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Nyhamnen i Malmö står inför stora
förändringar de närmaste decennierna.
Från industri och hamnverksamhet
till en attraktiv havsnära stadsdel
i stadens absoluta centrum, helt nära
kommunikationsnoden Malmö C.

1. INLEDNING
OCH BAKGRUND

Omvandlingen av Nyhamnen ska ta vara
på möjligheten att utvidga och vidareutveckla Malmös stadskärna. Närheten
till centralstationen, havet, hamnen och
gamla industrimiljöer ska tillvaratas.
Nyhamnen ska fullt utbyggt kunna rymma
cirka 6 000 nya bostäder och 13 000 arbetsplatser, handel, samhällsservice och parker
i en huvudsakligen urban innerstadsmiljö
med en blandad bebyggelse, god tillgång
till offentliga rum och en hög täthet, särskilt
i de mest kollektivtrafiknära lägena. Nyhamnen ska ge plats för ett diversifierat
näringsliv som kan blandas med bostäder.
Nyhamnens historik och geografiska läge
bör tillsammans med nyskapade kvaliteter
utgöra en tydlig grund för områdets mångfacetterade identitet.

Möjligheterna är stora att ta nästa
kliv i Malmös utveckling mot en tät,
grön och hållbar stad i alla dimensioner.
Men utmaningarna är också flera och
stora. En särskild utmaning utgörs av
att exploateringskostnaderna för Nyhamnen är mycket höga. Detta kräver
en palett av nya idéer och konkreta
innovativa lösningar.
Malmö stad har under de senaste året
tagit fram en fördjupad översiktsplan
för Nyhamnen (FÖP). Den fördjupade
översiktsplanen, FÖP, anger ambition,
inriktning och principiella lösningar. För
att komma vidare i planeringen krävs en
konkretisering av HUR vi kan skapa en
attraktiv helhet i de första etapperna. Det
är bakgrunden till ”Uppstart Nyhamnen”.
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Stadsmiljö
Hållbarhet

Ekonomi

Syfte och mål
Denna strategi och handlingsplan är resultatet av ”Uppstart Nyhamnen”, en process
med två syften:
• Genom fem parallella uppdrag för arkitektteam visa på hur målen för Nyhamnen
och ambitionerna i den fördjupade
översiktsplanen kan uppfyllas genom
nya idéer och lösningar som förenar
god stadsmiljö och nästa steg i Malmös
arbete för en hållbar framtid med sund
ekonomi och genomförbarhet.
• Att ta fram en handlingsplan för fortsatt
arbete med Nyhamnens utveckling.

• En grund för en fortsatt process där
byggherrar, invånare, forskning och
andra intressenter ges en plattform
för dialog, innovativa processer och
lösningar.

Effektmål Uppstart Nyhamnen
• En gemensam målbild för Nyhamnens
framtid.
• Ge förutsättningar för ett genomförande
där höga ambitioner förenas med en
fungerande ekonomi.

• Strategin och handlingsplanen ska
användas som underlag och riktningsvisare för den fortsatta planeringen av
Nyhamnens utveckling och integreras
i det pågående arbetet med en fördjupad översiktsplan för Nyhamnen.

• Strategin och handlingsplanen baserar
sig på FÖP Nyhamnen och parallella
uppdrag genomförda av fem team
under hösten 2015 samt tre ”charetter”
med deltagare från näringsliv, fastighetsägare, Malmöbor och representanter
för Malmö stad.

Process
Uppstart Nyhamnen har genomförts med ett brett deltagande
från Malmöbor/ungdomar, näringsidkare, fastighetsägare, Malmö
stad, akademi och andra experter på delfrågor. Syftet har varit
att få fram nya och innovativa lösningar i gränssnittet mellan olika
aktörers drivkrafter och synsätt. Tre ”Charetter” har genomförts
med ett sextiotal deltagare. Den första, under två dagar i oktober
2015, som uppstart för de parallella uppdragen för arkitektteamen.
Den andra i form av en mellanavstämning av teamens första utkast
och slutligen en avslutande Charette i februari 2016 där deltagarna
gav synpunkter på Styrgruppens förslag till Strategi och handlingsplan för Nyhamnen.
Efter en prekvalificering där ett femtontal team lämnade in
intresseanmälningar valdes tre arkitektteam ut att delta i de
parallella uppdragen: Team Erik Giudice Architects, Team Ghilardi
+Hellsten arkitekter och Team White arkitekter. Parallellt engagerades två studentteam från SLU i Alnarp och LTH i Lund i syfte att
utmana de traditionella processerna med enbart professionella
och etablerade deltagare. Teamens sammansättning var bred med
experter inom såväl planering, arkitektur, ekonomi, hållbarhet,
trafik och antropologi.
Ett program togs fram och låg till grund för de parallella uppdragen. Den övergripande frågan var:

”Hur kan Nyhamnen bli en tät,
grön och hållbar livsmiljö och
samtidigt ekonomiskt och praktiskt
genomförbar?”
Ett tiotal delfrågeställningar preciserade uppdraget. Ett grundläggande synsätt som efterfrågades var hur god stadsmiljö, hållbarhetsfrågor och sund ekonomi kan förenas i nya innovativa
lösningar.
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Teamen presenterade sina förslag i december 2015. Sammantaget
gav de fem framtidsbilderna en bra grund för fortsatta diskussioner
och teamens ansträngningar var gedigna och omfattande. En iakttagelse var att de flesta teamen ifrågasatte den fysiska strukturen
i samrådsförslaget till FÖP och presenterade nya intressanta inspel
till hur den övergripande strukturen tydligare kan bidra till målen
för Nyhamnen. En annan var att i stort sett samtliga team hade
starkt fokus på processen. Budskapet där var att ta vara på de tillgångar som finns i form av såväl existerande verksamheter som
byggnader samt att inte planera färdigt på traditionellt vis. Teamen
argumenterade starkt för en planering som är mer agil och som
kan anpassa sig efter rådande omständigheter efter hand. I stort
sett samtliga team presenterade exploateringskalkyler kopplade
till respektive förslag.
Styrgruppen gjorde en utvärdering av förslagen i förhållande
till målen för Nyhamnen, den övergripande frågan samt delfrågeställningarna i programmet. Den utvärderingen ligger till grund
för denna Strategi och handlingsplan för Nyhamnen. Styrgruppen
konstaterade att många goda idéer och lösningar presenterats,
men att alla delfrågeställningar inte besvarats fullt ut.
Styrgruppens preliminära förslag till Strategi och handlingsplan
presenterades och diskuterades på Charette Tre i februari 2016.
Charettedeltagarnas reaktioner på förslaget var att processen
tydligare behöver fokusera på stegvis planering med bred involvering från början och uttryckte en viss oro att processen som
föreslås fortfarande är för traditionell.

NU
!
DÅ

nyhamnen
& idioten

Lukas Annermarken
Eric Bjerkborn
Johannes Hultman
Markus Hölbling
Emilia Molin

ParallElla uPPdrag för nyhaMnEn i MalMö

NyhAmNEN Ett iNtErkulturEllt EkosystEm
PlatsEn där MalMö förEnas i MångfaldEn
EN NY HAMNKULTUR FÖR EN
INTEGRERANDE STADSDEL
Parallellt uppdrag för Malmö
stad december 2015

TEAM:
EGA
TEAM:
EGA

EGA

EGA

Erik giudicE architEcts
NyhAmNEN Ett iNtErkulturEllt EkosystEm PlatsEn där MalMö förEnas i MångfaldEn team Ega - 2015-12-16

Erik giudicE architEcts

1

Överst tv: White arkitekter, mitten tv: Studentteam 1, nederst
tv: Ghilardi+Hellsten arkitekter, överst th: Studentteam 2,
nederst th: Team Erik Giudice Architects.

NYHAMNEN NEXT
MALMÖ NYHAMNEN - 2015-12-16

AN

ACADEMIC NETWORK

Avgränsning

Denna strategi- och handlingsplan
för fortsatt arbete med utvecklingen
av Nyhamnen avser de två första
etapperna.

Delområde A
Delområde B
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2. MÅL FÖR UTVECKLINGEN
AV NYHAMNEN
Målen för Nyhamnens utveckling är formulerade i samrådsförslaget till den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen,
FÖP, nedan med förslag till korta rubriker:
ETT CENTRUM
SOM MÖTER HAVET

HÄR SKA MÅNGA KUNNA
BO OCH LEVA BRA

Nyhamnen ska bidra till att utveckla
och utvidga Malmös centrum och
förstärka Malmös identitet som
kuststad, genom att tillvarata det
havsnära läget.

Nyhamnen ska bidra till ett ökat
bostadsbyggande i Malmö, genom
att erbjuda ett brett utbud av olika
typer av bostäder med varierande
upplåtelseformer av hög kvalitet.

HÄR SKA NÄRINGSLIV OCH
VERKSAMHETER TRIVAS
OCH GE ARBETE TILL MÅNGA
Nyhamnen ska bidra till att stärka
Malmös näringsliv och därmed
spela en viktig roll för den regionala
arbets- och bostadsmarknaden,
genom att skapa plats för arbete och
försörjning för fler medborgare.

EN DEL AV MALMÖ,
FÖR HELA MALMÖ

HÄR STÅR
MÄNNISKAN I FOKUS

HÅLLBAR STADSUTVECKLING
SOM UTMANAR

Nyhamnen ska bidra till att utjämna
skillnaderna i sysselsättningsgrad,
utbildningsnivå och hälsa mellan
stadsdelarna i Malmö och stärka
de sociala och fysiska länkarna
mellan Nyhamnen och övriga
stadsdelar i Malmö.

Nyhamnen ska komplettera Malmö
med en attraktiv och nyskapande
stadsmiljö med hög intensitet där
människan står i fokus. Målet är
att skapa en jämställd och jämlik
stadsmiljö med mötesplatser som
involverar alla människor.

Nyhamnen ska bidra till Malmös
miljömässigt hållbara stadsutveckling genom klimatsmart byggande,
närhet till högvärdig kollektivtrafik
och en cykel- och fotgängarvänlig
struktur.

EN EGEN IDENTITET
SKAPAD AV MÅNGA
Nyhamnens identitet ska utvecklas
över tiden i en inkluderande, innovativ och unik utvecklingsprocess.

FN:S HÅLLBARHETSMÅL
Inom ramen för Uppstart Nyhamnen har diskuterats att introducera FN:s hållbarhetsmål som inriktning för stadsdelens
utveckling. Detta kan verka lockande och relevant men man bör
överväga att föra in fler mål då styrningen av genomförandet
blir svårare ju fler mål och målnivåer som är styrande. Det finns
redan en flora av mål som är styrande för Nyhamnen utöver de
som är formulerade i FÖP: Kommunfullmäktiges budgetmål,
Malmö stads miljöprogram, mfl. Samtidigt behöver lokala mål
kopplas till FN:s mål för att de ska bli verkningsfulla. Därför
föreslås att förslag till lösningar vid varje större beslutstillfälle
stäms av mot FN:s 17 Sustainable Development Goals.
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Vision

Nyhamnen - en tät grön
och hållbar livsmiljö som är
ekonomiskt och praktiskt
genomförbar.

Visionsbild: Gisele Paiva Nilsson
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3. STRATEGIER
#1 Ett gemensamt synsätt

Strategierna avser etapp 1 och 2.

Utmaningen i Nyhamnen är hur bredare
grupper av Malmöbor och verksamheter
ska finna plats i den nya stadsdelen samtidigt som marknadskrafterna och höga
kostnader för infrastruktur driver mot ett
högt prisläge. Uppstart Nyhamnen har inte
gett alla svar på denna utmaning.
Överhuvudtaget finns få exempel i västerländsk stadsutveckling på hur detta dilemma
kan lösas. Uppstart Nyhamnen har lyft
fram betydelsen av ett nytt sätt att planera
och vi kan skönja nya vägar som behöver
fördjupas och prövas i verkligheten. Det
handlar om att bygga både ”sociala muskler
och fysiskt skelett” i ett sammanhang och
att ha en holistisk grundsyn. Ekonomisk
utveckling, jobbskapande, integration och
trygghet är lika viktiga som den fysiska
planeringen i utvecklingen av den nya
stadsdelen.
En utvecklad process och organisation
som kontinuerligt förmår hantera samtliga
parametrar och navigera i ett föränderligt
landskap blir då nödvändig. Liksom att
alla aktörer i processen har ett gemensamt
ansvar. Den traditionella och renodlade
uppdelningen mellan privata investeringar
som primärt skapar värde för aktieägarna
och de kommunala som står för de sociala
och gemensamma värdena och medborgare
som tar del av färdiga lösningar allt efter
betalningsförmåga, har sannolikt tjänat ut
som hållbar modell för stadsutveckling.

Skälen till detta är flera: En fortsatt segregering i städerna utifrån ekonomisk
köpkraft driver enligt forskningen social
oro och ohälsa vilket på sikt hotar klimatet
för de privata investerarna. Kommunernas
ökade åtaganden och specifikt Malmös
kombination av stark befolkningsökning
och låg sysselsättningsgrad sätter stark
press på den kommunala ekonomin, både
från det sociala och det fysiska hållet, det
senare i form av ökade driftskostnader.
För att nå de utmanande målen i Nyhamnen
krävs därför att samhälls-, affärs- och
medborgarvärden integreras i en process
där aktörerna visar ömsesidig förståelse
för varandras drivkrafter. Det kan bidra till
att bygga det förtroende som är en grundläggande förutsättning för framgång.

Samhällsnytta
Lösningar
Medborgarvärden

Affärsnytta
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Ett antal grundläggande
principer för och synsätt
i stadsutveckling behöver
förnyas och Nyhamnen
bör bli en utvecklingsarena
för detta arbete.

Sammanfattningsvis handlar det om
att gå från traditionell planering till
innovativ utveckling.
Det är också viktigt att utvecklingen
tar utgångspunkt i de olika förutsättningar som råder i området, inte
minst det faktum att processerna
kommer att se olika ut på kommunalrespektive privatägd mark och på
obebyggd respektive bebyggd mark
med verksamheter i full gång.

XIIOXII

OXII

OXIIOX
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#2 Gränsöverskridande ledning
VAD

VARFÖR

En ledningsorganisation för Nyhamnen
etableras med en drivande och koordinerande roll mellan förvaltningar, exploatörer,
näringsliv och medborgare. Ledningsorganisationen ska ha ett tydligt utvecklingsfokus i alla avseenden, ett övergripande
ansvar för målsättningarna för Nyhamnen
och ett mandat att styra processen inom
fastlagda ramar. En samlad ledning kräver
nära samverkan med alla involverade
parter, inte minst måste former för förvaltningsövergripande samverkan utvecklas.
Ett särskilt viktigt ansvar är att involvera
Malmöbor brett i utvecklingen av Nyhamnen.

• Ett samlat ansvar för genomförandet där
alla aktörer involveras är en grundläggande förutsättning för att nå målen
för Nyhamnen och samtidigt säkerställa
en rimlig kommunal ekonomisk insats.
• För att nå optimala lösningar på såväl
stadsmiljö som hållbarhet och ekonomi
behöver alla viktiga aspekter vägas
i ett sammanhang med en gemensam
ledning.
• Mellananvändning och ”placemaking”
behöver drivas integrerat med planeringsfrågor för att få största effekt.
• Utmaningarna kring att Nyhamnen ska
bidra till att minska skillnaderna i välfärd
och hälsa mellan stadsdelar i Malmö
kräver full integrering mellan planering,
ekonomiska incitament, genomförandefrågor och näringslivsutveckling.

HANDLING
Utveckla en gemensam ledningsorganisation i två eller flera steg där successivt
mer ansvar och mandat samlas. Se vidare
handlingsplanen, avsnitt Organisation.

Stadsmiljö
Hållbarhet Ekonomi

En gemensam ledning för processen
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#3 Skapa lönsamhet för fler
VAD

HANDLING

Nya ekonomiska modeller som
medger att även de med något lägre
betalningsförmåga kan bo och verka
i Nyhamnen. Det gäller både existerande verksamheter och nya. Det kan
handla om differentierade markpriser,
en utvidgad ”gungor och karuseller”princip där exploatörer ges goda
möjligheter till intjäning i utbyte mot
mindre lönsamma delar som bevarade
byggnader, en viss andel bostäder
med lägre hyra eller verksamheter
som bidrar till stadsliv, karaktär och
mångfald men som har lägre betalningsförmåga. Jobbskapande för de
som är utanför arbetsmarknaden är en
fråga som även engagerar utvecklingen
av Nyhamnen.

Nya modeller för markanvisning och
fördelning av risker och investeringar
i allmän plats behöver utvecklas. Olika
modeller bör prövas i ett spann från
sådana med en mångfald mindre
aktörer i ett kluster till ett fåtal större
med helhetsansvar i andra. Större
exploateringar kan ge underlag för
en mix av lönsamma och mindre
lönsamma delar. Till exempel är caféer
och restauranger bra för stadslivet
men kostnaderna är svåra att bära för
mindre fastighetsägare. Å andra sidan
främjas mångfalden av flera mindre
aktörer. Avvägningar bör också göras
mellan mer långsiktiga fastighetsägare
och mer kortsiktiga, oavsett ägarform
bör incitament skapas för att aktörerna
arbetar mot goda helhetslösningar.

VARFÖR
•
•

Bidrar till Nyhamnens unika
karaktär.
Bidrar till att Nyhamnen inte
automatiskt ökar skillnaderna
mellan stadsdelar i Malmö.

Alla ska ha råd att bo och verka
i Nyhamnen. Därmed bidrar
vi till att minska skillnaderna
mellan stadsdelarna i Malmö.
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#4 Kluster med kontraster
VAD
Nyhamnen byggs upp av ett antal
kluster av kvarter med olika målgrupper, karaktär, innehåll, arkitektur,
profilbyggnader och verksamheter.
Tillsammans bildar klustren en mångfacetterad arkipelag som sammanbinds av gator, torg och platser.
Klustren består av flera kvarter eller
motsvarande, men är mindre än en
etapp. Ideella krafter, näringsliv och
medborgare involveras tillsammans
med byggherrar och kommunen
i planering och genomförande.

VARFÖR
•
•
•

Skapa attraktivitet för olika målgrupper genom diversifiering
Skapa attraktivitet genom en
arkitektonisk mångfald
Bereda för innovationer och spetslösningar inom olika områden
genom att sätta olika fokus i olika
delar.

HANDLING
Karaktär och profil utvecklas för de
första klusterna i nära samverkan mellan
kommun, näringsliv, byggherrar,
ideella krafter och medborgare.
Kultur ska ses som en väsentlig
drivkraft för utvecklingen. Offentliga
och ideella kultursatsningar kan bidra
till karaktär och variation liksom attraktivetet för stadsdelen lokalt, regionalt
och nationellt.
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#5 Mellananvändning
VAD
Befintliga lokaler används för existerande verksamheter och nya tillfälliga
verksamheter under så lång tid som
möjligt. En rad events och temporära
verksamheter arrangeras, till exempel
badplats, cirkus, festivaler, utställningar,
konserter och liknande.

VARFÖR
•

•

•

Att förstärka Nyhamnens unika
karaktär genom diversifiering av
verksamheter och byggnader och
därmed attraktivitet.
Att ge verksamheter med lägre
betalningsförmåga möjlighet att
verka i stadsdelen och på så sätt
fördröja gentrifieringsprocessen
så att Nyhamnen speglar Malmös
mångfald under överskådlig tid.
Att placera Nyhamnen i Malmöbornas och besökares medvetande
och därmed göra Nyhamnen till
en plats för alla, ”placemaking”.

HANDLING
Identifiera befintliga verksamheter,
engagera platspionjärer, genomföra
social analys, identifiera och engagera
befintliga fastighetsägare.
Hitta former för hur de fastighetsägare som har existerande lokaler/
verksamheter och som är strategiska
för mellananvändning kan kompenseras
och former för tillfälliga bygglov.
Lägga ansvaret för mellananvändning inklusive events och temporära
verksamheter på den gemensamma
ledningsorganisationen.
Undersöka möjligheterna till temporära bostäder i kombination med
aktivitetsstråk som ett initalt initiativ.

#6 Utveckla längs
vägen
VAD
Utvecklingen av Nyhamnen sker stegvis.
Bebyggelsestrukturer, karaktärer, innehåll,
med mera detaljeras för den mest näraliggande
utbyggnadsfasen. Erfarenheter från genomförda utbyggnadsfaser ligger till grund för
nästa. Lämpligheten med och principerna för
att kunna lämna delar av kvarter obebyggda
till framtida bebyggelse, för blandning av
boende och verksamheter på sikt, bör utredas.

VARFÖR
•

•

•

Nyhamnen kommer att utvecklas över lång
tid, förutsättningarna kommer att förändras
radikalt under hand. Planeringen behöver
vara agil.
Utmaningarna i Nyhamnen kräver ett
innovativt arbetssätt och nya lösningar,
de främjas av att gjorda erfarenheter tas
tillvara i följande fas.
Variationen och därmed attraktiviteten
ökar om allt inte är byggt på samma gång.

HANDLING

Bild från Studentteam 1s
bidrag till de parallella
uppdragen.

Planeringen ska vara mål- och värdestyrd och
öppen för flera alternativ beträffande innehåll
och fysisk utformning. Detaljreglering begränsar
möjligheterna till innovation.
En systematisk uppföljning görs av genomförda delar.
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Genom att identifiera befintliga
verksamheter och engagera de
som redan finns här förstärker vi
Nyhamnens unika karaktär.
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4. HANDLINGSPLAN

4.1 Organisation
Organisationen bör involvera Malmö stad, medborgare, fastighetsägare och näringsliv för att nå målen. Det finns flera aspekter på
hur planeringen och genomförandet bör organiseras:

SAMVERKANSASPEKTER

HELHETSGREPP

En lyckad helhet kräver nära
och förtroendefull samverkan
mellan aktörerna. Hur säkerställer vi en nära samverkan
över förvaltningsgränser inom
Malmö stad? Hur säkerställer
vi en nära samverkan mellan
staden, näringslivet och fastighetsägarna? Hur ser vi till att
planering och genomförande
involverar Malmöbor brett?

Hur ser vi till att organisationen
för Nyhamnen har mandat
och kompetens att hantera
helheten, det vill säga alla de
dimensioner av utvecklingen
som krävs för att nå målen?

INNOVATIONSASPEKTER
Hur ser vi till att organisationen
för Nyhamnen både är tillräckligt kreativ för att hitta de
nya idéerna och samtidigt
tillräckligt potent att genomföra dessa? Hur ser vi till att
kommunikationsinsatser, fysisk
planering, näringslivsutveckling,
platsutveckling, marknadsföring
och finansiering binds samman
till en helhet?

EKONOMISKA ASPEKTER
Har staden kapital nog att
finansiera tunga investeringar
i infrastruktur i ett tidigt skede
och vänta ganska länge på
intäkterna för att täcka dessa?
Vilken inverkan har detta på
hur planering och genomförande organiseras?

SOCIALA ASPEKTER
Hur ser vi till att integrera
lösningar om hur bredare
grupper av Malmöbor kan bo
och verka i Nyhamnen, för att
bidra till att utjämna skillnader
mellan stadsdelar med fysisk
planering och ekonomiska
incitament? Dessa frågor kan
inte lösas i ett eget stuprör.

Handlingsplanen omfattar etapp 1 och 2 och avser utredningsskedet som beräknas pågå till 2017.
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Näringsliv

Fast ägare

Medborgare

Förvaltning C

Nyhamnens sju mål

Förvaltning B

En tät, grön och
hållbar stadsdel som
är ekonomiskt och
praktiskt genomförbar

Förvaltning A

En samlad utveckling förutsätter att
exploateringsprojektet och planprojektet
integreras i ett sammanhang. Det kan
ge grunden för att hitta de innovativa
lösningarna mellan fastighets- och
exploateringsekonomi samt planprojekt.
En viktig grund för att skapa helhet och
kunna nå målen för Nyhamnen.

Nyhamnen

Malmö stad

Organisationen för Nyhamnen utvecklas i tre steg:

1

Fastighetskontoret och FÖPorganisationen på SBK hanterar
och synkar aktuella utvecklingsfrågor fram till temporär organisation är etablerad hösten
2016. Det kan gälla förfrågningar
om projekt och mark, pågående
detaljplaner, kommunal service,
temporära bostäder, mellananvändning, med mera. Fk
och FÖP-organisationen håller
Styrgruppen informerad om
vad som sker. Styrgruppen
har övergripande ansvar för
framdriften.

2

Temporär samlad ledningsorganisation för Nyhamnens
tillsätts hösten 2016, Fk och
SBK ansvarar i samråd med
Styrgruppen. Primärt ansvar blir
att driva utvecklingen och se
till att nödvändiga beslutsunderlag/utredningar kommer
fram. Däribland hur den
”permanenta” utvecklingsorganisationen ska se ut.

3

Permanent organisation
etableras när underlag finns
framme, troligen under 2017.
Här finns flera alternativ som
behöver studeras närmare. Det
kan bli tal om olika typer av
organisationer beroende på
markägarskap, inslag av privat
finansiering, mm. Den permanenta organisationen förväntas
också förändras över tid.

Fastighetskontoret avser under våren 2016
sätta igång utredningar kring utveckling av
den kommunala marken, fördjupad exploateringskalkyl och mellananvändning.
Den kunskap som har upparbetats hos
deltagare i Charetterna hösten 2015 och
våren 2016 tas tillvara genom att en mindre
grupp bjuds in att agera bollplank till styrgruppen och övriga som arbetar med
Nyhamnen.

Styrgrupp:
Christer Larsson, Stadsbyggnadskontoret, ordförande
Klas Johansson, Fastighetskontoret
Direktör Gatukontoret
Kerstin Åkerwall, Miljöförvaltningen
Anders Jarl, Wihlborgs
Ungdom/medborgare
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4.2 Investeringsplan

1

Det är lämpligt att Malmö stad tar fram en investeringsplan för
Nyhamnens första etapper som beslutsunderlag för de kommunala
investeringarna. Den geografiska avgränsningen av investeringsplanen behöver utredas.
Investeringen beskrivs i fem perspektiv:

Hur ansluter investeringen
till Malmö stads mål?

5

2

Hur ska processen ledas, vem
fattar beslut om vad när?

Vilka nyttor, monetära och icke monetära,
skapar investeringen för Malmö stad och
Malmöborna? Här beskrivs bland annat
vilka sociala nyttor som skapas.

4
Vilken volym har de kommunala investeringarna, hur är de
fördelade i tid och på olika nämnder?
Förutsättningarna är preliminärt:
•
Exploateringskostnader totalt i Nyhamnen: 3 000 Mkr
varav 1 200 Mkr i etapp 1 och 2. De initiala investeringarna
är betydande.
•
Intäkter, etapp 1 och 2: 350 000 kvm byggrätter på
kommunal mark (område A på sid 6). Genomsnittsintäkt
3 400 kr/kvm BTA. Av bostäderna utgör 50 % bostadsrätt
och 50 % hyresrätt. De parallella uppdragen visade att
detta är möjligt med rimliga byggnadshöjder.
•
Driftskostnadspåverkan ska utredas och beskrivas.

3
Vilka aktörer är aktuella, finns
grund för privata investeringar,
hur ser tidsperspektiven ut?
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4.3 Tidplan och utbyggnadsordning
Utvecklingen av Nyhamnen är redan igång i den södra delen. Tidplanen
nedan fångar de kritiska huvudaktiviteterna för att utveckla resten av etapp
1 och 2. Tidplanen är preliminär och kommer att detaljeras.
Huvudtidplan etapp 1 & 2

Tillgänglighet till mark, prel
Fördjupad översiktsplan, FÖP
Utredningar
Etablering utvecklingsorganisation
Mellananvändning, privat mark
Ändring CMP Miljötillstånd
Detaljplaner obebyggd kommunal mark
Detaljplaner angränsande till CMP:s område
Övriga detaljplaner
Förorenad mark, sanering
Vattendom
Utbyggnad allmän plats
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
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Utbyggnadsordningen varken kan eller bör läggas fast för hela det först utbyggnadsområdet. I första hand för att utbyggnaden behöver vara flexibel i förhållande till marknad
och konjunktur då den kommer att sträckas ut under lång tid. Dock bör följande principer
ligga till grund:

Genomförande

Hållbarhetsprogram

Innehåll och
karaktär

Öppenhet för privata
initiativ över hela
området.

Ett första kluster i den
västra delen.
Markutredning

Vatten

Syntesplan

4.4 Fortsatta utredningar

Utbyggnad längs stråk
som kopplar Malmö C
med övriga Nyhamnen.

Utbyggnad i kluster,
enheter större än ett
par kvarter.

Följande utredningar utgör Styrgruppens bedömningar av vilka frågor
som behöver utredas närmare. Den
temporära projektorganisationen
som tillsätts under hösten 2016, ska
gå igenom förslaget till utredningar,
föreslå eventuella förändringar i vilka
utredningar som ska göras och vilka
frågeställningar som ska besvaras och
organisera genomförandet av dem
samt ta fram en budget för finansiering
för beslut i Styrgruppen.

Input till utredningarna utöver frågeställningarna i detta avsnitt utgörs av
FÖP och redovisningar av de parallella
uppdragen. Utredningarna ska ligga
till grund för fortsatt framdrift av
Nyhamnens utveckling.
Medborgare, näringsidkare, akademi, fastighetsägare och kommunala
förvaltningar föreslås involveras i
samtliga utredningar i syfte att säkerställa ett brett perspektiv.
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Organisation
Som konstaterats behövs en organisation
med mandat som kan driva genomförandet
av den samlade utvecklingen av Nyhamnen.
Nedan redovisas några alternativ till principiell organisation i relation till Malmö stads
beslutsordning som underlag till fortsatt
utredning. En utgångspunkt för uppställningen är en utredning för ”Holma Live”
som tagit fram och värderat olika organisationsmodeller för det samverkansprojektet.
Nyhamnen har andra förutsättningar men
principerna kan utgöra utgångspunkt för
en fördjupad diskussion. I utredningen
presenteras fyra principiellt olika organisationsprinciper:
A. Traditionell enhet inom den kommunala
koncernen i linjeorganisationen, till
exempel en förvaltning.
B. Traditionell enhet inom den kommunala
organisationen direkt under KS.
C. Självbestämmande enhet utanför den
kommunala koncernen, till exempel
förening eller samägt AB.
D. Självbestämmande enhet inom den
kommunala koncernen direkt under KS.

Genomförandet av Nyhamnen kräver en
gemensam ledningsstruktur som skapar:
• Incitament för samverkan
• Incitament för helhetsansvar,
framdrift
• Incitament för innovationer
• Incitament för ekonomisk effektivitet
Vilken av de fyra modellerna i Holma
Live-utredningen som bäst svarar mot
behoven i Nyhamnen bör utredas närmare:
Urban Living Lab, en mindre ledningsorganisation med mandat att hantera helheten
och som kallar på resurser från övriga
aktörer. Utvecklingskontor där samtliga
resurser samlas för att planera och genomföra utvecklingen, en modell som dock
är tveksam, då den riskerar att bilda en
”stat i staten”. Exploateringsbolag, helägt
av kommunen eller delat ägande mellan
kommunen och privata bolag. Oavsett
form bör mandatet vara stort och graden
av självbestämmande vara hög.

Grad av självbestämmande

4.4.1 Genomförande

Grad av mandat/legitimitet

Utdrag ur Holma Live- Organisationsmodell för samutnyttjande av lokaler, mark och innovativa lösningar, PWC och
Malmö stad 2015.
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Genomförande – frågeställningar

MELLANANVÄNDNING

NYA EKONOMISKA MODELLER
•

•

•

•

•

•

•

Hur kan Malmöbor med lägre
betalningsförmåga ha råd att bo
i Nyhamnen?
Hur kan existerande verksamheter
med lägre betalningsförmåga fortsätta
finnas kvar?
Hur kan existerande byggnader
bevaras och samtidigt tillräckliga
intäkter skapas för kommun och
privata fastighetsägare?
Ta fram verktyg för att värdera monetära och icke monetära sociala och
miljömässiga nyttor för Malmö stad
och Malmöbor av olika investeringar.
Malmö stads arbete med hållbarhetsindikatorer kan vara vägledande.
Kan privata investerare ges ett större
åtagande än normalt för investeringar
i allmän plats?
Utred för- och nackdelar med att privata
investerare tar delansvar för driften av
allmän plats.
Utred för- och nackdelar med att
Malmöbor enskilt eller kollektivt tar
delansvar för driften av allmän plats.

•

•
•
•

•
•

Inventering av befintliga verksamheter
med avseende på livskraftighet och
bidrag till sociala nyttor som jobbskapande och stadsliv.
Värdera återanvändning av element
från hamnverksamheten, t ex ramperna.
Värdera bevarande av byggnader
utöver kulturmiljövärdering i FÖP.
Principer för hur existerande verksamheter kan vara kvar i någon form trots
nyexploatering i området som helhet.
Principer för tillfällig användning av
befintliga lokaler.
Platsskapande aktiviteter, hur ska de
organiseras och placeras?

MARKANVISNING
•

•

•

•

Hur kan nya modeller för markanvisningar skapa möjligheter för en
mångfald verksamheter och boende
att existera i Nyhamnen? Kan markanvisningar till konsortier med flera
aktörer vara en modell för att samla
utvecklingen av ett kluster?
Hur kan markanvisningsprocessen
involvera medborgare och ideella
aktörer?
Utvärdera olika principer för hur stora
markanvisningarna ska vara. Större
markanvisningar till långsiktiga ägare
kan ge förutsättningar för inslag av
verksamheter med lägre betalningsförmåga. Samtidigt behöver variation
och mångfald säkerställas. Anvisningar
av mindre byggrätter ger förutsättningar för variation i arkitektur och boendeformer men är samtidigt mindre
tåliga för boende och verksamheter
med lägre betalningsförmåga.
Utred möjligheterna till tredimensionell fastighetsindelning i syfte att
skapa optimala förutsättningar för
levande bottenvåningar med handel
och service.

PROCESS
Utveckla en agil processmodell som
främjar innovationer, säkerställer bred
involvering och innehåller ett kontinuerligt
lärande.
Utred möjligheterna med Nyhamnen
som frizon avseende bostäder.
•
Exploateringskalkyl
•
Driftskostnadskalkyl
•
Etapp och fas-indelning utifrån
klusterprincipen
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4.4.2 Innehåll och karaktär

4.4.3 Vattenutredning

Kluster

Utredning kanaler

byggnader, höjder, täthet, platser, parker, grönytor och gaturum utifrån
de olika karaktärerna.
PPTa fram förslag till bebyggelsestruktur som förenar hög täthet och god
livsmiljö.
PPUtveckla idéer kring målpunkter i respektive kluster.
PPUtred lämpligheten med och principerna för att lämna delar av kvarter
obebyggda till framtida bebyggelse för blandning av boende och
verksamheter på sikt.
PPSamutnyttjande av skolgårdar/parker, samarbete mellan fastighetsägare
om gemensam gård.
PPPark på ramp, ”Livable square”, gröna och blå inslag på torg.
PPTemalekplatser, typ Rosens röda matta. Utbildningsrum för skolan i parken.

PPUtredning bassängen, levande bottnar förbättrat vattenkvalitet och vågklimat,

Identitet

PPUtredning byggnader ända ut i kajkant, kajen blir husgrund.

PPUtred lämplig storlekar på kluster.
PPUtveckla innehåll, profil och karaktär i de olika klusterna. Regissering av

PPMålgruppsanalys; bostäder, kontor, handel/service, kultur och besökare.
PPUtveckla en kommunikationsplan för Nyhamnen med en tydlig identitet.
PPUtveckla vatten- och mattema som socialt överbryggande inslag.
PPMattorg (”souk”), urban matproduktion, gemensamhetsträdgårdar, center
för lokalproducerad mat i Skåne.

Handel och service

PPLäge för utfyllnad, utifrån bäst stadsmiljö, vattenomsättning och lägsta
kostnad.

återställa grundområden.
PPReglerad vattenutjämning via sluss, för att slippa utfyllnader och renovering
av kajer?

Dagvattenhantering

PPKan bassängen användas som dagvattenmagasin?

Översvämningsskydd

PPUtredning översvämningsskydd; trappstegformade kajer, vallar i norr,

förhöjda kajer i väst. Kajer bör slutta, inte vara höga och vertikala (flera nivåer)

Aktiviteter i och på vatten

PPVattenlandskap – gynnar olika former för produktion och rekreation.

Verksamheter kopplade till vattenforskning.
PPUtredning marint center; gästhamn, havsbad, marin skolverksamhet, fiske
PPAmfibiebuss, husbåtar.

PPEn handelsutredning genomförs som visar på förutsättningarna för etablering

Markutredning

Övrigt

Övrigt

PP									

PP									

PP									

PP									

av handel och service.

PP									

PPUtredning av saneringsåtgärder.

PP									
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4.4.4 Syntesplan

4.4.5 Hållbarhetsprogram

PPÖvergripande stråk och strukturer
PPFörbindelser till övriga staden
PPSpårvägsdragning
PPHuvudstråk för samtliga trafikslag

PPSamla erfarenheter av Malmös arbete med hållbar stadsutveckling
PPUtred användning miljöstyrningsverktyg, BREEAM, Citylab eller annat?
PPPrecisera hållbarhetsmålen i FÖP.
PPFöreslå systemlösningar för energi, kretslopp, mobilitet, matkretslopp (kvarters-

Övrigt

odling fisk och grönsaker, restaurang/marknad, pedagogisk verksamhet).
PPUtred möjligheten till blå och gröna ekosystemtjänster.
PPUtred principer för jobbskapande för Malmöbor utanför arbetsmarknaden.
PPFöreslå nya typer av affärsmodeller; utmana producent/konsumentrollerna,
delade ekonomier.

PP									

Övrigt

Den centrala knutpunkten utreds i tidigt skede.

PP									

PP									

PP									
PP									
PP									
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4.5 Utredningsbudget
Utkast till budget för köpta tjänster under utredningsskedet. Budgeten ska ses
över och beslutas i samband med etablering av gemensam projektorganisation
under hösten 2016 då också fördelningen av kostnaderna ska göras. Resurser
från förvaltningar i Malmö stad finansieras av respektive förvaltning. Fastighetsägare bär sina egna kostnader.
Utredningar

Kommentar

Markutredning
Sanering, utredning
Utvecklingsledare
Identitet/karaktär/innehåll
Utredning befintliga verksamheter
Karaktär kluster

Arkitekt (regissering byggnader, gator), identitetsbärande
byggnader/målpunkter. Karaktär/identitet

Handel/service/aktivitet BV

Utredning underlag/volym, flöde, stråk och målpunkter

Vattenutredning
Trafik/mobilitetshubb
Hållbarhetsmål

System, upprätta kvalitetsmål hållbarhet, gröna och blå ekotjänster

Ekonomiska modeller

Utredning, juridiska konsekvenser org.form/markanvisning

Börja nu/mellananvändning

Etablering kontor, påbörja aktiviteter/etablering stråk/platser

Kommunikation

Kommunikationsstrategi

Innovation/process

Akademi, andra kompetenser

Oförutsett
Summa

cirka 3 800 000 kr
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1. INLEDNING
OCH BAKGRUND
• Malmö stad och Wihlborgs fastigheter AB bjöd sommaren 2015
in fem arkitektteam till parallella
uppdrag för Nyhamnen som en
del i Uppstart Nyhamnen.
• Uppstart Nyhamnen är en satsning
för att konkretisera inriktningen
för den fortsatta planeringen av
Nyhamnen i Malmö. Uppstart
Nyhamnen ska svara på HUR
målen för Nyhamnen ska nås.
• Syftet är att skapa en samsyn hos
berörda förvaltningar och större
fastighetsägare kring inriktningen
för det fortsatta arbetet.
• Uppstart Nyhamnen ska ses som
ett komplement, konkretisering
och inspel till den fördjupade
översiktsplanen FÖP som ska
antas under 2017.
• Uppstart Nyhamnen ska resultera
i fem framtidsbilder, de parallella
uppdragen, strategier och en
handlingsplan för fortsatt arbete. Detta dokument redovisar
en idékatalog från de parallella
uppdragen samt en syntesplan
som är Styrgruppens inspel till
den övergripande strukturen för

•

•

•

•

Nyhamnen, byggd på de idéer
som kommit fram från de parallella
uppdragen.
De fem parallella uppdragen
kan hämtas på: http://malmo.
se/Stadsplanering--trafik/
Stadsplanering--visioner/
Oversiktsplanering--strategier/
Pagaende-oversiktsplanering/
Oversiktsplan-for-Nyhamnen/Uppstart-Nyhamnen.html
Urval av professionella team
gjordes efter intresseanmälan.
Kompetenser inom planering,
arkitektur, landskapsarkitektur,
trafik, klimatskydd, ekonomi och
sociala frågor efterfrågades. De
tre team som svarade bäst på
hur man ville angripa frågan om
Nyhamnen och som hade bäst
komptenser valdes ut.
Två studentteam med studenter
från Landskapsarkitektutbildningen
på SLU i Alnarp och från arkitektutbildningen på LTH valdes ut för
att bredda idébanken med yngre
förmågors friska blick.
Ett program låg till grund för de
parallella uppdragen, se nedan.

Styr- och arbetsgrupperna för Uppstart Nyhamnen ansvarar för urval av team, Program för parallella uppdrag
och utvärdering av förslagen.
Styrgrupp:
Anders Jarl, Wihlborgs Fastigheter
Christer Larsson, Stadsbyggnadskontoret, Malmö
stad, ordf
Kerstin Gustafsson, Gatukontoret, Malmö stad (fram
till 160321)
Kerstin Åkervall, Miljöförvaltningen, Malmö stad
Klas Johansson, Fastighetskontoret, Malmö stad

Arbetsgrupp:
Johan Emanuelson, Stadsbyggnadskontoret,
Malmö stad
Håkan Thulin, Fastighetskontoret, Malmö stad
Lars Böhme, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
Ulrika Hallengren, Wihlborgs Fastigheter
Vlora Makolli, Tjejer i förening
Projektstöd:
Anders Svensson, Urban Innovation Lab
Anna-Karin Eklund, Urban Innovation Lab
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2. IDÉKATALOG FRÅN
PARALLELLA UPPDRAG
Följande bilder visar några av de förslag och idéer som Styrgruppen för Uppstart Nyhamnen
särskilt uppskattade och vill se en fördjupning av i den fortsatta utvecklingen av Nyhamnen.

s. 30 Team EGA
s. 33 Team Ghilardi+Hellsten
s. 34 Team White
s. 37 Studentteam 1
s. 40 Studentteam 2

29

Team EGA
• Bassäng som dagvattenmagasin
• Identitetsskapande destinationer
• Kanal

• ”Konfettistad”
• ”Diagonaler”
• Bro till Drottningtorget

30

Team EGA
• Gatornas riktning bryter vinden
• Utfyllnad längs Hullkajen
• Blå och grön loop

31

Team EGA

32

Team Ghilardi+Hellsten
•
•
•
•

Processen är allt
Multiprogrammering av offentliga rum
Vattenlandskap – vatten som bärande element för hela stadsdelens utveckling
Utgå från befintlig mix av människor, nätverk, aktiviteter och byggnader

33

Team White
• Processen – Planera inte för alla, planera
med någon
• Diagonalen

• Platsen – Älska det du har
• Rätten till staden – Jämlik stadsmiljö
• Vattnet – Havet tar och havet ger

34

Team White
• Årsringar – bygg inte färdigt
• Samutnyttjande skolor-park
• Bygg vidare på befintliga aktörer och byggnader

35

Team White
• Gatusektioner med täthet, alternativ
• Översvämningsbara kajer

36

Studentteam 1
• Strategi inklusive mellananvändning
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Studentteam 1
• Mellananvändning
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Studentteam 1
• Ta tillvara befintliga byggnader och artefakter
• Mellananvändning
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Studentteam 2
• Successiv utveckling av Vintergatan
• Lämna 10 % av kvarteren till framtida utbyggnad
• ”Idioten”: utveckla över flera fält
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Studentteam 2
• Fredrikabron
• Bra exempel på bevarande
• Mötet med vattnet, kaj-hus
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Studentteam 2
• Successiv utveckling av Ångbåtsbron
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3. SYNTESPLAN
De parallella uppdragen gav flera
intressanta inspel till den övergripande
strukturen för Nyhamnen. Dessa har
sammanställts i en Syntesplan med två
alternativ till dragning av spårvägen
genom Nyhamnen.
De bärande elementen i Syntesplanen:
• Fyra starka stråk mellan stadskärnan
och Nyhamnen, ”Ångbåtsbron”,
”Diagonalen”, stråket öster om
Malmö C och ”Fredrikabron”, samtliga
med tydliga målpunkter i Nyhamnen.
Publika byggnader eller andra
attraktioner placeras i målpunkterna.
Fredrikabron från Drottningtorget
(uppkallat efter Drottning Fredrika)
utformas som ett generöst grönt stråk
över spårområdet. Om möjligt kan
bron också bebyggas och därmed
skapa ett ännu mer attraktivt stråk.
• En kanal dras in från Nyhamnsbassängen i syfte att skapa vattenkontakt
längre in i Nyhamnen och på så
sätt öka attraktiviteten en bit in från
vattnet. Kanalen förbinds norrut med
havet för att säkerställa cirkulation
och undvika att kanalen samlar skräp
och därmed blir kostsam att underhålla. Kanalen förses med flytbryggor
för att överbrygga avståndet ned till
vattnet från kajkanten.
• Gator och stråk riktas i NV–SÖ för att

•

•

•

•

minska utsattheten för den förhärskande väst- och sydvästvinden.
Utfyllnader längs Hullkajen, i den
östra delen av bassängen och vid
Ångbåtsbron, skapar attraktiv mark
att bygga på och kan bidra till goda
och kostnadseffektiva lösningar för
att ersätta befintliga kajer som är
i stort behov av reparation.
Ett centralt torg som har förbindelse
med de flesta huvudstråken och
kanalen har förutsättningar att skapa
bra underlag för service och handel
och därtill erbjuda en vindskyddad
plats som kan bli attraktiv en större
del av året än en plats i direkt anslutning till vattnet i väster.
Kvartersindelning och bebyggelsestruktur läggs inte fast i syntesplanen.
Efterhand som planeringen för
respektive fas inom etapperna
genomförs tas ställning till bebyggelsestruktur och bevarande av befintliga
verksamheter och byggnader. På så
sätt ses utvecklingen i varje delområde
som en helhet och erfarenheter kan
överföras till nästa fas. Syntesplanen
återger därför enbart befintlig bebyggelse.
Syntesplanen ska ses som en inriktning. Den behöver bearbetas
och detaljeras i nästa fas.

Alternativ 1

Alternativ 2
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Alternativ 1, spårväg i Hans Michelsensgatan.

Alternativ 2, spårväg i särskilt stråk i västra delen av Nyhamnen.

Aspekter på de två alternativen till spårvägsdragning:
Fördelar

Nackdelar

Alternativ 1

Ett samlat huvudstråk för alla Gaturummet blir cirka 10
trafikslag ger bra underlag
meter bredare om spårväg
för service och handel.
samförläggs med övriga
trafikslag i Hans Michelsensgatan.
Risk för storskaliga lösningar
vid hållplatser/torg.

Alternativ 2

Hans Michelsensgatan kan
göras cirka 10 smalare än
i alt 1.

Risk för uppsplittring av
huvudstråken och därmed
sämre underlag för handel
och service.
Kan vara en nackdel att
spårvägen ligger emellan
kanalen.

En fördjupad utvärdering av de två alternativen behöver göras i det fortsatta utredningsarbetet.
Utöver ovanstående alternativ har också
en dragning av spårvägen i Jörgen Kocksgatan översiktligt värderats men funnits ha
brister som gör att denna lösning inte är
att rekommendera: Kollektivtrafiken får inte
en central placering i stadsdelen, särskilt
när Nyhamnen växer norrut, vilket försämrar
tillgänglighet och attraktivitet. Kvarteren
mellan Hans Michelsensgatan och Jörgen
Kocksgatan får ingen lugn sida. Det blir
otydligt var huvudstråken går och därmed
minskar orienterbarhet och underlag för
handel och service.
44

4. UTDRAG FRÅN PROGRAM
FÖR PARALLELLA UPPDRAG
Uppdrag och frågeställningar
3.1 Övergripande frågeställning
”Hur kan Nyhamnen bli en tät, grön och
hållbar livsmiljö och samtidigt ekonomiskt
och praktiskt genomförbar?”
Den övergripande frågeställningen i
uppdraget tar utgångspunkt i ambitionen att
Nyhamnen ska bli Malmös nästa ledande
exempel på hållbar stadsutveckling.
Utmaningen är inte enbart och primärt
att ”rita” en trevlig stadsdel. Läget mellan
city och havet i direkt anslutning till kommunikationsnoden Malmö C ger utmärkta
förutsättningar för att stadsdelen ska bli
attraktiv för såväl boende, näringsliv, investerare och besökare. Utmaningen ligger
i att utveckla denna stadsdel så att den på
ett substantiellt sätt också bidrar till ett mer
hållbart Malmö i alla avseenden – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Ambitionerna för stadsmiljön i Nyhamnen är höga,
det gäller också för hållbarhetsfrågorna
där särskilt de sociala och ekonomiska
frågorna behöver nya lösningar och
modeller. Malmö har liksom de flesta stör-

re städer ökande socioekonomiska klyftor
mellan olika stadsdelar. Om inte särskilda
åtgärder vidtas kommer Nyhamnen
sannolikt att förstärka dessa skillnader.
En särskild utmaning utgörs av att exploateringskostnaderna för stadsdelen är
mycket höga. Dessa kostnader behöver
täckas av intäkter. Det ställer krav på
relativt hög exploatering som i sin tur
uppmanar till nya stadsstrukturella lösningar
som är attraktiva och genomförbara. Vi vill
se en palett av innovativa lösningar som
klarar täthet, kvalitet och ekonomi. Förslagen
behöver därför inriktas på att väga olika
kvaliteter och begränsningar mot varandra
och redovisa vilka prioriteringar man gjort
och varför.
Uppgiften är inte att ta fram en ny struktur
för hela Nyhamnen. Den fördjupade
översiktsplanen anger den övergripande
strukturen och inriktningen. De parallella
uppdragen förväntas redovisas hur FÖP
kan konkretiseras för att ambitionerna och
förutsättningarna ska kunna uppnås.

”Hur kan Nyhamnen bli en tät,
grön och hållbar livsmiljö och
samtidigt ekonomiskt och
praktiskt genomförbar?”
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3.2 Frågeställningar som ska besvaras i de parallella uppdragen

1

2

3

4

5

Hur kan kraven på hög täthet
kombineras med goda stadsmiljökvaliteter i de publika rummen
och goda förhållanden för de
som bor, vistas och arbetar i
Nyhamnen? Visa på nya sätt att
hantera täthet, sök lösningar
utanför och mellan de uppenbara:
kringbyggda kvarter i fem-sex
våningar respektive ett antal
höga hus. Hur bör stadsstrukturen
utformas för att nå ambitionerna
i FÖP? Vilka principer ska vara
vägledande för bebyggelsestrukturen?

Hur skapas ett drägligt mikroklimat
som inbjuder till utevistelse på
gator, platser, parker, kajer och
gårdar trots att läget är utsatt
med starka vindar, ofta från väster
och de kallaste från öster, samtidigt som stadsdelen behöver
vara tätbebyggd?

Hur kan bredare grupper få
möjlighet att bo och verka i
Nyhamnen trots höga kostnader
och därmed höga priser? Hur kan
lokaler och bostäder med lägre
pris kombineras med ”högprissegmentet”? Finns idéer till nya
affärsmodeller?

Hur kan en meningsfull blandning
av funktioner kombineras med en
rationell utbyggnad och affärsmässiga principer kring ägande
och finansiering? Hur kan ”levande” bottenvåningar kombineras
med krav på tillräckliga flöden
som underlag för handel, service
med mera? Vilka nya lösningar i
gränslandet mellan fysiska och
ekonomiska lösningar kan finnas?
Hur kan bostäder och kontor
blandas även nära Malmö C (där
det finns risk för kontorisering på
grund av befintlig användning
och hög efterfrågan på kontor)?

Vilken karaktär och identitet ska
Nyhamnen ha efter omdaningen?
Vilken position ska stadsdelen
ta i regionen? Hur kan befintliga
byggnader användas? Vilka bör
bevaras och varför?

6

7

8

9

10

Hur kan krav på goda uteutrymmen för parker, förskole- och
skolgårdar kombineras med en
tät, trygg och upplevelserik stadsmiljö? Hur kan utemiljön samutnyttjas för flera syften? Redovisa
konsekvenserna av eventuella
avsteg från areakrav för parker
och skolgårdar.

Hur kan kravet på god framkomlighet och hög komfort för kollektivtrafik, gående och cyklande
kombineras med täta, trygga och
upplevelserika gator? Finns det
lösningar som tar mindre gatumark i anspråk och ändå uppfyller
kraven på god framkomlighet
och hög komfort? Hur kan kraven
på infrastruktur, tex ledningar och
ledningsgator hanteras så att de
inte tar över dimensionering av
tex gaturum och platser?

Hur ska Nyhamnen kopplas till
övriga staden? Huvudstråken i
FÖP går i Ö-V riktning, men övriga
staden ligger huvudsakligen söderut. Bangårdsområdet utgör en
barriär, hur ska den överbryggas?
Se över de förslag till kopplingar
som finns i FÖP, föreslå antal
kopplingar, läge och typ.

Hur kan Nyhamnen stärka Malmös
identitet som kuststad och erbjuda
nya mötes- och vistelseplatser
vid och på vattnet? Hur kan
klimatskydd (till exempel marknivå minst +3 meter) kombineras
med närhet till vatten? Hur kan
markhöjningar och översvämningsskydd utformas så att de är
vackra, funktionella och kostnadseffektiva?

I vilka punkter, stråk eller platser
bör mest resurser satsas och
varför? Sannolikt kan inte alla
delar av utredningsområdet ges
samma höga standard. Förslagsställarna ska därför redogöra för
vilka delar som ska prioriteras.
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"Action without vision is only passing
time, vision without action is merely
day dreaming, but vision with action
can change the world."
Nelson Mandela
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