möte kommer i tidigt skede hållas med Miljöförvaltningen för att fastställa en strategi
avseende provtagning och efterbehandlingsåtgärder. Vidare kommer en rapport med resultaten från provtagningen samt en riskbedömning tillsändas Miljöförvaltningen i god tid för
att ge möjlighet att komma med synpunkter på åtgärderna. Det fortsatta arbetet kommer
att ske i nära samarbete med Miljöförvaltningen. I och med att tillsynsärenden finns initierade kan Miljöförvaltningen enligt miljöbalkens bestämmelser utfärda de förelägganden etc,
som krävs för att säkerställa ett erforderliga avhjälpandeåtgärder vidtas inom planområdet.
Elektromagnetiska fält

Nätstationer inom planen placeras på ett sådant sätt att avståndet till ytor där människor
stadigvarande vistas överstiger fem meter.
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 är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller riktvärdet.
Ingen biltrafik förekommer inom planområdet.
Biltrafik från Citadellsvägen är flyttad till Neptunigatan, vilket medför att planområdet är
utsatt för trafikbuller från biltrafik på Neptunigatan. Flera kontorsbyggnader, 31 meter
höga, tillkommer mellan Neptunigatan och planområdet, vilket bedöms kunna skärma av
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bullret. På andra sidan kanalen, längs Västra Älvgatan, tillkommer en liknande bebyggelse,
som även kommer att ha avskärmande effekt.
Trafikbuller från Neptunibron behöver utredas vidare under planprocessen.
En bullerutredning är beställd och genomförs inför granskning.
Buller från industriell verksamhet: Norr om planområdet ligger Lantmännen Cerealias
spannmålskvarn som påverkar omgivningen främst genom externt industribuller. Bullerutredningen kommer att studera detta. Det är planerna för byggnader längs största delen av
Neptunigatans sträckning mittemot Cerealias som bedöms kunna ha en avskärmande effekt
för planområdet.
I samband med bygglov ska byggherren redovisa mer detaljerade bullerberäkningar för att
säkerställa att tillämpliga riktvärden följs.
Trafikkonsekvenser

Gatukontoret bedömer att Neptunigatan år 2030 trafikeras av 15–20 000 fordon/dygn.
Detaljplanen medger bebyggelse i ett stationsnära läge vilket bedöms komma ge jämförelsevis liten andel biltrafik och en större andel kollektivtrafikresande. Den färdigbyggda Neptunigatan norr om planområdet har goda förutsättningar att fungera som ett pendlarstråk för
cyklister. Det kommer att finnas breda och gena cykelbanor längs gatans båda sidor samt
välfungerande passager där stråk korsar gator. Gående kan röra sig på gångbanor vid Neptunigatan men även längs de framtida kajerna öster om planområdet. Det kommer finnas
möjlighet att gå under kontorsbyggnadens bottenplan på grannfastigheten Löjan 2, där en
passage för fordon samt gående och cyklister från Neptunigatan kommer att leda in i kvarterets inre och bilarna kommer att kunna vända vid vändplatsen och köra även ut via Neptunigatan, och på så sätt undgå att köra ut på Citadellsvägen.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal.
Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Fastigheten i planområdet Löjan 4, samt fastigheterna Löjan 3 och Löjan 2 utanför planområdet, kommer att bilda gemensamhetsanläggning för kommunikationsytor på kvartersgård, servitut för parkeringsplatser i garage och på markplan mm. Likaså kommer rättigheten för nedgång till garaget lösas genom inrättande av servitut eller gemensamhetsanläggning över grannfastigheten.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Planförslaget bedöms uppfylla de bostadspolitiska målen genom att medge bostadsbyggande i ett område där infrastruktur i form av vatten och avlopp, gator och kollektivtrafik
redan finns. Kollektivtrafiken planeras dessutom vidareutvecklas.
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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 sin innergård där hänsyn har tagits
till barns och vuxnas behov av utemiljö genom att säkra en yta som inte får bebyggas och
där fordon inte får parkera och som anges som lämplig yta till grönska. Planområdets placering strax intill den nya Citadellskajen, ett gåendeprioriterat, rekreativt, spännande och
tillgängligt kajstråk i söderläge, med olika aktiviteter och utemiljöer längs sträckan samt ett
säkert och utvecklat gång- och cykelvägnät, utgör en god förutsättning för en bra miljö för
barn.

Illustration 9 Citadellskajen med varierade aktiviteter och utemiljöer längs sträckan
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Illustration 10 Lokalgata mellan Citadellskajen och Neptunigatan
Tillgänglighet

Planförslaget är placerad strax intill den nya Citadellskajen vars omvandling från biltrafikstråk till ett kajstråk för gång- och cykeltrafik ökar tillgängligheten och kontakten med det
historiska vattenrummet Citadellshamnen.
Jämställdhet

Planförslaget innebär uppförande av bostäder och centrumverksamheter i ett kollektivnära
läge vilket bedöms främja jämlikhet och jämställdhet då bilen inte blir en avgörande faktor
för möjligheten att bo, flanera och 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

Planen möjliggör ca 60–70 lägenheter vilket motsvarar ett kortsiktigt behov på 14 förskoleplatser, medan behovet på längre sikt minskar.
Behovet av förskola löses genom att det i angränsande område finns befintlig förskola, vilken bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Behovet av grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga grundskolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom fastigheterna Löjan 4, Löjan 2 och Löjan 3.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan avledas med självfall.
Miljöteknisk markundersökning har genomförts i planområdet och föroreningar har påträffats. Inför genomförande av detaljplanen ska erforderliga kompletterande undersökningar och utredningar samt anmälan om avhjälpande åtgärder för godkännande av tillsynsmyndighet tas fram.
I samband med höga vattennivåer finns det risk för översvämning i underjordiskt parkeringsgarage och bottenvåning. En lämplig åtgärd för att hantera temporär översvämning är
att anlägga det underjordiska garaget med tät konstruktion. Fastighetsägaren samordnar
detta med grannfastigheten då båda garagen är sammankopplade.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas. Preliminära ledningsutredningar för området har gjorts i samarbete med ledningsdragande verk. I den fortsatta markprojekteringen utreds vidare omläggningar och flytt för el,
gas, tele, fjärrvärme och VA m.m., samt behovet av servitut och ledningsrätter för respektive ledning. För att möjliggöra planerad bebyggelse görs bland annat ledningsomläggning
från Södra Neptunigatan till Neptunigatan. Ledningsdragningar i Norra Neptunigatan och
vid Neptunibron (tele, gas m.fl.) laggs helt eller delas om. Ny fjärrvärmeledning (den så kallade Ormen Långe) dras fram längs Neptunigatan och under Neptunibron (i kanalen). I Citadellsvägen ligger två tryckavloppsledningar. Dessa bedöms inte beröras av planerad bebyggelse. Som en första etapp i utbyggnaden av allmän platsmark läggs nya ledningar i
Neptunigatan, så att ledningarna i Södra Neptunigatan kan tas bort.
Befintlig nätstation omlokaliseras inom området. Nya nätstationer krävs för att tillgodose
de nya verksamheternas behov och uppförs på kvartersmark.
Planområdet ligger inom normal insatstid för Räddningstjänsten. Bebyggelsen utformas i
enlighet med Räddningstjänst Syds riktlinjer avseende brandvattenförsörjning, framkomlighet och utrymning.
Avfallshantering: Hämtningsplats ska vara belägen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt. Om inte hämtningsplats är i anslutning till hämtningsfordonets
uppställningsplats erläggs en tilläggsavgift enligt antagen avfallstaxa.
Dragvägen ska vara lättframkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. Manuell
hämtning kan kräva jämn, hårdgjord dragväg utan trösklar och trappsteg.
Hämtningsplats för livsmedelslokal eller liknande verksamhet ska kunna nås utifrån utan
passage genom verksamhetslokalen.
Backning ska inte förekomma annat än i undantagsfall. För att minimera olycksrisken bör
fastighetsinnehavare med enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall upprätta vändplats som är dimensionerad för hämtningsfordon. Vändplatsen ska
utformas som en vändplan eller som en trevägskorsning. Om farbar väg inte kan upprättas
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ska fastighetsinnehavare avlämna avfallet på plats som överenskommes eller anvisas enligt
27 §.
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. Brandvägar i planområdet har utretts tillsammans med räddningstjänsten.

Brandposter omkring Löjan 4

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 för strålning och
brandrisk.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och Newco Malmö Gaddis 1 AB. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet
med 6 kap 40 § plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen antas eller godkänns i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer preliminärt att reglera frågor som har med överlåtelse av
mark, ersättning för gatukostnader och bildande av servitut att göra.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Vissa förändringar kommer att behöva ske genom fastighetsreglering. Planområdet består
av enbart kvartersmark där det ska byggas bostäder. Kvarteret där planområdet ligger omfattar tre fastigheter och två olika detaljplaner mellan vilka samverkan behöver ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, bildas gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning för gård och servitut för parkering
planeras att bildas. Därtill även rättigheten för tillgång till garaget kommer att lösas genom
inrättande av servitut eller gemensamhetsanläggning över grannfastigheten. Fastighetsägare
ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av det stora behovet av fler bostäder i staden, i synnerhet i lägen
med god kollektivtrafik och tillgång till kommersiell- och offentlig service. Planläggningen
motiveras också av att tillgängliggöra ett område vid vattnet, att förverkliga den sista pusselbiten i Citadellskajens promenad- och cykelstråk och även att stärka kopplingarna mellan
Västra hamnen och stadens västra, östra och södra delar via Gibraltargatan och Skeppsgatan för cykel- och gångtrafikanter.
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.
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

Planområdet utgörs av enbart kvartersmark som ägs av Newco Malmö Gaddis 1 AB. Det
ligger i hörnet mellan kajerna Citadellskajen och Östra Älvgatan. Planområdets yta är 1500
m2. Avtal gällande servitut och gemensamhetsanläggningar kommer att träffas med intilliggande fastigheter Löjan 3 och Löjan 2.

Ortofoto - planområdet med röd linje
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Platsens historik

Malmös strandkant löpte under 1600-talet i linje med Malmöhus kastell. Det var först vid
1800-talets mitt som kraven på en större hamn ledde till att strandlinjen började fyllas ut.
År 1905 flyttade Kockums industrier till Västra hamnen från Davidhall. Detta gav upphov
till ytterligare utfyllnader. Denna utveckling fortsatte och kom att leda till ett stort antal utfyllnadsetapper fram till 1987. Universitetsholmen bildades som länk mellan fastlandet och
det nya industriområdet mellan 1875 och 1890. Kvarteren i området planerades för hamnändamål och flertalet byggnader kom att fungera som magasin. 1908 etablerade Valskvarnen (idag Lantmännen Cerealia) sin verksamhet i vid Varvsbassängen. Utbyggnaden av
Västra hamnen som hamn- och industriområde fick som konsekvens att stadens kontakt
med vattenfronten skars av.
Från att ha varit ett industri- och hamnområde genomgår Västra hamnen en förändring till
blandad stad som medför att området inom några decennier kommer att bli väl sammanlänkat med Malmös centrala delar. Målet är att Västra hamnen ska bli ett attraktivt område
med hög miljöprofil för utbildning, forskning, verksamheter, bostäder, kultur och rekreation.
Planområdet är en viktig länk mellan stadskärnan och Västra hamnen.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Citadellsvägen omvandlas till ett attraktivt gåendeprioriterat kajstråk i söderläge och även
Östra Älvgatan blir ett lugnt gångstråk mot väster. När kajerna runt planområdet blir iordningställda (framför allt den södra men även den västra kajen med dess koppling till Neptunigatan) kommer de att bli ett starkt urbant inslag i området; från att ha varit industrikajer i
öster och väster samt trafikerad väg i söder övergår de till att vara livliga, starka stråk med
flöden av flanerande fotgängare och cyklar. Nya mötesplatser skapas längs Citadellskajen
och möjliggörs även längs kajen i Östra Älvgatan.
På gatuplan uppstår det nya stadsrum när byggnaden möter upp mot gatan och möjliggör
att unika uteserveringar skapas och blir en del av kajerna och bjuder in allmänheten.
Bebyggelse

Planområdet rymmer idag en byggnad med kontor och lagerlokaler i bottenvåning. Tidigare
huserade läkemedelsföretaget LEO Pharma AB här. I övrigt består området av markparkering mellan Södra och Norra Neptunigatan. Planområdet ingår i karaktären ”sluten kvarterstad” enligt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad.
Kulturmiljö

Planområdet innehåller inga kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller byggnader, men ligger i
anslutning ull Malmöhus slott. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra
några negativa konsekvenser för slottet.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet.
Naturmiljö

Inom planområdet finns inga särskilda naturvärden.
Topografi, landskap, grönstruktur

Området är ett utfyllnadsområde och därmed utan någon dramatisk topografi. Läget vid
kanalerna i söder och väster medför långa siktlinjer mot alla väderstreck och inspirerande
utblickar mot Malmöhus slott, Malmö Live och Västra hamnen, (Turning torso och Gängtappen). Ingen vegetation av betydelse finns.
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Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken har flyttats från Citadellsvägen till Neptunigatan.
Området försörjs med 3 busslinjer: nr 2, nr. 7 och nr 8, som går i Neptunigatan. Linje 2
förbinder Lindängen med Västra Hamnen via Södervärn, Gustav Adolfs torg och Centralen. Linje 7 förbinder Ön med Svågertorp via Limhamnsvägen, Neptunigatan, Centralen,
Södervärn och Lindeborg Centrum. Linje 8 förbinder Hyllie med Lindängen via Mobilia,
Södervärn, Gustav Adolfs torg, Centralen, Neptunigatan och Lorensborg.
Närmaste hållplatsen ligger på Neptunigatan strax utanför planområdet och benämns
Malmö Skeppsgatan, och övriga hållplatser är Malmö Tekniska muséet vid Citadellsvägen
och Anna Lindhs plats vid Malmö universitet.
Planområdet ligger 700 meter ifrån Citytunnelstationen vid Bagers Plats som trafikeras av
regional tågtrafik. Till Malmö Centralstation är det ytterligare 200 meter och där finns ett
komplett utbud av lokalbusstrafik, regionbusstrafik och tåg.
Gång-, cykel- och biltrafik

Biltrafik:
Ingen biltrafik förekommer inom planområdet. Biltrafik från Citadellsvägen är flyttad till
Neptunigatan.
Neptunigatan har byggts om med fyra körfält. Två av körfälten planeras för eventuell framtida spårvägstrafik och kommer tills vidare att trafikeras med buss.
Neptunigatan är huvudgata för biltrafik och en viktig länk i ett överordnat biltrafiknät.
Neptunigatan har i väster anslutits till Skeppsbyggaregatan, vilket i verkligheten innebär att
Neptunigatan fortsätter västerut fram till Västra Varvsgatan. På sikt kommer Skeppsgatan
att möta den trädplanterade Einar Hansen Esplanad som löper centralt genom Västra hamnen i nord-sydlig riktning.
Gång- och cykeltrafik:
Planområdets nås via Neptunigatans norra och södra cykelbanor. Neptunigatans norra och
södra cykelbanor är den huvudsakliga kopplingen i cykelvägnätet som kopplar ihop Västra
hamnen och Ribersborg med Centralstationen och stadskärnan.
Längs det nya Citadellstråket kommer att finnas plats för cyklar och gående längs hela
sträckan. Även detta stråk ingår i cykelvägnätet som kopplar ihop Västra hamnen och Ribersborg med Centralstationen och stadskärnan, dock kommer dess karaktär att vara mer
av rekreationsstråk.
I och med omvandlingen av Neptunigatan har Neptunibron breddats och fått en ny sträckning. I samband med detta har även kajkanternas läge ändrats. Med ett bredare brospann
mot Varvsbassängen skapas en större vattengenomströmning i förhållande till befintlig utformning. Bron har gestaltats med öppningar mellan vägbanorna vilket skapar intryck av
flera intilliggande broar och detta medför en större vattenkontakt. En ny gångbro har anlagts söder om de nya broarna i samma läge som den gamla bron.
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Illustration 11. Neptunibron
Teknisk försörjning

Längs Citadellsvägen löper ett flertal viktiga VA-ledningar. Längs södra kanten ligger två
stora tryckavloppsledningar som transporterar ca 1/3 av Malmös avloppsvatten till
Sjölunda reningsverk. Norr om tryckavloppsledningarna ligger större vattenledningar, spillvattenledning och dagvattenledning.
Det finns ett förvaltningsövergripande beslut om att det inte ska finnas öppen dagvattenhantering inom Västra Hamnen, Bo01 undantaget. Detta beroende på att det är svårt att
klargöra ägande, skötsel och drift. Behovet anses inte heller särskilt stort p.g.a. närheten till
Öresund.
Kommunal och kommersiell service

En förskola finns ett kvarter bort mot öster i fastigheten Sejen 3. Grundskolor i närheten är
Stapelbäddskolan och Västra skolan. En förskola och en grundskola är under byggnation i
kvarteret Träförrådet, på andra sidan kanalen norr om Neptunigatan, på 200 meters avstånd från planområdet. Vårdcentral finns i Västra hamnen. En stor dagligvaruhandel finns
inom gångavstånd.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet ligger inom område av riksintresse för kustzonen. Det finns inget hinder för
komplettering av bebyggelse inom befintlig tätort.
Planområdet ligger utanför område av riksintresse för kulturmiljövård som omfattar Malmö
innerstad.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som blandad stad.
Planprogram

Planförslaget tar sin utgångspunkt i strategier från visionsdokumentet Västra hamnen 2031.
Planprogram för kvarteren Skolan, Gäddan m.fl. från 2007 har fördjupats genom detta värdeprogram som togs fram 2013 för området i stort. Programmet övergripande mål är att
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koppla samman Västra hamnen med den befintliga staden samt att skapa en blandad stadsmiljö med bostäder, verksamheter och utbildning. Detaljplanen följer planprogrammets
och visionsdokumentets intentioner.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörd gällande detaljplan är DP 4670.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Arkitekttävling

En arkitekttävling avseende gestaltning av bebyggelse, utemiljö mm för planområdet genomfördes den 2019-01-29. Fjorton arkitektkontor erbjöds att lämna intresse, varav fyra
valdes ut för deltagande i arkitekttävlingen.
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015–2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012–2019
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016–2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

Utredningar till grund för planförslaget

•
•

Miljöteknisk markundersökning
Trafikbullerutredning

Övriga dokument

Översiktsplan för ombyggnad av Citadellsvägen, delen mellan Västra Älvgatan och Gibralgatan, dat. 2019-06-14. Ritning nr A1-41172.

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau

Claudia Zúñiga

Enhetschef

Planhandläggare
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