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Arbetsmarknads-, gymnasie-, och
vuxenutbildningsnämnden
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerat samrådsförslag av översiktsplan för
Nyhamnen för yttrande. Nyhamnens omvandling är en viktig del av att utvidga och
vidareutveckla Malmös stadskärna. Närheten till centralstationen, havet, hamnen och gamla
industrimiljöer ska tillvaratas. Nyhamnen ska fullt utbyggt kunna rymma cirka 6000 nya
bostäder i en huvudsaklig urban innerstadsmiljö med hög täthet, särskilt i de mest
kollektivtrafiknära lägena. Nyhamnen ska ge plats för ett diversifierat näringsliv med cirka
13000 sysselsatta inom näringar som kan blandas med bostäder.
Yttrande

Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ingen verksamhet eller i
nuläget planer på att förlägga verksamhet i området. Därför avstår arbetsmarknads-,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från att yttra sig över förslaget till samrådsförslag
av översiktsplan för Nyhamnen.
Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen betonar att analyser
gällande tilldelning av mark för skolverksamhet, där bland annat markföroreningar,
tomtmark och kommunikationer ingår bör vara genomförda och årgärdade innan beslut
om utbyggnad fattas.

Fritidsnämnden
Sammanfattning

Nyhamnen ska med 6000 nya hushåll och 13000 sysselsatta i området utvidga Malmös
stadskärna med en tät, grön och funktionsblandad stadsdel. Denna nya stadsdel ska stärka
Malmös roll i regionen och bidra till dess identitet som kustnära stad. Med en välutvecklad
kollektivtrafik, tre parker samt gröna stråk ska man kunna göra hållbara val. Ambitionen är
att stadsdelen ska utvecklas så att den bidrar till den sociala sammanhållningen.
Yttrande

Mötesplatser
Området som ska bebyggas har en historia av emigration och handel, av främst matvaror,
en identitet som ska bevaras och byggas vidare på. En del av de byggnader som tidigare har
fungerat som magasin och lager ska kunna få ett nytt användningsområde som förlagsvis
kulturell mötesplats(sid. 31). Stadsdelens identitet ska präglas av ledorden mat och dryck,
vatten och grönska, mångfald och migration samt kultur och mötesplatser.
Att det finns en mångfald av mötesplatser, anser fritidsnämnden, bidrar till att stärka den
sociala sammanhållningen i stadsdelen och i staden. Det är därför centralt att det finns
lokaler och ytor för föreningslivets aktiviteter men även för det spontana mötet.
Samutnyttjandet av skolornas lokaler på kvällar och helger till förmån för föreningslivet är
ett positivt sätt att hushålla med ytor. En idrottsplats kan, anser fritidsnämnden, med fördel
användas för olika fritidsaktiviteter och möten av både föreningar och allmänhet.
Föreningsytor som till exempel en klubbstuga kan användas som en mötesplats. Genom att
ha café, tillhandahålla allmänna toaletter och duschutrymmen, hyra ut utrustning
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exempelvis till brännboll, pingis med mera kan man förstärka kopplingen mellan park och
idrottsplats.
Idrottshallar och fotbollsplaner
Enligt bedömningar kommer det att finnas behov av cirka 1500 grundskoleplatser och 650
förskoleplatser i området. För att täcka behovet ska det därför byggas tre skolor och sju
förskolor i Nyhamnen. Skolorna ska placeras i anslutning till en park, Jörgen Kocks park,
Grimsbyparken och Frihamnsparken. Detta är positivt då barn och ungdomar får nära till
gröna ytor och därmed möjlighet till lek och rekreation.
Vid Jörgen Kocksskolan ska det uppföras en sporthall som ska integreras med den
närliggande bebyggelsen. Sporthallen planeras bli 1600-2000 kvm stor och rymma cirka 700
åskådare (sid. 31). Hallen ska tillgodose både skolverksamhetens och föreningslivets behov.
Även om det inte är uttalat antas det planeras för att bygga en gymnastiksal per skola, vilket
innebär att det kommer att byggas två gymnastiksalar och en sporthall i Nyhamnen. För en
stadsdel med tänkta antalet hushåll bör detta vara tillräckligt för att tillgodose behoven i
stadsdelen.
I närheten av sporthallen har man planerat anlägga en konstgräsplan som ska användas av
både föreningslivet och områdets skolor (sid. 30). För det tänkta området, anser
fritidsnämnden, att man bör planera för minst två fotbollsplaner med tanke på antalet
hushåll i området (föresträdesvis två konstgräsplaner eller alternativt en konstgräsplan samt
en gräsplan, typ hybridgräs med möjlighet till fotbollsspel under större delen av året). Detta
för att kunna hålla samma nivå på tillgång till fotbollsplaner som i övriga staden. En annan
aspekt på antalet planer är kostnaden för driften då det oavsett antal planer krävs maskiner,
förråd och övrig driftutrustning på plats.
I anslutning till idrottshallar och fotbollsplaner bör det även planeras för hur trafik till och
från området samt trafik förbi området ska dras. Det bör även planeras för
parkeringsplatser i närheten. Nyhamnen som helhet bör planeras så att den blir en
lättillgänglig stadsdel som inte korkas igen av förbipasserande trafik.
Förutom idrottshallar och fotbollsplaner bör man även planera för specialanläggningar till
exempelvis fritidsaktiviteter som skateboard och parkour utomhus samt dans och
kampsport inomhus, detta för att kunna erbjuda en bredd av fritidsaktiviteter. Vidare måste
det beaktas att Nyhamnens stora antal invånare måste ha tillgång till specialhallar på
området eller i närområdet.
Reakreation och hälsa
Nyhamnen ska präglas av en tydlig grön karaktär med gröna stråk. De gröna ytorna ska
kunna användas till urban odling, fruktträd, platser för grillning och picknick (sid. 11 f).
Eftersom det är viktigt med fysisk aktivitet för hälsa och välbefinnande ska området även
inbjuda till utevistelse. Utöver promenader och cykling i parkerna, ska det även finnas
möjlighet att ha klippt gräs för bollspel, en löparslinga och ett utegym.
Ambitionen är att det i Nyhamnen ska finnas ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter
något som fritidsnämnden anser är bra. Man ska förutom att förlägga allmänna kultur- och
fritidsaktiviteter på skolgårdar och i skollokaler även se över behovet av att anlägga nya
rekreations- och fritidsanläggningar i den nya stadsdelen. Det kommer dock att bli en
utmaning att få ytorna att räcka till (sid. 30).
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För att kunna bygga tätt krävs det, som tidigare nämnts, att man samutnyttjar både lokaler
och ytor. Det gäller att använda sig av smarta och kreativa lösningar för detta, till exempel
kan en fasad användas som klättervägg. Översiktplanen visar exempel på att man kan hitta
inspiration i andra delar av Sverige eller världen. Samutnyttjandet av ytor är en strategi som
gör att stadsutveckling kan bli både ekonomiskt och politiskt genomförbart.
Fritidsnämnden kan dock se att det i samutnyttjandet kan tillkomma nya problem och
kostnader.
I planens huvuddrag kan och bör det läggas mer fokus på att planera för möjligheter till
fysisk aktivitet. Detta till exempel genom att utveckla resonemanget kring vad de gröna
stråken kan bidra med när det gäller fysisk aktivitet. Det är viktigt med hälsofrämjande
stadsplanering och det bör därmed genomsyra översiktplanen ytterligare.
Det är bra att man drar nytta av Nyhamnens havsnära läge genom att skapa plats för
diverse kultur- och fritidsaktiviteter, antingen i anslutning till vattnet eller på vattnet. Det
finns till exempel funderingar på att vid den gamla ångbåtshamnen anlägga en
småbåtsmarina med möjlighet till bad med hopptorn samt andra fritidsaktiviter (sid. 31).
Fritidsnämnden tror att Nyhamnen kommer att bli en populär stadsdel att vistas i för alla
invånare i Malmö, särskilt under sommaren, vilket givetvis ställer krav på de gemensamma
ytorna.
Barn- och jämställdhetsperspektiv
Nyhamnen kommer att få en god tillgång till kollektivtrafik men det planeras även för
utbyggda trygga och säkra gång- och cykelbanor (sid. 39). Att man satsar på att göra det
säkert för barn att röra sig i området både till fots och på cykel är positivt. Detta är ur ett
barnperspektiv viktigt att barn ska kunna ta sig till och från skola, hem och fritidsaktiviteter
på ett säkert sätt. Jämställdhetsperspektivet är också det grundläggande i planeringen
särskilt om ambitionen är att forma en socialt hållbar stadsdel (sid. 21). Det är därför bra att
översiktsplanen lägger fokus på att det ska finnas ett jämställt utbud av fritidsaktiviteter för
såväl kvinnor som män och flickor som pojkar (sid. 59). Dessa båda perspektiv hade dock
kunnat vara tydligare formulerade i samtliga delar av översiktplanen.

Förskolenämnden
Sammanfattning

Sammantaget ställer sig Förskolenämnden positiv till förslaget och välkomnar ett vidare
samarbete i utvecklingen av Nyhamnen. Förskolenämnden ser också positivt på att
samrådsförslaget betonar vikten av samhällservice i Nyhamnen. Generellt sett är
Förskolenämndens bedömning att antalet angivna förskolor, och därmed antalet platser, är
underdimensionerat i samrådsunderlaget. Detta behöver revideras inför granskningsskedet.
Förskolenämnden vill betona vikten av större och solitära enheter och förväntar sig att
detta särskilt beaktas i det fortsatta planeringsarbetet
Yttrande

Förskolenämnden ser det som positivt med en utveckling av Nyhamnen och att upp mot
6000 nya bostäder kan skapas inom området.
Samrådsunderlaget belyser på ett tydligt sätt den komplexitet som utvecklingen av en stort
och centralt område innebär. Den direkta närheten till Centralstationen gör områdets
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utveckling till av ytterst strategisk betydelse för Malmö, men också för Öresundsregionen
som helhet.
Även om havet och kajområdena i hamnen har stor attraktionskraft, måste det framhållas
att det också är utsatta lägen för väder och vind. Särskild omsorg bör därför ägnas åt
utformningen och åt att göra dessa havsnära områden tillgängliga för alla malmöbor med
trygga, varierande och stimulerande miljöer. Särskilt viktigt blir att beakta förutsättningar
för samhällsservice att byggas upp och etableras i området.
Kajer och hamnbassänger bör anpassas för att kunna uppfattas som attraktiva för stadens
barn. Marinbiologiskt centrum med akvarier och möjligen undervattensmiljöer samt
grundare hamnbassänger kan vara en stor tillgång för förskoleverksamheten.
Samhällsservice
Förskolenämnden är positiv till att samrådet tydligt anger att utbudet av samhällsservice är
en viktig funktion i ett nytt stadsområde i allmänhet och i Nyhamnen i synnerhet.
Förskolenämnden vill betona att detta är centralt för områdets attraktionskraft både på lång
och kort sikt.
Förutsättningar för fler förskoleplatser än angivet behöver dock medges i planen för att
denna hållning ska kunna bli verklighet. Samrådet anger ett behov av ca 650 platser, baserat
på ett nyckeltal om 0,1 barn per bostad. Traditionellt har måtten 0,2 (kortsiktigt) och 0,1
(långsiktigt) använts. Verkligheten har dock visat på brister i dessa nyckeltal och en
granskning av befintlig bebyggelse och befolkning i Västra Hamnen, 15 år efter starten, har
visat på ca 1,6 till 1,7 barn per lägenhet. Samrådets angivna nyckeltal bör revideras för att
inte riskera en bristsituation i Nyhamnen avseende förskoleplatser.
I samrådsunderlaget anges att det behövs ca 7 förskolor om ca 100 barn. Förskolenämnden
anser att planeringen behöver innefatta större förskolor än för 100 barn. Förskolenämnden
eftersträvar 150 till 200 barn, och om möjligt än större enheter. Dessa bör bestå av några
solitära byggnader som grundkapacitet (för att styra tidplaner för etablering) och kan sedan
kompletteras med alternativ som integrerade lösningar och förskolor med friyta på tak.
Förskolenämnden måste betona att förskoleverksamhet idag med fördel bedrivs i större
enheter. Med en större enhet avses en förskola om mellan 150 och 200 platser. Detta
innebär att mark om upp mot ca 6000 kvm måste avsättas per förskolenhet.
Det finns flera motiv och orsaker till inriktningen om större enheter, som på olika sätt är
kopplade till förutsättningarna att bedriva en kvalitativ verksamhet. En större enhet har en
större personalstyrka, vilket skapar mindre sårbarhet i verksamheten vid exempelvis
sjukfrånvaro eller vid aktiviteter som kompetensutveckling etc. En större personalstyrka
skapar också förutsättningar för en mera bred och fördjupad kompetens i personalgruppen,
vilket på olika sätt bidrar till verksamhetens kvalitet. Det gäller möjligheter till gruppering
av barn i mindre grupper i den dagliga verksamheten i exempelvis förhållande till behov,
ålder och intresse, och för att bidra till en trygg och omsorgsfull miljö. Det måste
framhållas att förskoleverksamheten sedan flera år är en egen skolform som regleras i
Skollagen, och att läroplanen idag ställer än högre krav på den pedagogiska verksamheten,
vilket i sin tur medför högre och särskilda krav på ytor och utformning av lokaler.
Det finns också mera praktiska och på olika sätt ekonomiska fördelar med större enheter.
Det gäller exempelvis kommunens åtaganden om öppethållande, som innebär öppning och
stängning från tidig morgon till sen kväll – åtagande som är komplicerade att hantera inom
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en mindre enhet och därmed kan innebära försämrad servicegrad. Måltidshanteringen kan
också ske med större kvalitet och variation i en större enhet genom att förutsättningarna
för tillagning ökar. De ekonomiska fördelarna är sammantaget kopplade till lägre kostnader
per barn för bl.a. personal, livsmedel och lokaler. Det bör framhållas att
investeringskostnaden för att bygga en större förskola för ca 160 barn, är lägre per barn,
jämfört med att bygga två förskolor för ca 80 barn. I både det korta och långa perspektivet
har dessa faktorer påtagliga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Förskolornas
lokalmässiga dimensionering måste därför främst vara en fråga för förskolenämnden och
inte en stadsplanefråga.
Ur miljöhänsyn finns också fördelar med stora enheter genom att det genererar färre
transporter jämfört med att fördela transporter på flera mindre enheter.
Ovan inriktning om storlek och dimensioner av förskolor behöver ha tydligt genomslag i
den fysiska planeringen av staden. Förskolenämnden är medveten om att kompromisser
rörande dimensioneringen i vissa fall kan bli nödvändig för att möjligöra en lokalisering,
men kompromisser får inte bli huvudregel. Det bör också framhållas att utemiljöytan för
förskolor i ett område inte per automatik behöver öka om större förskolor byggs, däremot
genererar det ökade samordningsmöjligheter, med exempelvis parker och grönområden.
Förskolenämnden vill framhålla att förskolornas gestaltning är av stor betydelse. Samtidigt
måste påpekas att lokalernas funktionalitet är prioriterad framför exceptionella eller
områdesbetingade gestaltningsambitioner. Förskolenämnden vill särskilt lyfta att specifika
gestaltningskrav som regel innebär merkostnader. Finansieringen av sådana
gestaltningskrav bör inte ensidigt belasta förskoleverksamheten.
Förskolenämnden ser gärna lokaliseringar i områden nära parker och grönska, samt med
goda trafiklösningar, framförallt när det gäller gång- och cykeltrafik och god
kollektivtrafikförsörjning. I detta ses positivt på samrådets förslag.
Förskolenämnden ställer sig positiv till att fortsatt planläggning föregås av
markundersökningar för att fastställa markföroreningar och behov av åtgärder. I
samrådsförslaget konstateras att planområdet innehåller kända markföroreningar på ett
flertal platser kopplat till tidigare verksamheter och förskolenämnden vill därför betona
vikten av att förskoleförvaltningens byggherre i tidigt skede anvisas byggklara tomter fria
från markföroreningar som ett led i en effektivare utbyggnad av samhällsservicen.
Även hantering av bullerproblematiken i området behöver utredas extensivt och i ett tidigt
skede, inte minst med tanke på små barns särskilda utsatthet vad gäller buller och de
därmed höga krav som ställs på förskoleverksamhet.
Avslutande sammanfattning
Sammantaget ställer sig förskolenämnden positivt till förslaget och välkomnar ett vidare
samarbete i utvecklingen av Nyhamnen.
Förskolenämnden ser positivt på att samrådsförslaget betonar vikten av samhällservice i
Nyhamnen. Samrådsunderlaget är dock oklart kring hur dimensioneringen av
förskoleverksamheten ska förhålla sig till takten på utvecklingen av Nyhamnen. Generellt
sett är förskolenämndens bedömning att antalet angivna förskolor, och därmed antalet
platser, är underdimensionerat i samrådsunderlaget. Detta behöver revideras inför
granskningsskedet.
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Det är positivt att utbyggnaden av förskoleplatser inom planområdet ska kunna ske med
viss överkapacitet för att även fungera som avlastning för intilliggande områden, men
underlaget behöver bli tydligare i denna fråga.
Förskolenämnden vill slutligen betona vikten av att det som framhållits rörande större och
solitära enheter särskilt beaktas i det fortsatta planeringsarbetet.

Grundskolenämnden
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat förslag till
översiktsplan för Nyhamnen. Samrådsförslaget för Nyhamnen är en fördjupning av den
kommuntäckande översiktsplanen för Malmö och bygger vidare på inriktningen att skapa
förutsättningar för en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Översiktsplanen syftar till
utveckla och bidra till en utvidgning av Malmös centrum och komplettera Malmö med en
attraktiv och nyskapande stadsmiljö. Grundskolenämnden ställer sig sammantaget positiv
till förslaget som innebär att Nyhamnen får bättre kopplingar till övriga staden men också
att förutsättningar skapas för en mångfald av funktioner och attraktioner.
Grundskolenämnden vill betona vikten av ett tydligt fokus på samhällsservicens behov av
tillräcklig yta, funktioner och beredskap på oförutsedda behovsökningar.
Yttrande

Grundskolenämnden noterar att omfattningen på den tillkommande bebyggelsen i
Nyhamnen medför ett betydande framtida behov av grundskoleplatser. Totalt omfattar
planområdet c:a 77 hektar innefattande bland annat c:a 6000 nya bostäder som bedöms
generera ett behov om c:a 1500 grundskoleplatser. Därutöver presenteras flera effektmål
inom ramen för arbetet med ÖP Nyhamnen, så som plats för kommunal service, förbättra
och förstora innerstaden samt överbrygga barriärer, som är av vikt för och bedöms ha
positiv påverkan på grundskoleverksamhetens möjligheter att möta utmaningen med att
tillskapa platser i Nyhamnen men också att bereda plats för elever från den befintliga
centrala och täta staden.
Samnyttjande
ÖP för Nyhamnen lyfter vikten av samnyttjande både invändigt och utvändigt för att
uppnå ett effektivt markutnyttjande. Grundskolenämnden anser samnyttjande vara en
angelägen inriktning för att uppnå högre resursutnyttjande och större flexibilitet i
planeringen av samhällsservice. Grundskolenämnden vill betona att, om samnyttjande av
den planerade sporthallen skall kunna vara möjligt att realisera utifrån
grundskoleverksamhetens behov, ska sporthallen placeras nära eller i omedelbar anslutning
till skolbyggnaden, dvs. med en direkt koppling mellan byggnaderna. Trafikleder ska inte
finnas mellan skolbyggnaden och sporthallen eftersom dessa kan försvåra upprätthållandet
av en säker och trygg miljö för eleverna. Vidare har långa avstånd mellan skolbyggnaden
och idrottsanläggningen en negativ inverkan på möjligheterna till en effektiv
schemaläggning av skollokalernas och idrottshallen disponibla timmar.
Tre grundskolor i Nyhamnen
Den schabloniserade beräkningen av behovet av samhällsservice anger ett behov av 1 500
grundskoleplatser som i ÖP Nyhamnen fördelas på tre grundskolor i planområdet.
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Grundskolenämnden anser det vara särskilt positivt att samtliga tre grundskolor lokaliseras
intill gröna strukturer och parker i Nyhamnen. Grundskolenämnden noterar dock att
grundskoleverksamhetens skolgårdar i det presenterade räkneexemplet enbart omfattar c:a
6000 kvm friyta. Det ger enligt räkneexemplet en friyta om c:a 11,5 kvm/elev vid en skola
på c:a 525 elever och en skolbyggnad i fem våningar. Elevernas utemiljö bedöms kunna
kompenseras med tillkommande c:a 2000 kvm parkyta som en form av utvidgning av
skolans gård och då uppnås c:a 15 kvm/elev. Det är väsentligt att beakta att skolornas
skolgård skall finnas inom kvartersmark om ansvarig rektor ska kunna ha befogenhet och
möjligheter att avhysa obehöriga under verksamhetstid. Denna möjlighet kan vara
begränsad om delar av elevernas naturliga vistelseyta finns inom allmän platsmark som de
avsedda parkerna och gröna strukturerna antas vara. Ur ett trygghets- och
säkerhetsperspektiv, både för elever och cyklister, är det vidare mycket angeläget att
skolornas uteytor inte korsas av cykelvägar eller att ytan mellan skolgård och avsedd
parkyta inte separeras av cykelvägar.
Grundskolenämnden vill understryka att den tilldelade ytan för skolorna bör ta sin grund i
lokalernas maxkapacitet och ytbehov, enligt följande:
•

630 elever x 15 kvm friyta/elev ger behov av 9450 kvm friyta

•

Skolbyggnadens fotavtryck c:a 2800 kvm (vid tre plan)

•

Gymnastikhall 1200 kvm

•

Angöring m.m. 1500 kvm
Totalt c:a 15000 kvm tomt

Grundskolenämnden vill vidare betona att grundskolornas dimensionering följer
grundskoleförvaltningens lokalprogram vilket anger att en tre paralleller åk. F-6 skola med
totalt 21 klasser ska byggnadsmässigt kunna inrymma c:a 630 elever. Det av ÖP Nyhamnen
angivna kapacitetstalet per skola antas utgå från ett snitt omfattandes 25 elever per klass.
Det ska tilläggas att det idag inte är klarlagt vilken skolorganisation som ska planeras i
Nyhamnen utan den bedömningen görs när stadens officiella befolkningsprognos anger en
mer preciserad demografisk struktur i området. Grundskolenämnden vill även betona att
det till respektive skola kommer krävas en idrottsanläggning och att ytberäkningen bör ta
hänsyn till detta behov.
Därutöver är det väsentligt att notera att parallellt med att räkneexemplet anger en
skolbyggnad i fem våningar anges det i planeringsriktlinjerna att skolbyggnaderna ska
uppföras i minst fyra våningar. Det är således oklart vilket utfall detta får på friytan om
bedömning görs att skolan utifrån önskad funktion måste byggas i fyra våningar istället för
fem våningar.
Grundskolenämnden bedömer att den begränsade friytan per barn inte ger ytmässiga förutsättningarna att inom tilldelad skoltomt kunna realisera en av ÖP Nyhamnens
planeringsinriktning om att tillgodose behovet av platser i takt som området byggs ut.
Detta är särskilt problematiskt på lång sikt då det begränsar skolverksamhetens möjligheter
att inom tilldelad skoltomt utveckla skolbyggnaderna, utöka platserna eller förändra
skolorganisationen. En konsekvens kan bli att nya skolplatser måste sökas inom andra
områden och att detta riskerar en uppdelning av organsationen. Nya skolbyggnader eller
tillfälliga paviljongetableringar är som en följd av att befintliga skoltomter inte kan anpassas
till ökade platsbehov bedöms inte vara i linje med inriktningen om ett effektivt
markutnyttjande.
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Markreservation i tidigt skede samt behovet av platser i närliggande områden
Grundskolenämnden ser mycket positivt på den angivna planeringsinriktningen om att reservera mark för samhällsservice i tidiga skeden. Grundskolenämnden anser att planeringen
av nya grundskoleplatser skall utgå från grundskoleförvaltningens fördjupade analyser över
utbud och efterfrågan vilket kan innebära att Nyhamnens grundskolor kan komma att
kompensera för underskott av platser i närliggande områden, så som Gamla staden. Denna
möjlighet lyfts mycket riktigt i ÖP Nyhamnen och anges vara ett skäl till att tidigt
färdigställa skolorna. Det är dock viktigt att poängtera att det således måste finnas en
kommunal markreserv i händelse av att en sådan inriktning begränsar skolornas möjligheter
att täcka Nyhamnens egna behov av platser på lång sikt som följd av oförutsedda
behovsökningar.
Vidare anges att närheten till centralstationen kan göra planområdet lämpligt för
profilgymnasium. Grundskolenämnden vill betona att närheten till en centralstation kan
vara minst lika lämplig för en profilerad högstadieskola som kan bidra till en ökad
elevintegration i staden.
Avslutningsvis noterar grundskolenämnden att samrådsförslaget för ÖP Nyhamnen anger
att ”extra fokus [ska läggas] på gestaltning som smälter in med närliggande bebyggelse”.
Grundskolenämnden anser att särskilt fokus bör riktas åt att tillgodose verksamhetens
funktionskrav och behov av ändamålsenliga lokaler om god hushållning av kommunens
gemensamma resurser ska uppnås.
Sammantaget ställer sig grundskolenämnden positiv till förslaget som innebär att
Nyhamnen får bättre kopplingar till övriga staden men också att förutsättningar skapas för
en mångfald av funktioner och attraktioner. Grundskolenämnden vill betona vikten av ett
tydligt fokus på samhällsservicens behov av tillräcklig yta, funktioner och beredskap på
oförutsedda behovsökningar.
SÄRSKILT YTTRANDE
Caroline Wessel (M), Titti Sjölin (M), Robert Lenir (M) och Louise Eklund Bergström (L)
har med instämmanden av Dorota Kwiatkowska-Rangathew (M) och John Eklöf (M),
avgivit ett särskilt yttrande.
Det område som senare kommer att bli Nyhamnen är ett av stadens mest potentiella
nybyggnadsområden. Med sitt strategiska läge precis intill Malmö centralstation så bidrar
det till en förlängning av hela stadskärnan. Därför är det viktigt att marken används på
bästa sätt och området projekteras så att det möter efterfrågan på bostäder och möjlighet
till företagsetableringar. Moderaterna och Liberalerna har därför som avsikt att kommunen
skall möjliggöra att det byggs betydligt högre hus i Nyhamnen. Då vår vision för området
skiljer sig från den styrande minoriteten så anser vi att den planerade skolutbyggnad som
grundskoleförvaltningen tar höjd för inte är tillräcklig. Vi anser att Nyhamnen har plats för
fler och därför vill vi belysa att antalet skolplatser därmed bör vara fler till antalet.
Med anledning av ovanstående valde vi att avge särskilt yttrande.
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Kulturnämnden
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har översänt remissen ”Översiktsplan för Nyhamnen. Fördjupning
av Översiktsplan för Malmö. Samrådsförslag september 2015” till kulturnämnden för
yttrande. Planförslaget bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens inriktning
att skapa förutsättningar för en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Planen tar tydligt
upp kulturens och kulturmiljöns roll för en positiv utveckling av området. I yttrandet
presenteras ett antal olika förslag på hur kulturen kan bidra till att skapa en attraktiv,
inbjudande och trygg nygammal stadsdel i Malmö.
Yttrande

Översiktsplanen för Nyhamnen har en tydlig inriktning på både social, ekologisk och
kulturell hållbarhet, vilket kulturnämnden ställer sig positiv till. Planen innehåller relativt
genomarbetade förslag till hur mötesplatser och kultur kan integrera med
samhällsfunktioner och infrastruktur på ett sätt som gynnar områdets attraktivitet och
trivselfaktor.
Hur kan man kombinera hög täthet med en trivsam och attraktiv stadsmiljö, bra
boendemiljöer och goda rekreativa värden?
Kulturnämnden menar att det är viktigt att förtätningen inte står i vägen för att också
prioritera de värden som möjliggör ett gott liv i stadsdelen såsom gröna och blå stråk,
parker och torg.
Mötesplatser - både spontana på gator, torg och i parker och andra som kaféer och
restauranger men även platser för olika typer av kulturella arrangemang, både inom- och
utomhus - är viktiga. Kulturnämnden anser att det är bra att planen tar upp att offentlig
och tillgänglig konst i olika uttrycksformer skall ges utrymme i gatumiljön, parker och torg
men även på kajer och privat mark. Framtida bibliotek och/eller kulturhus är också något
som kulturnämnden ser som ett kommande behov i Nyhamnen. Även diskussionen om ett
framtida nytt Malmö Konstmuseum, som en plats som bidrar till ökad trivsel och
rekreativa värden, är värd att ta med i det kommande planarbetet.
Hur kan Nyhamnens omvandling stärka den sociala sammanhållningen, både inom
området och inom staden i övrigt?
Kulturnämnden anser att medborgarinflytande är viktigt, inte minst som en metod att
stärka den sociala sammanhållningen. Olika typer av tvärprocesser där kunskapsallianser
skapats och demokratiserad styrning har praktiserats med goda resultat är t.ex. satsningen
på områdesprogram. I områdesprogrammen har man lyckosamt genom samverkan på lika
villkor med olika aktörer skapat ny kunskap och den kommunala verksamheten har
därigenom anpassats efter de frågor som medborgare och civilsamhälle bedömer som mest
angelägna att arbeta vidare med. Detta bör man kunna ta fasta på även i vidare processer
för att stärka den sociala sammanhållningen.
Kulturlivets och civilsamhällets roll och förmåga att fungera som ett sammanhållande
samhälleligt kitt är något som Malmökommissionen särskilt lyfter fram i sin slutrapport.
Det påverkar människors hälsa, delaktighet och känsla av sammanhållning. Man kan se
kulturen som en resurs i det vidare arbetet och ta tillvara dess innovationskraft och den
kunskap som finns där.
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Hur kan höga stadsutvecklingsambitioner kombineras med ekonomisk och praktisk
genomförbarhet?
Kulturnämnden delar uppfattningen som beskrivs i planen att Nyhamnen bedöms attrahera
kunskapsintensiva företag som går att integrera i den mångfunktionella staden och som
efterfrågar lägen i en spännande, central, stadsmässig och stationsnära miljö. Närhet till
högskolan och Malmö Live med konsert, kongress och konferensanläggning stärker
Nyhamnens möjlighet till en positiv utveckling också ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett av
planens effektmål, att se kulturen som en motor för utveckling, bör på olika sätt
underlättas. Det talas om att under utvecklingen av området kunna främja temporärt
nyttjande av fastigheter och utemiljöer, vilket är positivt, inte minst ur ett ekonomiskt
perspektiv. Detta gäller både föreningsliv, ideell sektor såväl som institutionella
kulturfunktioner.
Startuppverksamheter och temporära kulturaktiviteter kan bidra till att göra området, trots
eller kanske tack vare, att det inte är färdigutbyggt, välbesökt. Det kan vara att man under
en period kan använda befintliga fastigheter till konstnärskollektiv och deras verksamheter,
det finns ett stort behov i staden för dessa verksamheter vartefter att staden förtätas och
förnyas; tillfälliga mötesplatser där olika typer av kulturell verksamhet kan bidra till ökad
trivsel och känsla av samhörighet.
Att utreda möjligheten att placera en profilbyggnad för kultur på Nyhamnspiren anser kulturnämnden är positivt. En sådan byggnad kan bli en betydande draghjälp till ett hållbart
utvecklande av området, även ekonomiskt. Kulturförvaltningen arbetar under 2016 med en
förstudie angående ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Uppdraget att
genomföra en förstudie har delegerats till Malmö stads kulturförvaltning, som i december
2015 genom ansökan till Kulturrådet beviljades ett belopp på en miljon kronor för
genomförandet. En tänkbar framtida placering av ett sådant museum skulle kunna vara
Nyhamnen. Det är då statliga investeringar vi ser framför oss i en större anläggning med
nationellt uppdrag och status.
Kulturmiljö
Områdets kulturhistoria är väl beskrivet i planen med ett eget kapitel, liksom värdefull bebyggelse och strukturer. Även i planen i övrigt uppmärksammas kulturmiljöfrågan
återkommande, och planen ger goda möjligheter att ta tillvara den värdefulla bebyggelsen i
området. När det gäller de värdefulla strukturer som är identifierade, såsom gamla
spårsträckningar och vattenrummens utbredning, är dessa inte lika väl tillvaratagna. En
bearbetning av planen bör göras för att bättre anpassa kvarters- och gatustrukturen efter
områdets befintliga karaktär, som i sin planstruktur bär spår av hamnverksamheten och
dess koppling till järnvägen.
Nyhamnen är ett hamnområde där vattenrummen och hamnbassängerna är ett väsentligt
karaktärsdrag med kulturmiljövärde. Att ytterligare fylla igen hamnbassänger såsom föreslås
vid Stockholmskajen är mycket olämpligt ur kulturmiljösynpunkt. Istället bör man verka för
en stadsplan som åter leder in vatten i området, så att byggnader som historiskt sett legat
vid kaj återigen får någon form av vattenkontakt.
Magasin M2 – Kulturförvaltningens centralmagasin
Kulturförvaltningen disponerar idag ca 20000 kvm inom byggnaden för förvaring och
bevarande av Malmö stads kulturhistoriska samlingar. Ett 20-tal personer har sin
arbetsplats på magasinet. Uppdraget är att vårda, bevara och tillgängliggöra både
13

kulturhistoriskt- och ekonomiskt värdefulla museiföremål. De institutioner som har
föremål placerade på magasinet är Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö
Museer, Malmö Stadsarkiv samt Malmö Stadsteater. I magasinet förvaras allt från lok och
motorfordon till kulturhistoriska och arkeologiska föremål samt konstsamlingar.
Kulturförvaltningens konservatorer har också sina ateljéer i lokalerna.
I planen beskrivs byggnaden bli integrerad i den stora parken och innehålla någon form av
utåtriktad verksamhet. Kulturnämnden vill uppmärksamma på att verksamheten både i dag
och i framtiden behöver kunna hantera lastbilstransporter till och från fastigheten. Det kan
vara utlån av museiföremål eller konst till andra institutioner. Även nyförvärv och nya
arkeologiska fynd omfattas av transporterna. Av säkerhetsskäl behöver fastigheten också
vara inhägnad. En bearbetning av planen som tar hänsyn till detta bör göras.

Miljönämnden
Sammanfattning

Planens syfte är att Nyhamnen ska bidra till att stärka Malmös attraktivitet både som
etableringsort för näringsliv och för boende. Det centrala läget i regionen ska tillvaratas och
en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel ska skapas, som bidrar till att uppfylla
Malmös mål om att vara en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad.
Miljönämnden anser att förslaget är välarbetat men efterfrågar en del förtydliganden med
hänseende till kopplingarna mellan bostäder och (industri)verksamhet, planeringsstrukturen
som prioriterar gång och cykel samt aspekter som rör vattenkvalitén i Nyhamnsbassängen
för olika typer av aktiviteter. Miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras med
mer information om miljökvalitetsnormer för ytvatten.
Yttrande

Miljönämnden vill framföra följande synpunkter som bör beaktas och arbetas in i
översiktsplanen och kommande detaljplaner.
Miljönämnden välkomnar det välarbetade förslaget till översiktsplan för Nyhamnen.
Indelningen i olika karaktärsområden och beskrivningen av dessa underlättar att
differentiera vid analys av planförslaget men kommer underlätta även i framtiden att
planera för en varierad stadsbebyggelse. De 16 tematiska planeringsriktlinjerna ger
fördjupande insikter och planeringsstrategier och täcker de viktigaste aspekterna av en
hållbar stadsutveckling. Även den framtidsinriktade utblicken i slutet av dokumentet bidrar
till att se översiktsplanen i en större kontext.
Övergripande kommentarer på förslaget till översiktsplanen är att stadsstrukturen präglas
av ett rätt traditionellt perspektiv med hög tillgänglighet, och beroende, av bilar. Givetvis
finns gågator och ett parkstråk med i strukturen, men intrycket är att strukturens
utgångspunkt är det bilbaserade samhället, att planen verkligen prioriterar gång och cykel
ifrågasätts av miljönämnden. Utformningen av allmän plats samt gatorna skulle kunna få en
”annorlunda” karaktär genom delaktighetsprocesser, som uppmuntrar till andra
användningstyper; ett exempel är arbetet med att utveckla konceptet och utformningen av
Rosens röda matta i Rosengård. Den raka sträckningen av gatorna kan lätt leda till
ogynnsamma vindförhållanden som motverkar att boende och besökare gärna vistas
utomhus. En övergripande vindstudie för planområdet behövs för att kunna planera för
bättre vindförhållanden.
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Vidare vill miljönämnden påpeka att stadens utveckling i riktning mot det nuvarande läget
av godsbanegården hotar dess läge. En omlokalisering av godsbanegården till Glostorp är
inget scenario miljönämnden förespråkar.
Bilden över effektmål på sida 5 kan upplevas som något skev eftersom antalet punkter är
begränsade. Miljönämnden skulle till exempel önska sig att den ekologiska (och sociala)
aspekten kompletteras med effektmål om att främja en gång- och cykelvänlig stad samt att
en del av stadens resiliens ökar genom en klimatanpassad utveckling.
Det övergripande målet (s 7) beskriver bl.a. att […] verksamheternas energiöverskott ska komma
bostäderna till del. Miljönämnden välkomnar detta mål, men undrar om
stadsbyggnadskontoret är konsekvent i sin vidare planering att detta innebär att
industriverksamhet behöver finnas kvar inom eller i närheten av planområdet för att detta
ska vara möjligt.
Geografiska delområden
Beskrivningarna under denna del av översiktsplanen uppskattas för sin variation och för
ambitionen att anpassa Nyhamnens utveckling i relation till de varierande förutsättningarna.
Miljönämnden vill dock påpeka att funktionerna på Hullkajen, dvs. bostadsbebyggelse
kombinerad med kryssningsverksamhet, är en svår kombination på grund av luft- och
bullerpåverkan från båtarna.
Under beskrivningen av Nyhamnens mitt nämns att vatten ska vara ett vanligt inslag i området.
Detta är en viktig aspekt som borde gälla för hela planområdet.
För området längs Carlsgatan och Västkustvägen behöver nämnas att både buller och
luftföroreningar är en viktig aspekt som lösningar behöver hittas för att möjliggöra
bostadsbebyggelse.
Tematiska planeringsriktlinjer
Som nämnt ovan anser miljönämnden att planens ambition att utveckla
kryssningsverksamheten kan vara svårförenlig med bostadsbebyggelse. Planeringsriktlinjer
under rubriken ’Näringsliv och handel’ om att verksamheter som medför störningar […] ska
således inte lokalisera inom området och kryssningstrafiken ska kunna fortsätta utvecklas behöver
utredas vidare och eventuellt differentieras någorlunda då dessa inte anses vara kompatibla.
Vidare är lokaliseringen av Lantmännens silos en fråga som behöver utredas vidare för att
ge både en långsiktig planeringshorisont för Lantmännen utan att deras verksamhet
påverkar den framtida bostadsbebyggelsen. Miljönämnden håller med om att mindre, ickestörande verksamheter skulle kunna finnas kvar i området. I kopplingen mellan den
blandade staden och industriområdet i hamnen finns möjlighet att förlägga anläggningar
som kan förbättra integrationen. Det kan vara en besöksanläggning/mötesplats, där
restresurser används för att skapa ett socialt värde åt medborgarna. Genom att ta tillvara på
bland annat restvärme och organiskt avfall kan man bygga upp en lokal odling (fisk, om
vattenkvalitén tillåter, och grönsaker) som sedan säljs genom en lokal marknad och
restaurant. Detta kan även kopplas till pedagogisk verksamhet, besöksverksamhet, ge en
mötesplats för aktörer i hamnområdet och visa upp den verksamhet som finns i
hamnområdet för att stärka näringslivet. Ett alternativ kan vara ett bad som värms av
restvärme.
Kopplingar samt synergier mellan riktlinjerna för ’grön stad och naturmiljöer’ och
’klimatanpassning och dagvattenhantering’ skulle kunna tydliggöras. Miljönämnden
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uppskattar att planen innehåller ett eget kapitel om klimatanpassning och menar inte att
dessa två ska slås ihop, men en del åtgärder kompletterar varandra väl. En hänvisning i
kapitlet om grön stad och naturmiljöer till riktlinjerna under klimatanpassning skulle kunna
förtydliga denna koppling. Planeringsriktlinjer under klimatanpassning bör kompletteras
med riktlinjer för att använda vegetation för skugga och temperatursänkning särskilt vid
platser där utsatta grupper vistas, t.ex. vid vårdboenden, skolor och förskolor.
Miljönämnden anser att, under rubriken ’Trafikmiljö för en attraktiv stadsdel’, meningen
”Bilisterna kan till viss del utgöra ett kundunderlag för butikerna och trafikflöden kan
därmed ses som en tillgång för området” bör utgå (s36). Nämnden anser att detta sänder fel
signaler att poängtera vikten av biltrafik i innerstadskvarter. Om Nyhamnen ska ses om en
utvidgning av Malmös centrum bör man redan nu ha detta som målbild. I centrum har de
senaste åren tillgänglighet för biltrafiken minskats, då känns det inkonsekvent att börja
planera för Nyhamnen utifrån föråldrade planeringsprinciper. Vidare undrar miljönämnden
om planen verkligen prioriterar gång och cykel. Gatustrukturen, trafikmiljön och
kopplingarna inom och genom området baseras ändå i stor utsträckning på ett bilburet
samhälle. Nämnden efterfrågar en diskussion om hur staden skulle behöva planeras om
högsta prioriteringen hade varit gångtrafikanter och cyklister. Kryssningsverksamheten på
Hullkajen kommer medföra en del trafik som planen inte tar hänsyn till. Eventuell
bussangörning samt leveranser till och från fartygen kan förväntas generera en del trafik
som kan medföra störningar och behöver därför utredas vidare.
Under kapitlet ’Resurseffektivt byggande och lokalt producerad förnybar energi’ föreslås att
planeringsriktlinjen om sunda material skulle kunna skärpas något om man uppmanar till
att bygga giftfria hus, särskilt skolor och förskolor. På samma sätt anser nämnden att
Malmö stads eget fastighetsbestånd ska stå som föredöme. Spill-energi samt lokalt
producerad energi från området borde kunna försörja inte bara bostäder, men även
kryssningsfartyg.
I kapitlet ’Farliga verksamheter och markföroreningar’ vill miljönämnden informera om att
det finns en verksamhetsutövare i det östra planområdet som är registrerad under
miljöfarlig verksamhet. Vidare finns inom planområdet många fastigheter där PCB har
upptäckts och som behöver tas hänsyn till när vidare detaljplanering sker, alternativt
byggnader rivs eller förändras på annat sätt.
Inom merparten av marken inom planområdet bedöms det finnas risk för förorenad mark
och förorenat grundvatten. Föroreningarna bedöms ha sitt ursprung i fyllnadsmassor som
nyttjats för områdets utbyggnad och verksamheter som bedrivits inom området. I och med
variation i föroreningsgrad i olika fyllnadsmassor och att de olika typer av verksamheter
som bedrivits inom området kan ha gett upphov till olika föroreningstillskott kan det
förväntas att FÖP-området har en heterogen föroreningssituation inom området. Genom
att undersöka markföroreningar inom planområdet och nyttja föroreningssituationen som
en planeringsriktlinje för placering av verksamheter med olika krav på ”renhet” i marken
skulle samhällsekonomiska vinster erhållas genom minskat behov av marksaneringar.
I Nyhamnsbassängen finns många faktorer som kan påverka områdets vattenkvalité. Bland
annat hamnverksamhet, dagvattenutsläpp, bräddningar från spillvatten, dålig
vattenomsättning och föroreningar i sediment. Vattenkvalitén kan därför misstänkas vara
påverkad. I målen för den fördjupade översiktsplanen beskrivs ett nyttjade av
Nyhamnsbassängen för diverse vattenaktiveter genom bland annat bad och vattensporter. I
samrådshandlingen beskrivs att möjligheterna för bad med hopptorn och andra
vattenberoende fritidsaktiviteter ska undersökas. Miljöförvaltningen bedömer att denna
16

undersökning behöver omfatta en utredning avseende dagens vattenkvalité i området och
vilken vattenkvalité som behöver uppnås för möjlighet till genomförande av olika vattenoch vattennäraaktiviteter. Vid denna utredning är det viktigt att inte enbart ha fokus på
den bakteriologiska vattenkvalitén utan att hänsyn även tas till den kemiska vattenkvalitén.
Källor som kan påverka den kemiska vattenkvalitén kartläggs och riskbedöms. Vidare kan
det vara aktuellt att fastställa olika mål på vattenkvalité för områden för olika typer av
vatten- och vattennäraaktiviteter
Om önskvärd vattenkvalité inte uppnås i dagsläget behöver utredningen även undersöka
vilken möjligheter, till exempel via tekniska åtgärder, som kan och behöver genomföras för
att nå önskvärd vattenkvalité.
Miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras med information om konsekvenserna
av planförslaget och möjligheten att uppnå god ekologisk och kemisk potential för
vattenområdet Malmö Hamn. Likaså saknas konsekvenserna av planförslaget för
klimatanpassningsaspekter.
Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt.
Planeringen för den nya stadsdelen kommer att ha stor påverkan på hur barn och unga kan
använda staden och stadsrummet. Barn- och ungdomsperspektivet har beaktats vid
skrivningen av yttrandet.
RESERVATION
Håkan Ask (SD) med instämmande av Håkan Andersson (SD) reserverar sig muntligt till
förmån för Håkan Asks (SD) yrkande om att sista stycket under rubriken Tematiska
planeringsriktlinjer på sidan 3 i tjänsteskrivelsen ska strykas.
RESERVATION
Bob Ericsson (M), Lars Myllenberg och Magnus Hulthe Andersson (L) med instämmande
av Inge Garstedt (M) och Rosemary Ricci-Nystrand (M) lämnar en skriftlig reservation.
Planens syfte är att Nyhamnen ska bidra till att stärka Malmös attraktivitet både som
etableringsort för näringsliv och för boende. I flera fall är detta ett Västra Hamnen 2.0.
Nyhamnen är ett viktigt utbyggnadsprojekt som kommer stärka Malmö i framtiden.
Vi anser att det är viktigt att man lär sig av tidigare misstag som gjorts, bland annat efter
man byggde Västra Hamnen. Främst tänker vi på hur trafikflöden fungerar och om man ser
det som en tillgång i området. Till vår glädje noterar vi i översiktsplanen att man ska gör
just detta, genom att skriva om ”ett kundunderlag för butiker och trafikflöden kan därmed
ses som en tillgång för området”.
Men detta föreslår miljönämnden ska strykas. Något som vi motsätter oss. Det återigen
visar att man inte tar hänsyn till lärdomar av tidigare misstag. Den styrande minoriteten
anser att det är viktigare att motarbeta möjligheter för ekonomisk utveckling och ökad
attraktivitet i Nyhamnen för att bejaka en idealistisk, dock orealistisk, stadsbild utan bilar.
Vi yrkade på att sista stycket i tjänstemannaförslaget på sidan tre skulle strykas helt. Då
detta vidhåller just en grundsyn att Malmöbor inte själva för välja fortskaffningsmedel,
oavsett om det är cykel, bil eller till fot. Istället anser den styrande minoriteten att sådana
beslut ska vara upp till politiker och tjänstemän. Vi anser att Malmöbor kan själva
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bestämma. Vårt ansvar ska fokusera på att säkerställa Malmöbors livspussel ska fungera,
oavsett val av transportmedel.
För övrigt; vill vi påminna om att med en nybyggnation av denna storlek är det viktigt att
säkerställa att kommunal service finns på plats, i form av skolor, förskolor och
äldreboenden som täcker det förväntade behovet.

Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och kan inte tillstyrka förslaget
då riskfrågorna inte anses tillräckligt utredda.
Riskhänsyn

Räddningstjänsten Syd har varit delaktiga i arbetsgruppen för översiktsplanen och har tidigt
poängterat att en samlad riskanalys för området behöver genomföras. Denna synpunkt
verkar inte ha blivit beaktad och anses fortfarande nödvändig. Räddningstjänsten Syd delar
uppfattningen att det framförallt är rangerbangården och det nya spåret för farligt gods till
Norra hamnen som utgör riskkällor men mindre verksamheter i anslutning till området bör
också involveras för att få en uppfattning om den ackumulerade risken. En samlad
bedömning som analyserar både individrisk och samhallsrisk behövs. Det som gör att
riskfrågan inte anses vara tillräckligt utredd är framför allt följande:
•

Riskanalysen från rangerbangarden som man hänvisar till är inte direkt tillämpbar
på Nyhamnsområdet. Detta framförallt eftersom analysen utgått från den låga
persontäthet som idag finns i Nyhamnsområdet vid beräkning av samhällsrisken.
Man kan därför inte använda den rakt av och det blir fel att bara lyfta ut
individriskkonturerna som en direkt sanning.

•

Den nya väg och järnvägsdragningen med farligt gods till Norra hamnen kommer
att påverka Nyhamnsområdet.

•

Malmö stads avstånd som analysen hänvisar till är avsevärt kortare än dem som
Lansstyrelsen presenterat i RIKTSAM och Räddningstjänsten Syd har även tidigare
ställt sig frågande till dessa avstånd. Avstånden kom till innan Länsstyrelsen
presenterade RIKTSAM och anses inte vara lika grundligt utredda. Den aktuella
trafiken är förmodligen inte heller representativ för någon generell analys då
hastigheten är låg men antalet farligt godstransporter förmodligen kommer vara
hög. Bättre vore att analysera den faktiska sträckan.

•

Eftersom samhällsrisken, dvs. hur många som riskerar att påverkas vid en eventuell
olycka, och inte individrisken bör vara dimensionerande i detta fall anser
Räddningstjänsten Syd att risken behöver utredas redan i översiktsplanearbetet och
inte i samband med framtagandet av varje detaljplan.

I handlingarna framgår att riskanalyser kommer att genomföras i samband med varje
enskild detaljplan. Räddningstjänsten Syd anser det, utifrån ovanstående punkter, inte
rimligt att riskanalyser ska läggas på enskilda detaljplaner. Räddningstjänsten Syd anser att
en riskanalys bör genomfaras för hela området. Räddningstjänsten Syds erfarenhet är att
det ger ett betydligt bättre resultat än om varje enskild mindre plan eller byggherre ska
genomfara egna riskanalyser. Vid flera små analyser anser Räddningstjänsten Syd dels att
varje enskild byggherre har mycket små möjligheter att påverka risken och dels att det kan
uppstå förvirring om olika analyser påvisar olika resultat. Med en samlad bedömning som
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analyserar helheten både avseende samhällsriks och individrisk har man mycket större
möjlighet att påverka och få till robusta riskreducerande åtgarder. Man har då också
möjlighet att planera bebyggelsen med mindre känslig verksamhet närmst riskkällorna och
känslig verksamhet på längre avstånd.
Utrymning

Flertalet av gatorna planeras för trädplantering vilket ofta står i konflikt med utrymning
med hjälp av räddningstjänsten då tillgänglighet till fasader saknas. Räddningstjänsten Syd
anser därför att man tidigt bör arbeta med en strategi för utrymning. Om trädplanteringen
kommer att hindra utrymning med hjälp av höjdfordon får utrymningen lösas på annat sätt,
och detta i så fall kommuniceras tidigt till byggherrarna då det påverkar den
byggnadstekniska projekteringen.

Servicenämnden
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig bakom översiktsplan för Nyhamnen, Fördjupning av
översiktsplan för Malmö. Behovet av samhällsservice anses tillgodosett men för att uppnå
planens ambition med den täta och gröna staden ställs krav på nya, innovativa lösningar.
Även gällande riktlinjer inom Malmö stad för parkeringsbehov och grönytefaktor i
samband med byggande av samhällsservice behöver ses över.
Yttrande

Servicenämnden välkomnar förslaget till en översiktsplan för Nyhamnen, vars syfte är att
möjliggöra en utbyggnad i ett attraktivt och havsnära läge med ledord som nära, tät, grön
och funktionsblandad som på ett bra sätt länkas till staden i söder. Servicenämnden
uppfattar planen som väl underbyggd och genomarbetad och Nyhamnens utveckling är
inte bara en angelägenhet för Malmö utan för hela regionen genom sitt strategiska läge nära
Centralstationen.
Samhällsservice
Behovet av skolor och förskolor är tydligt redovisat i planen. Servicenämnden välkomnar
förslaget med att samnyttjande av uteytor, exempelvis angränsande parkmark, poängteras.
Dock vill nämnden påtala att nyttja förskoletomter utanför verksamhetstid för annan
aktivitet har erfarenhetsmässigt inte fungerat särskilt väl och dess lämplighet bör därför
utredas ytterligare i kommande detaljplanearbete.
Nämnden ser positivt på intentionerna med flexibla byggnader, som innebär att en förskola
ska med enkla medel kunna fungera som skola och tvärtom. Det finns dock en utmaning
med denna typ av intention då verksamheterna på flera punkter ställer divergerande krav.
Ett fördjupat utredningsarbete tillsammans med berörda förvaltningar måste därför till.
Även att skolorna med anslutande skolgårdar ska kunna fungera som mötesplatser utanför
verksamhetstid är bra anser nämnden.
För att skapa yteffektivitet förordas i planen att förskolor respektive skolor byggs i
3 respektive 4-5 plan. Servicenämnden anser att detta är positivt. På så sätt kan
målsättningen med att Malmö och området ska bli en nära, tät, blandad och grön stad
uppnås. Möjligheten att slopa kravet på parkeringsplatser på tomtmark bör dock utredas
för att ytterligare effektivisera tomtnyttjandet i samband med byggandet av skolor och
förskolor.
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Planen föreslår att såväl skolutbyggnaden som förskoleutbyggnaden prioriteras vid
utbyggnad en av området för att initialt avlasta närliggande stadsdelar såsom Gamla staden
och Västra hamnen. Nämnden vill poängtera att utbyggnadstakten av skolor och förskolor i
dessa områden inte för den skull tillåts mattas av. Detta arbete måste fortgå parallellt så att
problemet med avsaknad av tillräckligt många förskoleplatser inte riskerar att fortplanta sig
till Nyhamnen.
Behovet av förskolor och skolor är stort i Malmö, men det är även angeläget att tillgodose
de bostadsbehov som finns från en åldrande befolkning liksom från grupper med speciella
sociala behov. Planens förslag att integrera denna typ av bostäder i den övriga bebyggelsen
är bra men planen måste ge utrymme för att även uppföra solitärer innehållande LSSbostäder och social bostäder då det finns grupper/personkretsar med unik problematik
som inte klarar av denna typ av integration. Det är positivt att en vårdcentral planeras då
det kommer att finnas behov för denna typ av funktion i området som planeras för 6000
bostäder.
Kultur- och fritidsaktiviteter
I en ny stadsdel av denna storlek är det viktigt att platser och byggnader för såväl kultursom fritidsaktiviteter skapas. Om dessa dessutom etableras i området tidigt kan de skapa liv
och rörelse under större delen av dygnets timmar även om antalet boenden i området initial
kommer att vara begränsat.
Servicenämnden vill poängtera att det är viktigt att man vid detaljplaneringen av
anläggandet av en fullskalig konstgräsplan beaktar den störande ljus- och ljudbild en
anläggning av denna typ tenderar att uppfattas av boenden i närheten. Placeringen av
intilliggande bostäder måste därför anpassas för att inte riskera begränsningar i nyttjandet
av attraktiva fritidsytor.
Grön stad och naturmiljöer
Som ett led i att skapa en grön och tät stadsdel föreslås att för- och grundskolor förläggs i
anslutning till parker så samnyttjande kan ske såväl på skoltid som efter. Denna ambition
ser servicenämnden som positivt precis som ovan nämnts.
I ett område med hög bebyggelsetäthet är det gröna extra viktigt. De salta vindarna i
området kommer att bli en utmaning för den vegetation som planeras och det är därför
viktigt att denna noggrant anpassas, detta gäller även för materialval vid byggnation.
Klimatanpassning och dagvattenhantering
Nyhamnen har potential att bli ett nationellt ”showcase” för omvandling av attraktiva
havsnära, lågt placerade områden. Genom planerade ytor avsedda för översvämning i
samband med höga vattennivåer visas exempel på hur ett problem kan vändas till en fördel
och Malmös internationella miljöprofil kan på så sätt stärkas.
Trafikmiljö för en attraktiv stadsdel
Servicenämnden anser att det är föredömligt att ta med barnperspektivet i planen avseende
trafikmiljön men detta borde synliggöras mer i övriga delar av planen också.
Nämnden anser det positivt att planens intentioner med att fotgängare och cyklister ska
vara prioriterade och att möjligheter för vistelse ska vara god. Även strävan efter ett lågt
bilinnehav genom att uppmuntra de boende i området till att ompröva behovet av egen bil
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till förmån för bilpool anser nämnden är bra då det innebär att kraven på områdets
parkeringsbehov kan sänkas.
Resurseffektivt byggande och lokalt producerad förnybar energi
Att sträva efter sunda material i våra byggnader är lämpligt och lagstiftningen skärps allt
mer kring kemiska ämnen i både produkter och varor. Hur sunda material bidrar till att det
totala energibehovet blir så liten som möjligt är dock diffust och behöver förtydligas i
planen.
Om Malmö stads eget fastighetsbestånd ska stå som föredöme innebär detta att
servicenämnden får ett ansvar att bidra till målbilden om ett resurseffektivt och
energieffektivt byggande i Nyhamnen. Ett gott resultat kommer att innebära höga
kostnader samt kräva ett nära samarbete över förvaltningsgränserna där
serviceförvaltningen kommer spela en viktig roll.
Det är svårt att energieffektivisera gamla byggnader utan att det blir på bekostnad av
byggnadernas kulturhistoriska värden alternativet byggnadernas funktion.
Buller och luftföroreningar
Att dämpa negativt ljud med positiva ljudbilder så som vattenljud från fontäner eller
lövbrus från planterade träd är ett spännande grepp och något som bör kunna kopieras till
andra områden och fastigheter. Servicenämnden ser gärna att goda exempel utarbetas och
sprids vidare inom Malmö stad.
Servicenämnden ser det som en utmaning att bygga med varierade hushöjder för att underlätta för luftcirkulation i gaturummen utan att för den skull skapa blåsiga miljöer där ingen
vill uppehålla sig.
SÄRSKILT YTTRANDE
Jon Eklöf (M), och Ewa Bertz (Liberalerna) har avgivit ett särskilt yttrande.
Även om det inte ingår i Servicenämndens reglemente att yttra sig över själva utformandet
av byggandet vill vi ändå ifrån Liberalerna och Moderaterna uttala vår syn vad gäller
helheten av detta område.
Nyhamnen är det område som nu skall ta form efter Hyllie, men vi talar om många år
framåt och det är det vi måste ha i åtanke när området skall projekteras. Vi blir fler och fler
i staden och vi vill gärna att fler företag etablerar sig i Malmö och då är det bostäder som
efterfrågas. Det gäller då att använda marken på bästa sätt för att kunna erbjuda det många
efterfrågar. Dessutom är det ett område som ligger nära stationen och erbjuder en
fantastisk närhet till vattnet. Liberalerna och Moderaterna vill därför att kommunen skall
tillåta riktigt höga hus i Nyhamnen. På så sätt öppnar vi möjligheterna till att fler får chans
till boende, närhet till stationen och närhet till vattnet.
SÄRSKILT YTTRANDE
Ilvars Hansson (SD), med instämmande av Stefan Greschner (SD), har avgivit ett särskilt
yttrande.
Vi Sverigedemokrater ansluter oss till förslaget men menar att vi måste bygga mer på
höjden för att få bättre yteffektivitet analogt med vårt yttrande i Kommunstyrelsen.
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Samtidigt menar vi att man bör beakta och vårda det naturliga ljuset så att man inte lägger
stora områden under samtidig skugga.

Sociala resursnämnden
Yttrande

Sociala resursnämnden ställer sig positiva till samrådsförslaget men vill framföra vissa
synpunkter. Planområdet som samrådsförslaget omfattar är centralt beläget och består i
nuläget till stor del av hamnverksamhet, lager och kontor. När området är utbyggt beräknas
det kunna rymma cirka 6000 nya bostäder och ett diversifierat arbetsliv med cirka 13000
sysselsatta. När det gäller bostadsbyggandet så vill sociala resursnämnden lyfta att det finns
ett stort behov av LSS-bostäder i Malmö och att planeringen för dessa hade kunnat belysas
mer ingående i planförslaget. I skrivelsen framgår att Nyhamnen ska bidra till att minska
skillnaderna i sysselsättning, inkomster, utbildningsnivå och hälsa mellan olika stadsdelar i
Malmö. Det lyfts även att breda grupper av Malmöbor ska kunna bo, verka och mötas i
Nyhamnen. Här vill sociala resursnämnden framhålla att det är av vikt att området är
tillgängligt för hela Malmös befolkning, inte enbart utifrån handel och attraktioner utan
även inom bostadsmarknaden. Malmös befolkning beräknas öka de kommande åren bland
annat till följd av migration och inflyttning. Nämnden vill framhålla att det är av stor vikt
att det skapas ett blandat bostadsbestånd och att det även byggs billigare bostäder som fler
har råd med så att bostadsmarknaden görs tillgänglig för fler.
Området föreslås innehålla en rad olika funktioner. Förutom bostäder och arbetsplatser
planeras för olika servicefunktioner och i förslaget läggs stor vikt av att skapa attraktiva
miljöer, både i de havsnära delarna av området samt genom parker, kultur och bevarandet
av historiska miljöer. Nämnden anser att det är bra att planen så tydligt fokuserar på dessa
områden och att det är av stor vikt att dessa miljöer får ta plats i den täta staden. Nämnden
anser även att det är positivt att det lyfts innovativa lösningar för att möta
klimatförändringar vilka också kan verka som inspiration för andra områden.
Området erbjuder attraktiva miljöer och är dessutom centralt och kollektivtrafiknära, detta
kan locka både Malmöbor och besökare men är också gynnsamt för människor som bor
och verkar i området. Samtidigt så vill nämnden framhålla att den fysiska tillgängligheten är
central i den täta staden. Förslaget bör därför i ett större avseende beskriva hur området
kan utvecklas så att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att röra sig på egen
hand och med kollektiva färdmedel samt hur den offentliga servicen ska anpassas så att den
blir tillgänglig för alla som är i behov av den.

Stadsområdesnämnd Norr
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har till bland annat Stadsområdesnämnd Norr översänt en remiss
om Översiktsplan för Nyhamnen för samråd. Det är en fördjupning av Översiktsplan för
Malmö för mer ingående utredningar för planeringen av Nyhamnen. Området är nära både
Malmö centrum och Kirseberg, och är till ytan lika stort som Gamla staden (77 ha).
Huvudtanken med planen är att förbereda för en utbyggnad av Malmös centrum norr och
nordost om Centralstationen.
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Yttrande

Planen är väl genomarbetad och belyser många områden av vikt för livet i den goda staden.
Ambitionen är att sätta stadsmiljön och människan i fokus. Stadsbyggnadskontoret
efterlyser bland annat tankar om
•

Kombinationen hög täthet och en trivsam och attraktiv stadsmiljö

•

Kopplingar mellan Malmös centrum och havet

•

Hur förändringen av Nyhamnen kan stärka den sociala sammanhållningen.

Stadsområdesnämnd Norr har följande synpunkter:

Generellt sett menar nämnden att förslaget ger goda förutsättningar för en bra utveckling
av Malmös centrala delar. De boende och verksamma ska ha de bästa möjligheterna att
leva, utvecklas och utnyttja staden. Förslagen om delområdenas olika karaktärer och
användningsområden kan ge en varierad och attraktiv stadsdel. Det är positivt att förslaget
innebär en beredskap för utbyggnad av samhällsservice, såsom skolor och förskolor, samt
att dessa ska kunna stötta närliggande stadsområden med svagare service. Även
äldreboenden och LSS bör tänkas i denna långsiktiga planering.
Det är väsentligt att det byggs olika typer av bostäder med olika upplåtelseformer – det är
viktigt att alla har råd till en bostad. Utöver hyres- och bostadsrätter i olika storlekar och
prisklasser menar nämnden att så kallade byggemenskaper vore värt att pröva. Vidare ser
nämnden gärna ett aktivt arbete med så kallade sociala klausuler vid upphandling,
marktilldelning och liknande.
Historisk koppling – en förankring
Nämnden uppskattar ambitionen att framhäva områdets historiska bakgrund, som också
innebär att staden vill bevara byggnader från tiden av livsmedelsproduktion och
passagerartrafik. Kopplingar över tid ger en mänsklig förankring och ger området karaktär.
Stora stråk behöver avbrott
De större gatorna i väst-östlig riktning planeras med gröna inslag, korta fasadlängder och
kollektivtrafiklinjer. Nämnden menar att en viss försiktighet bör råda för att man inte ska få
känsla av en stor genomfartsled; det är till stor del spikraka stråk. Grönskan ska utnyttjas
som ett aktivt inslag och påverka rumsutformningen. Gångbroar över banområdet i nordsydlig riktning är positivt och favoriserar gång- och cykeltrafiken, som också har betydelse
för barnens rörelsemöjligheter och bidrar till en jämställd utemiljö. Nämnden ser positivt
på idén om bostäder med verksamheter i bottenplan – där exemplet Paris också framhävs.
Havet som med- eller motpart
Kopplingen till havet och risken med höjda havsnivåer måste vara prioriterat. Närheten till
den marina miljön har samma positiva påverkan som närhet till den gröna miljön. Att bo
och verka nära vattnet är också mångas önskan; här måste dock staden i tid väga in mindre
positiva scenarios som kan påverka dessa möjligheter längre fram.
Gröna inslag
I dagsläget finns inte mycket gröna inslag i området. Planen nämner flera parker av olika
storlek, ekosystemtjänster, öppna dagvattenlösningar med mera. Parkerna och grönstråken
planeras att vara mångfunktionella, vilket är positivt ur nämndens perspektiv. Nämnden
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menar samtidigt att inslaget av grönt, med möjligheter till rekreation, fritidssysselsättningar
och möten, behöver ökas för att utgöra till exempel kraftfulla ekosystem.
De gröna ambitionerna för Västra hamnen var höga inledningsvis men har avtagit med
åren. Liknande utveckling bör undvikas i Nyhamnen. Det finns goda exempel i stora städer
som Barcelona och Paris med så kallade square (274 stycken enbart i Paris), småparker som
lokala lungor och mötesplatser, som kan inspirera. Istället för att låta det gröna och det
kulturella konkurrera kan det här samverka. Det påverkar dessutom dagvattenhanteringen
genom naturlig avrinning och vattenförsörjning till växtligheten. Även stadsodling bör
beröras på ett mer systematiskt sätt i planen – det råder stort intresse för odling i olika
former och kommunen behöver planera för det.
Buller och transporter
Ett problem planen berör är godstransporter. Här menar nämnden att Malmö stad bör
sträva efter att förlägga transporter av farligt gods utanför tätorten. Ett annat bekymmer är
den bulleromfattningen i området (dock med många förslag till bra åtgärder), som delvis
hänger samman med godshanteringen och järnvägstransporterna. Båda delarna bör ges stor
uppmärksamhet i utvecklingen av området.
Glöm inte sambandet med Kirseberg
Parallellt med denna plan hanteras nu också en fördjupad översiktsplan för del av
Kirseberg. Med tanke på att dessa två områden, Nyhamnen och Kirseberg, tangerar
varandra vore det klokt att samplanera deras utveckling och inte minst kopplingarna mellan
dem. Tillsammans utgör de stora exploateringsområden som kan förstärka varandra. På sikt
försörjs dessutom Kirseberg av kontinentalbanan och eventuellt av Simrishamnsbanan,
vilket ökar pendlingsbetydelsen för båda områdena.
Medborgare kan bidra
Staden ska planeras för människor och verksamheter. De lever och verkar i området eller
skulle vilja göra det; därmed finns också många tankar och idéer i de grupperna. Då bör
också samspelet med medborgarna och berörda aktörer vara prioriterade i det fortsatta
arbetet. Malmö har här en chans att utveckla sitt förhållningssätt visavi medborgarna
genom medborgardialog i många former över lång tid. Eventuellt kan även
informationspunkter upprättas i området under utvecklingstiden som ett nav i detta arbete.
I detta är gärna Stadsområde Norr gärna delaktigt.
RESERVATION
Lilian Gerleman (M), Agneta Reslow (M), Lars Mårtensson (M) och Herman Berger (L)
reserverar sig samtliga mot beslutet. Med instämmande av Bill Jönsson (M) Peter Dime (M)
Eva-Christine Winqvist (M) Marianne Friedman (L)
Vi är positiva till att uppmuntra byggemenskaper. Däremot yrkade att vi att skrivningen;
Vidare ser nämnden gärna ett aktivt arbete med så kallade sociala klausuler vid upphandling,
marktilldelning och liknande, sista meningen i första stycket på sidan två i förslaget till
yttrande, stryks. Vad som åsyftas med liknande är oklart. Om exempelvis en
fastighetsägare är positiv till sociala klausuler har vi ingen erinran. Däremot är det inget
som ska påtvingas. Vi anser det manar till viss försiktighet då det redan i dag kan vara
svårt för små och medelstora företag att kunna hävda sig gentemot större företag. I
sig är sociala hänsyn viktiga. Regelverket vid upphandling är emellertid redan idag
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snårigt och ytterligare krav på dessa företag kan få mycket negativa effekter. Istället ska
på alla sätt företagsamheten uppmuntras och nyetablering underlättas.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss i denna del.

Stadsområdesnämnd Öster
Sammanfattning

Samrådsförslaget Översiktsplan för Nyhamnen fördjupning av Översiktsplan för Malmö har
inkommit från Stadsbyggnadskontoret och är en fördjupning av Översiktsplan för Malmö som
antogs av kommunfullmäktige i maj 2014. Stadsområdesnämnd Öster ställer sig positiva till
framtagandet av planen och den föreslagna effektiva markanvändningen av området.
Yttrande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett samrådsförslag Översiktsplan för Nyhamnen
fördjupning av översiktsplan för Malmö. Planen är en fördjupning av den kommuntäckande
översiktsplanen för Malmö.
Det geografiska området som berörs av planen är idag dåligt utnyttjad central mark.
Avsikten med planförslaget är att sätta ramarna för planområdets långsiktiga utveckling och
bygga vidare på de ställningstaganden som redovisas i den kommuntäckande
översiktplanen. Marken föreslås i planen få en mer effektiv markanvändning som möjliggör
för cirka 6000 nya bostäder och cirka 13000 nya arbetstillfällen. Planförslaget avser bland
annat att utvidga Malmös centrum, förstärka Malmös identitet som kuststad samt
överbrygga bangårdens barriäreffekt.
I ett flertal etapper ska Nyhamnen kunna bebyggas från sydväst mot nordost i 40 år framåt.
Kompletterande utredningar kommer att behövas för de olika utbyggnadsetapperna.
Stadsområdesnämnd Öster ställer sig positiv till framtagandet av förslag till översiktsplan
för Nyhamnen. Ett centralt område som med ett effektivt markutnyttjande kommer att ges
möjlighet att utvecklas till ett spännande område i Malmö att bo, arbeta och vistas i.
Stadsområdesnämnden ställer sig generellt positiva till att ett tillskott av bostäder och
verksamheter planeras. Stadsområdesnämnd Öster anser att det, med anledning av
bostadsbrist och stadens behov av förtätning, bör planeras för att bygga högre än vad som
framgår i Översiktsplan för Nyhamnen.
Planförslaget är väl genomarbetat och varvas med fysiska, sociala och ekonomiska aspekter
på planeringen.
I planförslaget beskrivs att Kommunfullmäktiges mål samt slutsatserna av
Malmökommissionens rapport har stort betydelse för planeringen och genomförandet av
Nyhamnen.
All utveckling och förnyelse i Malmö behöver ske på ett sätt som stärker den sociala
sammanhållningen och minskar klyftorna i sysselsättningsgrad, utbildning, inkomster och
hälsa mellan olika områden i Malmö. Stadsområdesnämnd Öster anser det positivt att
planen tar utgångspunkt i dessa perspektiv och framhåller vikten av att etablera ett varierat
utbud av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer. Detta kommer att
möjliggöra att en bredare grupp av Malmöbor vill och har möjlighet att bo i Nyhamnen.
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Människan och miljön i fokus
I planförslaget beskrivs att stadsplaneringen tydligt ska sätta människan i fokus.
Ambitionen i planförslaget är bland annat att se över de nya husens påverkan på det sociala
livet för att bättre förstå och erhålla information om bland annat samhörighet med grannar,
social delaktighet, tillit m.m. Stadsområdesnämnden ser detta som en viktig ambition som
bör följas upp genom åren när området utvecklas och växer och nya boende och besökare
tillkommer.
Ett mål med planen är att Nyhamnen ska vara en del av hela Malmös utveckling, där den
offentliga miljön blir en del av en kulturell och demokratisk arena och där en jämställd och
jämlik stadsmiljö sätter människan i fokus. Vidare beskrivs att Malmöbornas delaktighet
och engagemang ska tas tillvara. Stadsområdesnämnden anser att ett komplement till
planförslaget bör göras där det beskrivs hur den offentliga miljön faktiskt utvecklas till att
bli en demokratisk arena och hur den jämställda och jämlika stadsmiljön skapas. I ett sådant
tillägg kan metoder och modeller beskrivas som kommer tillämpas i planeringen och
genomförandet av utbyggnaden.
Planförslaget lyfter upp samverkan som ett viktigt tillvägagångssätt i utvecklingen av
Nyhamnen. Stadsområdesnämnden framhåller betydelsen av att arbeta med olika typer av
kunskapsallianser såsom samarbeten mellan privat-, offentlig- och idéburen sektor, akademi
samt malmöbor och besökare för att ta sig an stadens utmaningar på innovativa sätt.
Stadsområdesnämnd Öster framhåller vikten av att planera för det framtida behovet bland
äldre av särskilda boendeformer. I planförslaget beskrivs att det förväntade behovet i
planområdet är cirka 100 LSS-bostäder och särskilda bostäder för äldre.
Stadsområdesnämnden anser att lite fokus läggs på just målgruppen äldre i planförslaget
och önskar en mer beskrivande text om hur arbetet med LSS-bostäder och särskilda
bostäder för äldre kommer utformas och prioriteras.
Förbindelser i staden
Genom bebyggelse och skapandet av nya mötesplatser och förbindelser sammanlänkas
områden vilket bidrar till en överbryggning av fysiska såväl som mentala barriärer som ett
led i att läka samman staden. Stadsområdesnämnd Öster saknar i planförslaget tydliga
kopplingar till den framtida tåglinjen på kontinentalbanan ”Malmöringen”. De stationer
som kommer att trafikeras av linjen är Hyllie, Triangeln, Malmö C, Persborg, Svågertorp,
Rosengård och Östervärn.
Vid ett införande av Malmöringen möjliggörs för ett ökat utbyte mellan de östra och västra
delarna av Malmö och de nya stationsnära områdena kan utvecklas betydligt och linjen är
därmed en avgörande faktor för utvecklingsplanerna som framgår i Malmös Översiktplan. I
Översiktsplan för del av Kirseberg fördjupning av Översiktsplan för Malmö är en viktig utgångspunkt
för områdets omvandling införandet av tåglinjen Malmöringen. Stadsområdesnämnd Öster
anser att planförslaget på ett bättre sätt bör kopplas samman med planarbetet för del av
Kirseberg. Först då kan ett helhetsgrepp tas kring tillgänglighet, trafik, mötesplatser och
attraktivitetet i Malmö. Det kommer även göra ett Nyhamnen som är tillgängligt för fler
och stärka den sociala sammanhållningen inom staden.
Mötesplatser
Stadsområdesnämnd Öster understryker vikten av att vid ett tidigt stadie i
planeringsprocessen planera för flickor och pojkar, kvinnor och mäns kultur – och
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fritidsbehov. Där bland annat tillgång till mötesplatser, rekreation, kultur och idrott sätts i
fokus och ges utrymme ur ett barn-, jämställdhets-, och tillgänglighetsperspektiv.
I planförslaget beskrivs bland annat att plats kommer att skapas för en basketplan,
skateboardbana, fotbollsplan, sporthall, lekplats, utegym, café och andra funktioner som
ger upphov till möten och en vilja att stanna och använda sig av utemiljön.
Stadsområdesnämnden anser det viktigt att dessa beslut är väl grundande i statistik,
forskning och undersökningar kring vilka behov som finns hos Malmöbor kring kultur och fritidsaktiviteter.
I planeringen av området bör frågor ställas kring: Är detta ett behov hos målgruppen?
Finns det målgruppers önskemål och behov vi har missat? Stadsområdesnämnd Öster
anser att en ytterligare undersökning bland flickor och pojkar, kvinnor och män, som är
kopplat till forskning, krävs för att skapa jämställda mötesplatser i Nyhamnen. Det byggs
nytt och det är då ett utmärkt tillfälle att tänka nytt och utveckla innovativa jämställda
mötesplatser tillsammans med målgruppen.
Stadsområdesnämnden ställer sig positiva till att ett tydligt perspektiv kring samutnyttjande
av platser och lokaler skrivs fram i förslaget. Bland annat att närliggande parker till
förskolor och grundskolor ska användas i skolverksamheter och att boende i närområdet
ska kunna använda skolgårdarna eller skolbyggnaderna under tider då skolverksamheten
inte pågår till bland annat kultur- och fritidsaktiviteter.
Identitet
I samrådsförslaget presenteras områdets identitet och stor vikt läggs på hur planen ska
bidra till att utveckla och skala upp de kvaliteter och potential som inryms i området i
dagsläget. Stadsområdesnämnd Öster framhåller att det är positivt att fokus i planen läggs
på områdets historia som en in – och utskeppningshamn. Stadsområdesnämnd Öster
understryker vikten av att bevara det som är värdefullt för platsen idag och förstärka och
synliggöra platsens historia.
Som ett av planens övergripande mål står att Nyhamnens identitet ska utvecklas över tiden
i en inkluderande, innovativ och unik utvecklingsprocess. Stadsområdesnämnd Öster anser
det betydelsefullt med en vidareutveckling av samverkansformer och medborgardelaktighet
i planeringen där flickor och pojkar, kvinnor och män i alla åldrar involveras och får
inflytande över stadens utveckling och identitet. Olika aktörer med lokalkännedom och
lokala nätverk bör involveras i ett tidigt stadie i planeringsprocessen.
En utveckling av presentationen av medverkande i framtagandet av en plan som denna
skulle vara intressant där inte endast de tekniska förvaltningarna inom staden presenteras
utan även andra medverkande förvaltningar. Det skulle även med fördel beskrivas att
Malmöbor, idéburen sektor och näringsliv har bidragit till planen om så är fallet. Detta för
att betona och tydligt visa på mervärdet med samverkan kring planeringsfrågor tillsammans
med berörda aktörer och Malmöbor, något som framgår i planen som en viktig aspekt.

Tekniska nämnden
Sammanfattning

Tekniska nämnden anser att dokumentet ”Översiktsplan för Nyhamnen fördjupning av
översiktsplan för Malmö” på det hela taget är välskrivet och väl strukturerat, med många
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goda ansatser. Det är omfattande till sitt innehåll och behandlar de flesta frågorna inom
fysisk planering. Det tar dock även upp frågor som inte har med fysisk planering att göra,
och riktlinjer för dessa områden blir problematiska.
Enligt översiktsplan för Malmö ska resurser sparas genom att bygga staden tätare, och
ingen annan plats i Malmö är lämpligare än Nyhamnen att bygga högre och därmed tätare
på. Tekniska nämnden ifrågasätter därför lämpligheten att hålla sig till den s.k.
Malmöskalan på fem till sex våningar i hela Nyhamnen. Närheten till centralen bör
avspeglas genom en ny, högre siluett i detta läge.
Det är glädjande att konstatera att dokumentet jämfört med tidigare fördjupade
översiktsplaner är tydligare i ambitionerna vad gäller parkytor/gröna miljöer. För att leva
upp till de högt ställda ambitionerna om en grön och tät stad så krävs det också lämpligt
dimensionerade ytor för parker och grönstråk. Ytor som det sedan inte får tullas på i
respektive detaljplan som följer.
Det föreslagna gatunätet tar liten hänsyn till befintliga strukturer. Detta försvårar
omvandlingen till blandad stad, eftersom det innebär att flera befintliga fastigheter inte kan
omvandlas innan de nya gatorna har byggts. Kompletterande utredningar gällande
föreslagna gång- och cykelbroar över bangården måste göras. Samtliga broförslag måste
studeras ur stadsbildssynpunkt, trygghetssynpunkt, finansieringsmässig och
driftsekonomisk synpunkt.
Generellt trycker översiktsplanen på samutnyttjande av ytor för att uppnå ett effektivt
markutnyttjande, vilket är en bra inriktning, men det kommer att kräva nya
samarbetsformer mellan de kommunala förvaltningarna. Det finns konflikter redan idag,
och det kan komma att uppstå nya framöver, som måste hanteras.
Den s.k. Sverigeförhandlingen kommer att få stor konsekvens för Malmös framtida
utveckling. Förhandlingarna kommer att beröra bl.a. finansieringen av planerade
utbyggnader och kommunala utfästelser vad gäller bostadsbyggande under åren fram till
2035. Den framtida utbyggnaden av Nyhamnens måste ta hänsyn till att höghastighetståg
kan börja trafikera Malmö C 2035, samt en framtida utbyggnad av spårväg i Nyhamnen. I
nuläget är konsekvenserna av olika spårvägssträckningar genom Nyhamnen inte tillräckligt
analyserade, varför möjlighet till olika alternativ tills vidare måste hållas öppna.
Tekniska nämnden hyser stor tveksamhet till att starta ett exploateringsprojekt där de
ekonomiska kalkylerna visare negativt resultat. Därför bör strukturen, kvartersstorlekarna,
utfyllnaden i vattnet och exploateringsgraderna bearbetas i det fortsatta arbetet med
översiktsplanen, med syfte att minska utgifterna och öka möjligheterna till större
inkomster.
Yttrande

Generella synpunkter
Tekniska nämnden anser att dokumentet ”Översiktsplan för Nyhamnen fördjupning av
översiktsplan för Malmö” på det hela taget är välskrivet och väl strukturerat, med många
goda ansatser. Det är omfattande till sitt innehåll och behandlar de flesta frågorna inom
fysisk planering. Det tar dock även upp frågor som inte har med fysisk planering att göra,
och riktlinjer för dessa områden blir problematiska, t.ex. det övergripande målet att
utjämna skillnaderna mellan stadsdelarna. Tekniska nämnden ställer sig frågande till om en
översiktsplan är rätt instrument för att utjämna skillnaderna, eftersom det är omöjligt att
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bedöma om översiktsplanen bidrar till det målet. Om målet ska vara kvar måste också
basfakta om sysselsättningsgrad, utbildningsnivå och hälsa i stadsdelarna redovisas, så att
det går att utvärdera om målet uppfylls.
Innehåll, funktion och behov måste styra omfattningen av allmän plats, och när det gäller
gator och kajer även ledningsstråkens utbredning och behov. Ska Nyhamnen leva upp till
Malmö stads översiktsplan och den fördjupade översiktsplanens högt ställda ambitioner om
en grön och tät stad så krävs det också lämpligt dimensionerade ytor för parker och
grönstråk. Ytor som det sedan inte får tullas på i respektive detaljplan som följer.
Generellt är planeringsriktlinjerna för detaljerade för en översiktsplan. Många av dem hör
snarare hemma i en idébank, eller en förteckning över ”kom ihåg” inför kommande
skeden. Ett exempel är ”Träden ska med fördel planteras så att det finns träd med
varierande ålder. ”Förståelsen för innehållet i översiktsplanen försvåras också av att många
kartor är små och saknar skalstock.
Mål och riktlinjer för bebyggelse och boende
Ett övergripande mål är att breda grupper av malmöbor och inflyttare ska kunna bo i
Nyhamnen, och som planeringsriktlinje anges att breda grupper av malmöbor ska ha råd att
bo i Nyhamnen. Tekniska nämnden vill poängtera att en nyproducerad bostadsrätt i
Nyhamnen aldrig kommer att få ett lågt pris. Priset på bostäder bestäms av efterfrågan och
är därmed en marknadsprissättning. Nyhamnens marknadsläge kan liknas vid Västra
Hamnens, vilket innebär bostäder i attraktiva lägen och därmed ett högt pris. På
hyresmarknaden bestäms hyrorna i Malmö enligt den s.k. Malmömodellen, som
hyresgästföreningen och fastighetsägarna är överens om. Hyrorna sätts utifrån läget i
staden, lägenhetens standard och om det är en nyproducerad lägenhet, s.k. presumtion.
Även här kan en jämförelse göras med Västra Hamnen, där hyresnivån per m2 är högst i
Malmö.
Sammantaget är det en hög kostnadsbild för både bostadsrätter och hyresrätter, vilket
innebär att de direkta möjligheterna att erbjuda bostäder för hushåll med låga inkomster är
svag. Malmö stad har i exploateringssammanhang mycket begränsade möjligheter att
påverka boendekostnaderna. Däremot skulle de flyttkedjor som ofta uppkommer, kunna
erbjuda bostäder i andra delar av staden till lägre kostnader. Tekniska nämnden menar
därför att riktlinjer om att breda grupper av malmöbor ska ha råd att bo i Nyhamnen ligger
utanför vad en översiktsplan kan styra. En annan strategi än den som föreslås i
översiktsplanen bör övervägas.
Mål och riktlinjer för förtätning
En övergripande prioritering enligt översiktsplan för Malmö är att Malmö främst ska växa
inåt, innanför Yttre Ringvägen. Resurser ska sparas genom att bygga staden tätare, och
ingen annan plats i Malmö är lämpligare än Nyhamnen att bygga högre och därmed tätare
på. Att inte tillvarata potentialen vid Malmö central, där det kommer att stanna lokaltåg,
regionaltåg, fjärrtåg, höghastighetståg, lokalbussar, regionalbussar, fjärrbussar, spårvagn och
metro, rimmar illa med intentionen att spara på resurser. Tekniska nämnden ifrågasätter
därför lämpligheten att hålla sig till den s.k. Malmöskalan på fem till sex våningar i hela
Nyhamnen. Närheten till centralen bör avspeglas genom en ny, högre siluett i detta läge.
Högre byggnader på lämpliga ställen kan samtidigt ge möjlighet att skapa attraktiva gatu-,
park- och kajmiljöer, vilket efterfrågas och uppskattas av Malmöborna. Det är positivt att
öppna kajstråk eftersträvas, så att allmänheten kan röra sig utmed vattnet runt hela
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Nyhamnen. De populära rörelsestråken utmed havet i Västra Hamnen attraherar besökare
från hela Malmö, regionen och övriga turister.
Kvartersstruktur
Den kvartersstruktur som redovisas i översiktsplanen är finmaskig, med kvarter som oftast
är mindre än 4000 m2. Ett typkvarter är 60 x 60 m, med ett våningsantal på 5-6 våningar.
För att en tyst sida ska kunna uppnås i bostäderna bör kvarteren vara helt kringbyggda.
Detta leder till små bostadsgårdar med dåliga ljusförhållanden. Exploateringstalet är ca 3,6
på sådana fastigheter. Finmaskigheten innebär också att det finns en tvärgata var 60 m,
vilket medför att andelen allmän plats blir stor i förhållande till kvartersmarken. Enligt
tekniska nämndens mening bör kvartersstorlekarna revideras.
Blandade funktioner ska eftersträvas enligt planeringsriktlinjerna, så att både kontor och
bostäder ska finnas i byggnaderna. Tekniska nämndens erfarenhet är att det mycket sällan
fungerar i praktiken. Det efterfrågas nästan aldrig eftersom fastighetsmarknaden är
uppdelad. Det är mycket få byggherrar som har intresse av att bygga både bostäder och
kontor i samma byggnad. Dessutom måste efterfrågan på kontor och bostäder finnas vid
samma tidpunkt för att ett sådant projekt ska kunna genomföras.
Enligt planeringsriktlinjerna ska möjligheten för en större kulturell mötesplats undersökas
och möjligheten för att placera en profilbyggnad för kultur utredas. Det saknas ett djupare
resonemang om bevekelsegrunderna för detta. Det måste utredas om det är rätt att göra
denna typ av satsningar i just Nyhamnen eller om de kan göra större nytta i någon annan
stadsdel (jämför Hylliebadets placering mellan Holma och Kroksbäck). Sådana satsningar
kan motverka målet om att utjämna skillnaderna mellan stadsdelarna, men kan också bli en
möjlighet för andra malmöbor att besöka Nyhamnen.
Grönstruktur
Det är glädjande att konstatera att dokumentet jämfört med tidigare fördjupade
översiktsplaner är tydligare i ambitionerna vad gäller parkytor/gröna miljöer, men
ambitionen att bygga en tät och samtidigt grön stad är svår att genomföra i praktiken.
Önskemålen och behoven för parker och grönstråk är många. Förutom att utgöra attraktiva
målpunkter med olika faciliteter och funktioner, så som rikligt med vegetation, lekplatser,
utegym, gång- och cykel-stråk, platser för picknick och grillning, urban odling,
motionsslinga m.m., ska de även ta hand om dagvatten och vara reservoar för skyfall.
Dessutom ska de kunna samutnyttjas av för- och grundskolor.
Det skulle vara önskvärt att komma längre när det gäller preciseringarna beträffande var
och hur antalet m2 samt kvaliteten på parkmark/gröna miljöer ska tillgodoses. Det innebär
att en hel del ställningstaganden, val och bortval måste göras i ett tidigt skede, annars finns
det risk för att de avsedda målen inte går att förverkliga fullt ut. Den gröna strukturen
måste därför beskrivas mer precist, och de viktigaste och samtidigt mest genomförbara
målen måste lyftas fram.
Vatten som inslag i stadsbilden är attraktivt. Att som planen föreslår, synliggöra dagvatten i
öppna lösningar i områdets parker och grönstråk kan bidra positivt till en tilltalande
utemiljö. Men att anlägga springbrunnar i en större omfattning är både dyrt att anlägga och
att drifta. Det bör vara möjligt att hitta andra lösningar som synliggör vatten.
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Riktlinjen om god biologisk kvalitet i gröna och blå områden bör omformuleras. Att skapa
skyddade livsmiljöer för regionalt förekommande vilda arter kan inte vara syftet med
Nyhamnen.
En del av de områden som pekas ut som gröna områden (s. 32) pekas samtidigt ut som
skoltomter (s.27), men det är viktigt att de gröna områdena som pekas ut är tillgängliga för
alla. Att skolverksamhet ska kunna nyttja närliggande parker och andra gröna strukturer är
ett bra sätt att använda centrumnära mark. Det innebär dock inte att skoltomter kan
krympas till ett minimum. Dessa ytor är fortfarande viktiga för att skapa bra pedagogiska
miljöer, ta hand om cykelparkering och bilparkering, samt lösa nödvändiga transporter som
varuleveranser, sophämtning m.m.
Jörgen Kocksgatan
Den föreslagna omvandlingen av Jörgen Kocksgatan från renodlad gata till en grön länk är
positiv. Den omfattande trädplantering som föreslås kräver dock ytterligare studier hur det
ska kunna genomföras. Gatan innehåller en stor mängd ledningar som påverkar
omfattningen och utbredningen av föreslagen trädplantering. Illustrationen på s.16 visar på
hur Jörgen Kocksgatan skulle kunna planteras med fyra trädrader, och på s.33 hänvisas till
Kungsgatan som förebild. Den trädplanterade mittremsan i Kungsgatan är 40 meter bred
och gatans totala bredd mellan byggnaderna varierar mellan 60 och 85 meter. Det finns
betydligt mindre plats på Jörgen Kocksgatan, som idag är ca 30 meter bred mellan
befintliga byggnader.
Det går visserligen att plantera träd i väldigt små trädgropar, schakta för ledningar och ändå
få dem att överleva. Det är dock nästan omöjligt att få träden att växa till sin fulla storlek
samt vara vitala och långlivade. Risken är stor att gatan fylls med träd som aldrig riktigt
kommer igång att växa och som får bytas ut med jämna mellanrum, vilket står i konflikt
med målet att ha stora fullvuxna träd (s.33 fjärde stycket). Inspirationen från Kungsgatan
antyder också att det ska vara rader med en och samma art, vilket gör miljön väldigt sårbar
för skadegörare och växtsjukdomar. En blandad plantering är betydligt mer robust.
Att ha målet att ge plats för 4 trädrader innebär att det redan från början finns en konflikt
mellan träd och infrastruktur. Istället skulle gatan kunna utformas med en variation med
öar av träd kombinerat med gläntor utan träd, vilket ger förutsättningar för en robust
plantering. Det ger också möjlighet att använda olika arter som ger olika karaktärer på
planteringen, samt möjligheten att arbeta med sekvenser av olika typer av aktivitetsytor
utmed gatan. Prags boulevard i Köpenhamn kan då vara en bättre inspirationskälla än
Kungsgatan.
Extensiv skötsel
I bildtexten på s. 32 står det att extensiv skötsel av vissa områden har positiv effekt på den
biologiska mångfalden, vilket är sant för vissa områden under viss tid. Det finns också
exempel på extensiv skötsel som har en negativ effekt på den biologiska mångfalden. Det
finns en risk för att ”extensiv skötsel” tolkas som billigare skötsel och att detta i sin tur får
konsekvensen att mindre skötselanslag avsätts för att sköta de gemensamma ytorna. Skötsel
av öppna ytor är relativt billigt. En stor del av skötselinsatserna handlar om städning av
skräp. Mindre skötselanslag kan därför innebära sämre städning, vilket i sin tur kan leda till
mindre utnyttjande av grönytor. Texten om extensiv skötsel bör därför strykas och istället
bör det anges vilka biotoper som bör finnas i området.

31

Konnektivitet
Konnektivitet (marginalen s. 33) är ett begrepp som blir alltmer etablerat inom planering
för grön infrastruktur, men det är en strategi som inte kan användas frikopplat från det mål
som ska uppnås. Det finns ingen generell konnektivitet, det vill säga en struktur som passar
alla. Olika växt- och djurarter har olika behov. Texten lämnar öppet för väldigt olika
tolkningar. Antingen måste det preciseras vilka mål som ska uppnås med konnektivitet och
vilka krav som ställs för att nå målen, annars bör begreppet strykas ur texten.
Urban odling
Odling kräver yta och ljus. Det kan därför komma i konflikt med målet att bygga tätt och
att ha ett stort antal träd. Om det ska gå att genomföra odling bör det i ett tidigt skede
finnas platser identifierade där det är möjligt och lämpligt att odla. Annars bör text om
odling strykas.
Trafikfrågor
Det föreslagna gatunätet tar liten hänsyn till befintliga strukturer. Detta försvårar
omvandlingen till blandad stad, eftersom det innebär att flera befintliga fastigheter inte kan
omvandlas innan de nya gatorna har byggts. Det innebär även att Malmö stad behöver
förvärva mark för utbyggnaden av allmän plats. Det kommer därför att bli en
förhandlingsfråga hur snabbt utbyggnaden kan ske.
För biltrafiken måste ett helhetsgrepp tas. Huvudgatorna kommer att bli hårt belastade och
kommer att behöva breddas upp med vänstersvängkörfält i de korsningar där
vänstersvängar ska vara tillåtna. Åtgärder kommer även att behövas i Norregatan för att
den ska kunna bli ett starkt cykelstråk. Översiktsplanen föreslår (s. 38) att
Nordenskiöldsgatan, som inte ligger inom planområdet, ska få en övergripande roll för
biltrafiken, vilket inte är lämpligt.
Broarna för gång- och cykeltrafik över bangården är viktiga för att koppla Nyhamnen till
övriga delar av Malmö. Kompletterande utredningar gällande föreslagna gång- och
cykelbroar måste göras. Samtliga broförslag måste studeras ur stadsbildssynpunkt,
trygghetssynpunkt, finansieringsmässig och driftsekonomisk synpunkt. Förutom att de ska
passa in i stadsmiljön så måste tillgängligheten kunna fungera även utan tekniska lösningar
såsom hissar. Det är svårt att föreställa sig bangårdsterrasserna och utformningen av
stråken från Norra Vallgatan till bangårdsterrasserna. Höjdskillnaderna behöver illustreras.
Drygt halva planområdet betecknas som ”ny fotgängarzon” (s. 40). Fotgängarzoner innebär
att all annan trafik är underställd gångtrafiken, vilket inte är realistiskt i ett så stort område
med viktiga stråk för cykel-, kollektiv- och biltrafik. I text beskrivs att gångtrafiken är viktig
och bl.a. att huvudgatorna ska förses med ”väl tilltagna trottoarer” (s.38). Samtidigt
innehåller gatusektionerna (s.37) endast gångbanor av minimimått.
Trompen (Trafik- och mobilitetsplanen) är nu antagen. Översiktsplanen bör tydligare
koppla till Trompens mål för området.
Godstrafik
Under Näringsliv och handel tas det inte upp hur godsförsörjningen av lokalerna längs
huvudgatorna ska klaras av. Fungerande godslogistik är en förutsättning för en levande
handel.
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Vid planeringen av en ny stadsdel är det viktigt att från början ta med frågor kring framtida
leveranstrafik och avfallshantering, men dessa frågeställningar tas inte upp i
översiktsplanen. Ett exempel på hur godstrafik kan hanteras på översiktlig nivå är
möjligheten till samlastning via en microterminal. När det gäller Nyhamnen så finns detta i
princip redan för Malmö C-området. Kanske skulle denna microterminal även kunna
försörja delar av, eller hela Nyhamnen. Vad som händer i framtiden, med ökad e-handel
och flera hemleveranser, bör hanteras i översiktsplanen för att klara dessa utmaningar.
Spårvägen
Då en spårvägssträckning till tänkt depå i Nyhamnen ligger i den första spårvägsetappen,
som förmodligen kommer att börja detaljplaneläggas under 2017, finns det ett antal frågor
som måste lyftas och arbetas vidare med angående det förslag till sträckning som redovisas
i översiktsplanen. Spårvägsdragningen planeras inte gå via centralplanen som det är
illustrerat i kartmaterialet, utan via Djäknegatan och vidare längs Norra Vallgatan och sen
över Mälarbron och vidare norrut via Skeppsbron. I förstudien/planprogrammet för
Spårväg etapp 1 i Malmö, som antogs innan arbetet med översiktsplanen för Nyhamnen
påbörjades, illustreras endast ett trafikspår från centralen och ut mot aktuellt depåområde.
Då det vid den tidpunkten endast skulle vara ett trafikspår angavs inget exakt läge, utan
förstudien/planprogrammet förutsatte att en dragning skulle ske i befintliga ytor för
industrispår.
Det är positivt att det tillkommer bebyggelse längs sträckningen till depån, som då även kan
ge underlag för hållplatser i Nyhamnen, men ett antal problempunkter finns längs
sträckningsläget så som den ligger i aktuellt förslag. Sträckningen ut mot depå efter
korsningen Stormgatan och Hans Michelsensgatan har ett flertal punkter som behöver
studeras ytterligare.
•

Sträckningsföringen har onödigt många förskjutningar och det är svårt att se
anledningen till varför. Varje kurva i sträckningen sänker hastigheten och skapar
mindre komfort för de resande. Med en helt ny stadsdel och en helt ny struktur,
känns det onödigt att arbeta in störningar.

•

Enligt etappkartan ligger huvuddelen av spårvägssträckningen i etapp 2 (år 20202035). Spårväg etapp 1 planerar en byggstart under 2021 och sträckningen till tänkt
depå är avgörande för att systemet ska fungera. Det innebär att sträckningen
behöver komma i ett tidigt skede i denna etapp.

•

Sträckningen som illustreras i översiktsplanen passerar över ett flertal privata
fastigheter, vilket skapar en avsevärt högre kostnad för inköp av mark för
spårvägssträckningen.

•

Sträckningen illustreras med en dragning ut över den del som föreslås fyllas ut i
hamnbasängen. Detta kommer att ge problem med såväl genomförande och tidplan
som finansiering och kostnader.

•

Sträckningen via en ny tunnel under Frihamnsviadukten till en tänkt depå kommer
att medföra betydande kostnader för projektet. Det vore en fördel om spårvägen
kan dras under befintlig vägport i Jörgen Kocksgatans förlängning.

Näringsliv och handel
Fördelningen mellan bostäder och kontor bör hållas öppen, inte minst i de lägen som finns
närmast Malmö central och i utsatta trafiklägen (väg och järnväg).
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Ett av målen för översiktsplanen är att utveckla och utvidga Malmö centrum. Centrum är
redan idag utsträckt från Möllevångstorget till Malmö central. Det uppfattas inte som trångt
eller överbefolkat. Handeln i centrum har stark konkurrens från köpcentra utanför
centrum. Det borde konsekvensbeskrivas vad en utvidgning innebär för dagens centrum.
Enligt en av kartorna i översiktsplanen ska lokaler i bottenvåningarna beredas plats i
ungefär halva Nyhamnen. Redogörelse för vad som ska vara tvingande och vad som enbart
ska vara möjligt är oklart. Frågan är om det inte vore lämpligare att prioritera och därmed
koncentrera de kommersiella delarna till vissa utvalda områden och stråk.
Hamnverksamheten
Den fördjupade översiktsplanen omfattar och angränsar till nyttjanderättsområden för
CMP avseende hamnverksamheter. Hamnen är utpekad som en CORE-hamn i det
europeiska nätverket TEN-T. CMP och verksamheterna i hamnen är viktiga för
näringslivet lokalt, nationellt och internationellt, och bidrar till sysselsättning och tillväxt i
Malmö. Tekniska nämnden anser att det är viktigt att utveckla Nyhamnen samtidigt som
hamnverksamheten kan utvecklas i Mellersta hamnen inklusive Frihamnen. Detta kan bl.a.
innebära att bostäder planeras så att de inte påverkas negativt av hamnverksamheten, att
vissa etapper med rätt funktion utifrån hamnverksamheten måste byggas ut före andra, för
att inte inskränka på hamnverksamheten.
Samhällsservice
Generellt trycker översiktsplanen på samutnyttjande av ytor för att uppnå ett effektivt
markutnyttjande, vilket är en bra inriktning. Samutnyttjandet gäller både ytor utomhus och
inomhus. Detta kommer att kräva nya samarbetsformer mellan de kommunala
förvaltningarna, och även en samstämmighet mellan nämnderna. Nedan redogörs för de
problemställningar som finns idag och för de som kan komma att uppstå.
Nyckeltal
Översiktsplanen är tydlig i redovisningen av förväntade behov. Det läggs fram att det
kommer att byggas ca 6000 bostäder, vilket genererar ett stort behov av förskolor och
skolor i området. Enligt befintliga nyckeltal kommer befolkningstillskottet generera ca 650
förskoleplatser och ca 1500 grundskoleplatser för att täcka områdets behov. Studier i
Västra Hamnen visar på ett högre nyckeltal för barn i förskoleåldern än för Malmö i sin
helhet. Det betyder att det eventuellt måste skapas fler förskolor även i Nyhamnen än vad
befintliga nyckeltal visar, vilket man bör ta höjd för. Med samma nyckeltal som nu råder i
Västra Hamnen, 0,15 barn/lgh, ger det ett utfall på 900 barn i förskoleåldern i Nyhamnen.
Förskola
I översiktsplanen finns förslag på sju förskolor fördelade på fem avdelningar, d.v.s. ca 100
barn per förskola. Ur ett kommunekonomiskt perspektiv, och enligt indikationer från
förskoleförvaltningen är detta för små enheter för att vara driftekonomiska och
kvalitetseffektiva. 6-8 avdelningsförskolor är idag dimensionerande, vilket innebär 120-160
barn per förskola. Dessa förskolor är inte mer ytkrävande (areal/barn), men de kräver
större kvarter. Det blir färre varutransporter till stora enheter istället för att de fördelas ut
på flera små. Både ur ett verksamhets-, driftstekniskt- samt underhållsperspektiv blir
kostnaderna lägre.
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Grundskola
I översiktsplanen redovisas tre stycken grundskolor som ska kunna ta 525 elever/skola,
d.v.s. 25 elever/klass med sammanlagt 21 klasser. Enligt grundskoleförvaltningen ska
skolorna kunna härbärgera sammanlagt 630 elever, då klassernas storlek har höjts till 30
elever/klass. Detta är mot bakgrund av samma kommunekonomiska perspektiv som för
förskolorna ovan. Det betyder att större yta krävs än vad samrådsförslaget anger. Man kan
generellt beräkna en sammanhängande yta på ca 15000 m2 för en skola, och enligt
översiktsplanens kvartersutformning är inget kvarter i Nyhamnen av den storleken. Även
om intilliggande park kan användas för utevistelse måste skolans behov av yta kunna
inrymmas inom tomtmark. Dessutom har en rektor enligt skollagen rätt att avhysa
obehöriga från skolan och dess skolgård, och då kan inte skolgården utgöras av allmän
plats.
Ett exempel är den blivande Jörgen Kockspark, som enligt samrådsförslaget ska vara ca
12000 m2 stor. Om skolan placeras i det norra kvarteret intill parken och byggs för 630
elever, samt att nyckeltalet för utemiljö för skola är 15 m2/elev, betyder det att drygt hälften
av parken kommer att utnyttjas som skolgård. Parken pekas samtidigt ut som uteyta för
förskola, vilket i praktiken innebära att den allmänt tillgänglig parken försvinner. Det finns
också en konflikt mellan behovet av cykelvägar i anslutning till och genom parkerna samt
skolorna/förskolornas önskemål om en trygg utemiljö.
Till samtliga grundskolor kommer det att krävas någon form av idrottsanläggning. Om
Fritidsförvaltningen är intresserad av att vara delaktig i samnyttjande av sporthall kommer
det att innebära en idrottsanläggning i storleksordningen ca 2000 m2 med tillkommande
ytor, så som cykelparkering eller övriga ytor som kan komma att behövas runt byggnaden.
De två grundskolor som inte kommer att ha en sporthall behöver istället en
idrottshall/gymnastiksal som innefattas i de 15000 m2 som nämns ovan.
Uteytor för förskolor och grundskolor
Kravet på uteytor i grundskolan redovisas i översiktsplanen, 15 m2/elev. Det innebär 22500
m2 uteyta för skolorna i Nyhamnen. Därutöver tillkommer ytor för angöring,
cykelparkering, bilparkering och förråd. Nyckeltalet för uteytorna är politiskt beslutade
endast i miljönämnden. Grundskoleförvaltningen hävdar inte arealkrav på uteytorna, då de
ser till uteytans huvudsakliga syfte – att erbjuda en bra och stimulerande miljö oavsett antal
m2/elev.
Samma förhållande gäller beträffande förskolornas uteytor. Förskoleförvaltningen hävdar
inget arealkrav så som Miljönämnden gör. För förskolor beräknas ytbehovet dock till 30
m2/barn utöver ytor för angöring, cykelparkering, bilparkering och förråd. Det innebär
19 500 m2 lekyta i Nyhamnen.
Tekniska nämnden anser att det måste göras tydliga politiska ställningstaganden på bred
front om uteytornas storlek i den tätt byggda staden. När arbetet med en detaljplan för en
förskola eller grundskola inleds framöver ska inte arealfrågan vara en skiljefråga mellan
nämnderna och tillhörande förvaltningar.
Fritid, mötesplatser
I samrådsförslaget finns flera olika kultur- och mötesplatser utsedda, såsom
Magasinsbyggnaden M2 och de tre grundskolorna. Om grundskolorna även ska innefatta
öppna allmänna ytor, såsom fritidsgårdar så kommer det att medföra att skolarna behöver
ta större ytor i anspråk. Bakgrunden till det är att grundskolor och fritidsgårdar har olika
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huvudmän och behöver olika funktioner. En fritidsgård vänder sig till äldre tonåringar och
har öppet från eftermiddag till kväll. Det betyder att skolan kan behöva vara igång samtidigt
som fritidsgården har öppet. En fritidsgård vill gärna ha olika ”häng” för sina besökare, i
form av café, tv-rum, pingisrum etc., funktioner som grundskolan inte har behov av.
Samutnyttjande av ytor är i praktiken inte funktionellt. Konsekvensen är istället att
byggnaden kan behöva bli större.
Särskilt boende för äldre
Verksamheten beräknar att det kommer att behövas 1-2 äldreboende i området. De 100
platser för LSS som finns med i beräkningarna för området i översiktsplanen anser tekniska
nämnden är adekvata.
Markreservationer för framtida kommunala behov
Översiktsplanen sträcker sig över lång tid och det kan därför uppstå behov som inte går att
förutse idag. Tekniska nämnden framhåller därför att framtida ställningstaganden kan
komma att förändra översiktsplanens innehåll.
Övriga planeringsriktlinjer
Flera av planeringsriktlinjerna är allmänt skrivna och omfattar beslutsgångar mellan de
kommunala förvaltningarna som hanteras i andra sammanhang. Som exempel kan nämnas
att det ska finnas en överkapacitet av samhällsservice inledningsvis. Utbyggnaden av
kommunal service avgörs emellertid av den kommunala förvaltning som har ett behov att
tillgodose. Därför kommer planeringsriktlinjerna inte att ha någon större inverkan på
utbyggnaden i detta avseende.
Klimatomställning
Tekniska nämnden håller med om att klimatanpassning och översvämningsskydd är en av
de viktigaste utmaningarna i samband med omvandlingen av Nyhamnen. I denna fråga
måste den fördjupade översiktsplanen ses som ett föredöme för andra liknande planer när
det gäller redovisning av avrinningsområden och framtida möjligheter till fördröjning.
Redovisningen av skydd mot havsvattenhöjningar är däremot inte lika utförlig. Vad de
innebär rent praktisk och ekonomiskt är svårt att bedöma. Det går heller inte att bedöma
hur dessa två system fungerar tillsammans. Det är oklart varför det föreslås att Nyhamnen
ska vara ett ”showcase”-område för klimatanpassning avseende havsvattennivåer.
Sverigeförhandlingen
Regeringen beslutade den 1 juli 2014 att tillkalla en särskild utredare, som ska fungera som
förhandlingsperson för utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad
tillgänglighet i storstäderna (dir. 2014:106), numera kallad Sverigeförhandlingen. Uppdraget
är att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska
gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Utbyggnaden kommer att innebära större
arbetsmarknadsregioner, ökat bostadsbyggande och fler resor och transporter på järnväg.
Detta bidrar till ökad tillväxt för Sverige och ett långsiktigt hållbart transportsystem. En
annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafikens kapacitet, förbättra
tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Sveriges 3 storstäder; Stockholm, Göteborg
och Malmö.
Malmös engagemang i Sverigeförhandlingen hanteras genom ett förvaltningsövergripande
projekt som leds av Stadskontoret. Ett prioriterat område under 2015 har varit att ta fram
underlagsmaterial till Sverigeförhandlingen, som syftar till infrastruktursatsningar i Malmö
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som ger möjlighet till minst 30000 nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Det har bl.a.
gällt framtagande av förslag till objekt, nyttoanalyser och exploateringsstudier vad gäller
bostadsbyggande i anslutning till planerade infrastrukturobjekt i Malmö.
Under våren 2016 går Sverigeförhandlingen in i en förhandlingsfas. Nu föreliggande bud
och avtalsförslag från Sverigeförhandlingen rör för Malmös del utbyggnad av
höghastighetsbana Stockholm/Järna–Malmö/Lund samt påbörjandet av utbyggnad av
spårväg i Malmö (Lindängen-Västra Hamnen). Förhandlingarna kommer att beröra bl.a.
finansiering av planerade utbyggnader och kommunala utfästelser vad gäller
bostadsbyggande under åren fram till 2035. Utfallet av förhandlingarna, som planeras leda
till avtal under 2017, kommer att få stor konsekvens för Malmös framtida utveckling, inte
minst vad gäller bostadsbyggandet. Utmed spårvägssträckan Lindängen-Västra hamnen
skapas t.ex. bättre förutsättningar för byggande av ca 11000 nya bostäder enligt
kommunens underlag. För den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen måste följande
beaktas m.h.t. Sverigeförhandlingen:
Höghastighetsbana
Hur påverkas Nyhamnen av att höghastighetståg enligt upplägget för Sverigeförhandlingen
kan börja trafikera Malmö C 2035 med 2,5 timmars restid Malmö-Stockholm? Vilka
tillkommande möjligheter och utmaningar innebär detta och hur tas de om hand? Hur
påverkas det omedelbara närområdet till Malmö C – finns det funktioner som måste
adderas för att stationen ska få en bra funktion? Vad innebär det t.ex. att en stor del av
resandet med inrikesflyg från Sturup flyttar till Malmö C? Hur påverkas förutsättningarna
för kontorsetableringar i Nyhamnen? Hur behöver planförslaget justeras m.h.t. den
planerade trafiken med höghastighetståg vid Malmö C? Detta är exempel på frågor som
måste analyseras och tas omhand i det fortsatta planarbetet.
Spårväg
Hur påverkas Nyhamnen av att spårväg enligt upplägget för Sverigeförhandlingen anläggs
mellan Lindängen och Västra Hamnen med avgrening genom Nyhamnen till depå vid
Frihamnsviadukten? I Malmö stads förhandlingsunderlag förutsätts att spåret anläggs och
kommer att trafikeras med passagerartrafik. Vad gäller bostadsbyggande förutsätts ett
influensområde utmed spårvägen genom Nyhamnen om 500+500 meter med möjlighet till
ca 6000 nya bostäder inom influensområdet, varav ca 2800 under tiden fram till 2035.
Tidsaspekten är en viktig faktor vad gäller spårvägens anläggande i förhållande till
utbyggnaden av Nyhamnen. Översiktsplanen redovisar endast en sträckning som ligger
centralt i området, medan kommunens spårvägsprojekt arbetar med en sträckning i Jörgen
Kocksgatan och som åtminstone inledningsvis inte är avsedd för passagerartrafik. Olika
spårvägssträckningar genom Nyhamnen ger olika konsekvenser vad gäller t.ex.
upptagningsområden, marklösen och anläggningskostnader. I nuläget är konsekvenser av
olika spårvägssträckningar genom Nyhamnen inte tillräckligt analyserade, varför möjlighet
till olika alternativ tills vidare måste hållas öppna.
Parkering
Översiktsplanens riktlinjer är att parkeringsbehoven så långt som möjligt ska lösas i
parkeringshus, att parkering och angöring inte ska ske på skolfastigheterna och att
förskolornas tomt inte ska tas i anspråk för parkering eller bilangöring. Enligt plan- och
bygglagen ska all parkering lösas på den egna fastigheten eller i närheten av den. Genom
skrivningen i översiktsplanen slipper fastighetsägaren lösa parkeringsbehovet och ansvaret
läggs istället indirekt över på Malmö stad som är en stor markägare i Nyhamnen. Detta är
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enligt tekniska nämnden inte lämpligt. Parkeringshusen kan ingå i detaljplaner där
exploateringen är så hög att det är ytmässigt svårt att lösa parkeringen på bostads- och
kontorsfastigheterna.
Som en del av genomförandet av Nyhamnen anges i översiktsplanen att ytor närmast
hamnen tillfälligt kan användas för bilparkering. Detta bör göras med försiktighet, då
kundunderlaget till nyuppförda parkeringshus minskar när det finns markparkeringar i
närheten.
Uppfyllnad mot Västkustvägen
Ett stadsbyggnadsgrepp i översiktsplanen är att marken ska fyllas upp mot Västkustvägen,
som ligger ca 7 meter högre än omgivningen. Uppfyllnaderna ingår i de två avslutande
etapperna i Nyhamnen. En problematik som kan identifieras redan nu är hur nya ledningar
som behöver läggas för att försörja andra delar i Nyhamnen ska klara av en uppfyllnad i ett
senare skede. Problematiken kring ledningar och uppfyllnad måste utredas och redovisas
tydligare i översiktsplanen. Om det visar sig att det är olämpligt att fylla upp marken
kommer detta att få konsekvenser för den föreslagna markanvändningen. Dessutom måste
nyttan av uppfyllnaden vägas mot den kostnad det innebär.
Hållbart byggande, buller och luftföroreningar
Idag finns ett flertal olika miljöcertifieringssystem inom fastighets- och byggbranschen.
Förutsättningarna för en miljöcertifiering behöver därför inte utredas, vilket
planeringsriktlinjerna föreslår. Miljöbyggprogram Syd ska ersättas av en miljöbyggstrategi,
inte en miljöstrategi som det står i översiktsplanen.
I MKB:n beskrivs både buller från flertalet källor och luftkvalitet som utmaningar för att
förtäta/exploatera området med boende och skolverksamhet. Den potentiella konflikten
som kan uppstå mellan bullerdämpande åtgärder (stängda gårdar, bullerplank) och åtgärder
för bättre luftkvalitet (öppna gaturum för cirkulation) tas också upp. I översiktsplanen
ringas de potentiella konflikterna in, men några lösningar erbjuds inte.
Planeringsriktlinjerna som presenteras på s. 43 känns i vissa fall tveksamma. Om t.ex.
luftkvaliteten där så är möjligt ska förbättras med hjälp av vegetation krävs betydligt mer
gröna ytorna än vad som avsatts. En annan åtgärd föreslår att effekten av ljud med negativa
associationer ska dämpas med positiva ljudbilder, exempelvis vattenljud från fontäner och
lövbrus. Det låter bra i teorin, men det är tveksamt om det fungerar i verkligheten. För att
uppfatta lövbrus krävs det frånvaro av oönskat ljud. Planeringsriktlinjerna avslutas med att
”Luftkvaliteten samt trafik- och bullersituationen ska utredas vidare.” Det är viktigt att
dessa aspekter inte tappas bort i planeringen, så att Malmö stad inte bygger in ohälsosamma
boendemiljöer.
Föroreningar i mark
Fastighetskontoret har gjort en historisk inventering av utfyllnaderna och verksamheterna i
planområdet. Med den som grund ska en översiktlig provtagning göras för att få en
tydligare bild av omfattningen på föroreningarna. Omfattningen av den kommande
marksaneringen beror också på miljönämndens syn på exploatörens ansvar för skydd av
markmiljö och spridning till ytvattnet (havet). Med markmiljö avses i det här
sammanhanget marklevande organismer. Tekniska nämnden anser att exploatören inte kan
åläggas ett ansvar för markmiljön enligt plan- och bygglagen. Nämnden anser vidare att då
exploateringen inte orsakar en spridning av förorening föreligger det inte heller ett ansvar
för skydd av markmiljö enligt miljöbalken.
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Ledningar
Tekniska nämnden förmodar att det är avloppsledningsnätet som ska byggas som
duplikatsystem och inte vattenledningsnätet som det står i översiktsplanen.
Genomförande
Med underlag från stadsbyggandskontoret och gatukontoret har fastighetskontoret
fördjupat de ekonomiska kalkylerna. De utgifter, 3 100 mnkr, som redovisas i
översiktsplanen stämmer ungefärligen. Då ingår dock inte kostnader för eventuell flytt av
ledningar, för klimatanpassning och för spårvägsutbyggnaden. Under förutsättning att
exploateringstalet är 3,2 på fastighetsnivå och att all avyttring av byggrätter görs via
försäljning, blir inkomsterna drygt 100 mnkr större än utgifterna. Om däremot hälften av
bostadsbyggrätterna upplåts med tomträtt med en reducerad avgäld blir underskottet ca
300 mnkr. Vid en ekonomisk genomgång av de föreslagna etapperna framkommer att
exploateringskalkylen är framtung. Utgifterna är mycket stora i etapp 1 och 2, och täcks
inte av inkomsterna.
En mycket stor och osäker post i utgiftskalkylen är sanering av förorenad mark. Efter att
den översiktliga provtagningen genomförts kan bedömningen av saneringsutgifterna bli
säkrare. Ett sätt att minska saneringsutgifterna är att anpassa den planerade
markanvändningen till föroreningssituationen.
En förutsättning för genomförandet är att exploateringskalkyler visar ett positivt resultat,
d.v.s. att Malmö Stads inkomster för försäljningen av marken överstiger utgifterna för
anläggandet av allmän plats och iordningställande av byggklar mark. Tekniska nämnden
hyser stor tveksamhet till att starta ett exploateringsprojekt där de ekonomiska kalkylerna
visare negativt resultat. Därför bör strukturen, kvartersstorlekarna, utfyllnaden i vattnet och
exploateringsgraderna bearbetas i det fortsatta arbetet med översiktsplanen, med syfte att
minska utgifterna och öka möjligheterna till större inkomster.
Första steget i genomförandet är att sanera den mark som är förorenad. Innan
förhållandena är klarlagda är det olämpligt att använda dessa ytor för lek, odling och park
som föreslås i översiktsplanen. Under exploateringen kommer det också att behövas mark
för tillfällig lagring av massor, byggetablering och materialupplag.
Den utbyggnadstid som redovisas i översiktsplanen verkar med utgångspunkt från de
kalkylerade utgifterna vara rimlig. Den innebär en årlig utgift på ca 75 mnkr i 40 år.
Konsekvensbeskrivning
Översiktsplanen saknar en bakgrundsbeskrivning om Sveriges och Malmös växande
befolkning. Alla kommuner och även Malmö har ett ansvar för bostadsförsörjningen. När
detta inte nämns blir konsekvensbeskrivningen av utbyggnaden i Nyhamnen märklig.
Konsekvensbeskrivningen utgår från att byggandet sker för byggandets skull. Det blir
därmed utbyggnaden som är orsaken till miljöpåverkan, och inte den ökande befolkningen.
Vad händer om Nyhamnen inte byggs ut? Vilka sociala konsekvenser får det? Byggs det ut
någon annanstans i kommunen istället? Vilken miljöpåverkan får det i så fall?
Översiktsplanens sociala konsekvensbeskrivning handlar mer om genomförande än
konsekvenser. Dessutom ges högst tveksamma råd om prioriteringsordning, t.ex. att bygga
parker tidigt. De sociala mål som beskrivs i inledningen av översiktsplanen återkommer
inte som konsekvenser. Kommer målen att uppfyllas? Frågan är också om översiktsplanen
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är rätt instrument för att få bukt med långtidsarbetslöshet. Sociala klausuler i upphandlingar
är väldigt långt ifrån vad en översiktsplan kan styra.
Buller lyfts i miljökonsekvensbeskrivningen fram som den viktigaste miljöaspekten i
planen. Det konstateras också att CMP:s miljötillstånd kan verka begränsande på hur
planen förverkligas. En av åtgärderna som föreslås för att begränsa buller från
hamnverksamheten är avskärmande bebyggelse mot hamnområdet. Den följer inte alls den
etappindelning av utbyggnaden i Nyhamnen som föreslås på annan plats i översiktsplanen.
Det föreslås också att omlokalisering av industribullerkällor i planområdets närhet kan
behöva tidigareläggas. Denna åtgärd befarar tekniska nämnden kan komma att ta lång tid,
och den kan även drabba kommunen ekonomiskt. Ur bullerhänseende verkar Nyhamnen i
dagsläget inte vara moget för exploatering för bostadsbebyggelse. Det kommer troligen att
dröja flera år innan det är rimliga förutsättningar att påbörja en detaljplan för bostäder.
Tekniska nämnden instämmer därför i att buller från hamnverksamheten kommer att
medföra utmaningar för genomförandet av planförslaget. Detta i kombination med buller
från trafik, även kommande spårvagnstrafik, gör utvecklingen av Nyhamnen särskilt
komplicerad. Det innebär bland annat att det blir svårt att skapa tysta sidor för
bostadshusen. Bullersituationen måste därför studeras noggrant inför kommande
detaljplanearbete.
SÄRSKILT YTTRANDE
Lucas Carlsson (MP) och Anders Törnblad (MP) har avgivit ett särskilt yttrande.
Miljöpartiet blir glada över att få ta del av en så progressiv plan! Vi vill lyfta upp några av de
delar i översiktsplanen som vi är särskild glada över. Barnvänliga boendemiljöer som skapas
utifrån barns och oskyddade trafikanters behov. Bebyggelse med hög exploateringsgrad och
grönska. Torg, grönstråk och flera parker. Korta fasadlängder, många entréer och aktiva
bottenvåningar. P-hus med aktiva bottenvåningar. Ju större andel av bilparkeringen som
frikopplas från boendekostnaden desto bättre. Att näringslivets byggnader blandas med
bostäderna. Att förskole och skoltomterna inte används till bilparkering eller bilangöring.
Att kulturhistoriskt viktiga byggnader bevaras så att områdets historia skapar identitet. Den
öppna dagvattenhanteringen. Bebyggelse som från början är anpassad för solpaneler. Tre
grundskolor och sju förskolor, jämnt fördelade istället för färre och större enheter, vilket
innebär att fler kan cykla eller gå till skolan. Att LSS och särskilda boenden finns med från
början och dessutom är integrerade med övrig bebyggelse. Att utrymme skapas för en
fotbollsplan som kan nyttjas av skolorna.
RESERVATION
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) har avgivit en reservation.
Sverigedemokraterna stödjer inte alls den rödgröna minoritetens trafikpolitiska ambitioner.
Översiktsplanen innehåller planeringen för spårvagn och är baserat på diverse strategiska
dokument inom Malmö stad, som vi reserverade oss emot. Vi yrkar på avslag till förslaget.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
RESERVATION
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Håkan Linné (L), med instämmande av
Helena Grahn (M) och Petter Naef (M), reserverar sig till förmån för förvaltningens
förslag.
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VA SYD - Avfallsavdelningen
Generella kommentarer

Avfallsplan 2011-2015 för Malmö och Burlöv är antagen av kommunfullmäktige i
respektive kommun. Visionen i avfallsplanen lyder "I arbetet för en hållbar stadsutveckling
har avfallsfrågorna 2020 en självklar roll - vi gör hållbarhet verkligt i våra användares
vardag."
Avfallsplanen har tre övergripande mål som berör:
•

Hållbar konsumtion,

•

vikten av att prioritera miljönytta och

•

att det för användaren ska vara lätt att göra rätt.

Enkelt uttryckt kan man saga att det är den fysiska utformningen och de fysiska
möjligheterna i närmiljön som avgör huruvida vi ska lyckas med Malmös avfallshantering
på sikt och det är just detta som avfallsplanen beskriver genom olika effektmål.
Avfallsplanen finns i sin helhet på www.vasyd.se.
Den fördjupade översiktsplanen för Kirseberg bygger vidare på de prioriterade
inriktningarna som fastslagits i den nya översiktsplanen samt de övergripande målet om en
attraktiv och hållbar stad, utifrån hållbarhetens alla plan.
Men hur skapar man hållbara samhällen? En dansk undersökning (Danske Miljöstyrelsen,
2015) visar på att hållbara beteenden, specifikt sopsortering och avfallsminimering, bidrar
till att människor känner sig lyckligare genom att man känner sig del av något större som
att bidra till en bättre värld, vilket även stärker känslan av samhörighet, vilket i sin tur ökar
livskvaliteten och ökar lyckan. För att kunna bygga hållbara samhällen måste dess
medborgare känna lycka och det måste ges plats åt hållbara beteenden.
Det är därför extra glädjande att avfallsplaneringen finns med i den fördjupade
översiktsplanen som en planeringsriktlinje under rubriken "Hållbar avfallshantering".
Enligt såväl europeisk som svensk lagstiftning ska avfallet hanteras enligt den
prioritetsordning som beskrivs med avfallshierarkins - avfallstrappans, fem steg. Med
avfallstrappan vill man visa att ju högre upp man befinner sig, desto mindre miljöpåverkan
har avfallet. Ur ett miljöperspektiv är alltså det bästa avfallet det som inte alls uppkommer.
VA SYDs avfallsavdelning ser gärna att fokus finns även på avfallstrappans översta två
steg, vilka hanterar återanvändning och återbruk samt förebyggande av avfall att
uppkommer.
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Avfallstrappans översta steg handlar om att förebygga att avfall uppstår. Det sker när vi
som individer börjar fundera på våra inköp och våra behov. Det kan innebära att man
väljer en fysisk aktivitet eller en upplevelse istället för att åka och handla saker – en hållbar
konsumtion. Avfallstrappans näst översta steg hanterar återbruk. För att öka återbruket
behöver synen på avfall förändras. Avfalltrappan ska ses som en strategi för att bidra till
hållbar stadsplanering.
För att kunna förebygga uppkomsten av avfall och öka Tydliga kopplingar finns till
planeringsriktlinjen Grön stad och naturmiljöer och att det i Nyhamnen planeras för många
parker och mötesplatser som inte har fokus på konsumtion utan på ökad livskvalitet. VA
SYD ser gärna att paralleller dras till förebyggande avfall för dessa strategier.
Hållbar avfallshantering och avfallshierarkin har påverkan i stadsplaneringsprocessen, då
tydliga kopplingar även finns till planeringsriktlinjen Plats för näringsliv och handel kan
verksamheterna som etableras även stödja en cirkulära ekonomi och hållbar konsumtion? I
Köpenhamn öppnas nu Danmarks första förpackningsfria mataffär, se www.loesmarket.dk, andra exempel kan vara entreprenörer som erbjuder tjänster som bidrar till
minskade avfallsmängder eller hantverkare inom repareringsbranschen.
I Avfallsplan 2011-2015 finns effektmålet att papperskorgar på offentliga platser har
sorteringsmöjligheter. Gatukontoret har arbetat med detta arbete och en prototyp finns
utsatt på flera platser i runt om i Malmö stad. Det är viktigt att arbeta med att
nedskräpningen minskar både på land och hav. Denna möjlighet bör vara självklar i
Nyhamnen.
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Gällande planeringsriktlinjen Trafikmiljö och attraktiv stadsdel, vill vi uppmärksamma på att den
trafikmiljö som planeras blir våra sophämtares arbetsmiljö. Det är viktigt att avfallet ska
kunna gå att hämta och att hämtplatsen ska upplevas som trygg och säker för alla parter.
Det är av vikt att det planeras för att våra bilar inte står i mitt i vägen och blockerar övrig
trafik och backning ska undvikas.
Under rubriken Resurseffektivt byggande och lokalt producerad förnybar energi hade det kunna nämnas
att vid i byggprocessen ska eftersträvas att vara resurseffektiv genom att så lite avfall som
möjligt alstras i detta skede, för mer info se lanken:
www.tyrens.se/Global/Nyheter/Nyheter%202012/Rapport%20Minska%20byggavfall%20
120410.pdf.
Specifika kommentarer på planeringsriktlinjen Hållbar avfaIlshantering

Avfallsplanen vill generellt att avfallsmängderna minskar totalt sett, men det avfallet som
uppkommer ska källsorteras i så hög grad som möjligt, då detta medför en rörelse uppåt i
avfallstrappan. VA SYD anser att planeringsriktlinjen ska ändras till att det ska finnas plats
fullständig sortering som är fastighetsnära. Med fullständig sortering avses mat-, restavfall,
förpackningar och tidningar. Uppdatera gärna informationsrutan till vänster med denna
information om fastighetsnära insamling. Om det inte skulle finnas möjlighet till fullständig
sortering fastighetsnära ska återvinningsstationer etableras.
Gällande insamling av matavfallsmålet gäller att 40 % skulle vara nått 2015, vilket
sedermera även uppnåddes. Ny avfallsplan kommer under våren att antas, det nya målet är
då 50 % till 2018.
För matavfallssorteringen ligger målet i avfallsplanen på 40 % (inte 35 %). Det nationella
målet ligger på 50 %. Matavfallet är nu infört i hela Malmö.
Konceptet kring kvartersnära återvinningscentraler har utvecklas och nu blivit kvartersnära
återbrukscentraler, med namnet ReTuren. Här kan man lämna farligt avfall, byta prylar med
varandra och delta i kreativa aktiviteter. Konceptet arbetar tydligt med
medborgarinvolvering för att det ska formas till det behov som finns i dess närområde. Det
är tydligt att ReTuren är en mötesplats med tydligt hållbarhetsfokus.
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VA SYDs avfallsavdelning bistår gärna i det fortsatta arbetet när det gäller avfallsrelaterade
aspekter för Nyhamnen.

VA Syd – Avdelningen för ledningsnät
Allmänt

Genom hela dokumentet beskrivs det att ytor som kan hantera stora mängder regn ska
anläggas. Med tanke på planens närhet till havet är det bättre att försöka avleda så mycket
av markvattnet ytligt till havet istället. Då sannolikheten att höga havsvattenstånd och
skyfall ska ske samtidigt är ytterst liten, borde avledning till havet vara den bästa lösningen.
Det skrivs även om att fördröjning av dagvatten måste ske. Detta är ingen prioritering då
området ligger i direkt anslutning till havet och ledningsnätet kommer att nyanläggas. Fokus
borde istället ligga på att rena dagvatten från föroreningsbelastade ytor.
Sid 34 Klimatanpassning och dagvattenhantering
Det är tveksamt vilka effekter gröna fasader har på dagvattenhantering. Sista meningen bör
strykas. Irrelevant information i ett planprogram.
Sid 35
Punkt 7 och 8: Tveksamt kring hanteringen av extrema regn, se ovan. Infiltration bör ev tas
bort då denna kommer var försvinnande liten.
Punkt 9: Stryk mening och ersätt med ”Dagvatten från förorenade ytor ska renas”.
Sid 46, Ledningar
Ändra kombinerat vattenledningsnät till ”kombinerat avloppsledningsnät”.
Ändra Tunnel2000 till ”Malmö avloppstunnel”.
Stryk Avsikten är att den vid kraftig nederbörd ska begränsa behovet av att brädda stadens
avloppsvatten ut i innerstadskanalerna och Sege å.
Bilden på tunnelsträckningen bör bytas mot den bild som finns i Plan för Malmös vatten.
Det ska även framgå att det är en schematisk bild på en planerad sträckning.
Sid 55. Teknisk försörjning:
Ändra Tunnel2000 till ”Malmö avloppstunnel”.
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)

Sid 9 Naturmiljö
Fördröjning av dagvatten kommer i de flesta fall inte vara nödvändigt inom detta område
då det ligger precis vid havet, fokus bör ligga på rening. Ändra.
Sid 11-12, Dagvatten
Stryk: . .. ett kombinerat ledningsnät som överbelastas vid kraftig nederbörd så att orenat
avloppsvatten bräddas ut i Malmös innerstadskanaler och Sege å. Irrelevant.
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Stryk meningen: Gällande dagvattenhanteringen måste översvämningsproblematiken
utredas vidare med separata dag- och spillvattensystem. Felaktig mening.
Sid 12, Ökade nederbördsmängder
Fördröjning av dagvatten kommer i de flesta fall inte att vara nödvändiga inom detta
område då det ligger precis vid havet, fokus bör ligga på rening. Ändra.
Sid 13, Vattenförekomst - Ytvatten
Fördröjning av dagvatten kommer i de flesta fall inte att vara nödvändiga inom detta
område då det ligger precis vid havet, fokus bör ligga på rening. Ändra.

Länsstyrelsen i Skåne
Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen har fått Översiktsplan för Nyhamnen, fördjupning av översiktsplan för
Malmö, för samråd. Förslaget hänvisas fortsatt till som ÖP Nyhamnen. Länsstyrelsen
lämnade ett samrådsyttrande 2016-04-28. Malmö stad har därefter vid möte med
Länsstyrelsen den 6 oktober önskat vissa förtydliganden. Länsstyrelsen lämnar därför ett
nytt samrådsyttrande som i sin helhet ersätter det tidigare.
Den kommunövergripande översiktsplanen för Malmö stad, antogs den 22 maj 2014.
Enligt handlingarna är syftet med ÖP Nyhamnen att konkretisera och på en mer detaljerad
nivå tydliggöra de ställningstaganden som redovisas i översiktsplanen för Malmö.
Huvuddragen är att Nyhamnens omvandling är en viktig del för att utvidga och
vidareutveckla Malmös stadskärna. Närheten till centralstationen, havet, hamnen och gamla
industrimiljöer ska tillvaratas. Nyhamnen ska fullt utbyggd kunna rymma ca 6000 nya
bostäder i en i huvudsakligen urban innerstadsmiljö med hög täthet, särskilt i de mest
kollektivtrafiknära lägena. Nyhamnen ska ge plats för ett diversifierat näringsliv med ca
13000 sysselsatta inom näringar som kan blandas med bostäder. I ett flertal etapper ska
Nyhamnen kunna bebyggas från sydväst till nordost i 40 år framåt.
Enligt 3 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska länsstyrelsen under samrådet
särskilt
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana
allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen
av mark- och vattenområden,
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillgodoses, att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket
MB,
4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
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Länsstyrelsens synpunkter i sammanfattning

Länsstyrelsen är i grunden positiv till en vidareutveckling och förtätning av
bostadsbebyggelse, service och olika vardagsfunktioner i ett stationsnära läge kring
centralstationen. Det är även positivt med den höga ambitionen att knyta ihop planområdet
med övriga staden, förbättra och utveckla områdets service samt strävan att ta till vara
planområdet kulturmiljövärden och tillföra gröna och rekreativa värden. Länsstyrelsen
konstaterar samtidigt att det finns ett antal stora utmaningar som ännu inte har hanterats. I
den fortsatta processen är det viktigt att klargöra och hantera intressekonflikter som berör
statliga och allmänna intressen.
När det gäller påverkan för framtida boende inom området ser Länsstyrelsen att det finns
stora utmaningar att hantera för att säkerställa att bostadsbebyggelse inom planområdet
inte påverkas negativt av närliggande hamnområde eller att bostadsutbyggnaden kan
komma att begränsa verksamheterna. Länsstyrelsen drar den slutsatsen utifrån rollen som
tillsyns- och tillståndsmyndighet för tillståndspliktiga verksamheter enligt MB. Det finns
idag befintliga verksamheter inom hamnområdet, utöver CMP Malmö hamn, som har en
omgivningspåverkan som kan innebära att bostadsbebyggelse inom planområdet blir
olämplig. Detta blir särskilt tydligt då planområdet föreslås byggas ut etappvis under
ca 40 år.
En stor utmaning är hur kommunen hanterar riksintresse Malmö hamn. Handlingarna
behöver utvecklas och visa hur förslaget tillgodoser riksintresset så att det inte påverkas
negativt.
Länsstyrelsen ser också att föreslagna gång- och cykelbroar över bangårdsområdet kan
komma att skada riksintresset för Malmö godsbangård. Här behövs fördjupade
beskrivningar av vilka konsekvenser olika lösningar kan få för godsbangårdens funktioner
och riksintresseanspråk. Länsstyrelsen uppfattar att förslaget i sin nuvarande utformning
bygger på att gång- och cykelbroarna genomförs för att uppnå syftet med planen.
Länsstyrelsen anser att planförslaget i sitt nästa skede tydligt måste visa att det finns
förutsättningar för att kunna genomföra det som föreslås i planen. I sammanhanget är det
särskilt angeläget att påminna om att översiktsplanen ska utformas så att innebörden och
konsekvenserna tydligt framgår. Enligt planhandlingarna ska ÖP Nyhamnen vara ett
komplement till Översiktsplan för Malmö stad. Länsstyrelsen menar att det tydligt ska
framgå vilket dokument som gäller avseende ställningstaganden kring utpekad mark- och
vattenanvändning, varför ÖP Nyhamnen förutsätts ersätta Översiktsplan för Malmö stad
för aktuellt geografiskt område.
Inför fortsatt arbete
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver bearbetas och utvecklas särskilt avseende
följande;
•

Redovisning och analys av risker, omgivningspåverkan och konsekvenser av
olyckor kopplade till de verksamheter som berör planområdet.

•

Konsekvenserna för berörda riksintressen ska framgå tillsammans med en
redovisning av hur kommunen avser att tillgodose riksintressena.

•

Redovisning av processen för den ordning som omvandlingen ska ske samt vilka
tillståndsändringar som måste vara beslutade inför respektive skede för att planen
ska kunna genomföras.
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•

En tydlig markanvändningskarta som visar kommunens intentioner för hela
planområdet inom planperioden.

•

Tydliga ställningstaganden avseende markanvändningen med vägledning och
riktlinjer som ger stöd inför kommande prövningar enligt PBL och MB.

•

En MKB som uppfyller kraven enligt 6 kap. MB samt konsekvensbeskrivningen tas
fram. Slutsatserna och behov av åtgärder som framgår av MKBn bör integreras i
planförslaget.

Länsstyrelsen synpunkter avseende de allmänna intressena enligt 2 kap. PBL

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad
för ändamålet med hänsyn till bl.a. människors hälsa och säkerhet, möjligheterna att ordna
trafik och samhällsservice i övrigt, till möjligheterna att förebygga vatten- och
luftförorening och bullerstörningar samt risken för olyckor och översvämning.
Länsstyrelsen menar att handlingarna inte tillräckligt visar vilka intressekonflikter som
uppstår mellan olika allmänna intressen. Som en konsekvens av detta saknas vägledning
och ställningstaganden som visar hur och när hänsyn ska tas till de allmänna intressena så
att förslaget främjar en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor. Länsstyrelsen
ser att det är angeläget att i detta skede påminna om kommunens ansvar att tydligt redovisa
vilka avvägningar som skett, redovisa konsekvenser för dessa och ge vägledning inför
kommande prövningar så att hänsynskraven enligt 2 kap. PBL ska kunna uppfyllas. I detta
fall är många grundläggande frågor även starkt kopplade till de statliga frågor som
Länsstyrelsen har att bevaka.
Länsstyrelsens synpunkter avseende kraven på vägledning enligt 3 kap. 2 § PBL

Enligt 3 kap. 2 § PBL ska översiktsplanen ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras. Även vid tillämpningen av 3 och 4 kap. MB i ett ärende ska enligt
hushållningsförordningen prövande myndighet förhålla sig till den kommunala
översiktsplanen. Kommunens ÖP har således en vägledande roll både vid kommunens
prövningar och för andra myndigheter. Detta ställer stora krav på tydlighet.
Länsstyrelsen anser att kommande handlingar ska redovisa en sammanvägd
markanvändningskarta alternativt tydligt ange vilka kartor som tillsammans utgör den
formella markanvändningskartan. Detta är särskilt relevant där intressekonflikter uppstår.
Handlingarna bör bearbetas så att ställningstaganden och riktlinjer för respektive område
tydligt framgår och vilka åtgärder och hänsynstaganden som kan bli nödvändiga för att göra
föreslagen markanvändning lämplig.
Riksintressen enligt 3 kap. MB

Planförslaget omfattar och berör ett flertal riksintressen. Förslag till förändringar av några
av riksintressenas avgränsningar ges men enligt handlingarna bedöms riksintressenas
funktionalitet inte påverkas negativt. Länsstyrelsen konstaterar att handlingarna endast
översiktligt beskrivit påverkan på riksintressena. Länsstyrelsen vill i sammanhanget
påminna om att planförslaget ska redovisa hur riksintressena ska tillgodoses och eventuella
åtgärder och hänsynstaganden som krävs för att riksintressena inte påtagligt skadas.
Tillkommande bebyggelse och förändrad markanvändning ska inte påverka riksintressena
på ett sätt som medför nya begränsningar för dagens eller framtida funktioner och värden
som påtagligt skadar det riksintresseanspråken pekar ut. Utöver detta generella
konstaterande lämnar Länsstyrelsen synpunkter på följande riksintressen;
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Riksintresse anläggningar för kommunikationer
Förslaget innebär påverkan på riksintresset för väg E6.01, Malmö hamn, järnväg, tågstation
och Malmö godsbangård. Sammantaget behöver kommande planhandlingarna tydligare ge
vägledning och ange riktlinjer för hur föreslagen markanvändning kan bli möjlig samtidigt
som att riksintressena tillgodoses.
Bebyggelse vid norra delen av bangårdsområdet
Förslaget innebär att delar av nuvarande bangårdsområdet tas i anspråk för bebyggelse och
en stödmur i kombination med gång- och cykelbana, den s.k. Bangårdsterrassen. Detta
område används idag för styckegodshantering (vagnslast), uppställning och
servicefunktioner. Området för uppställning och service som finns inom Trafikverkets
fastighet är viktigt utifrån nyttjande av bangården och järnvägen idag och i framtiden. Det
befintliga området inom bangården är idag ytterst begränsat. Malmö godsbangård är av
riksintresse och dess funktion och utnyttjande stöds av den strategiska placering bangården
har idag varför kommande planhandlingar behöver förhålla sig till de behov som finns och
säkerställa att riksintressets funktion inte skadas.
Förbindelser över järnvägen
Förslaget innebär ett antal gång- och cykelbroar över bangården. Nya tillägg inom
bangårdsområdet som t.ex. bropelare kan få stora konsekvenser och ge begränsningar för
hur bangårdsområdet kan användas. Gång- och cykelbroar över bangården kan också
medföra risker för olyckshändelser som kan få stora konsekvenser för trafiken inom
området. Därför måste möjliga brotyper och konsekvenser av dessa redovisas särskilt i
kommande planhandlingar.
Länsstyrelsen menar att nya förbindelser endast är möjliga om de kan anläggas på ett sådant
sätt att de inte påtagligt påverkar bangårdens nuvarande eller framtida funktion Det går inte
i nuvarande handlingar att se om föreslagna gång- och cykelbroar går att genomföra och
samtidigt tillgodose riksintresset för bangården och järnvägen.
Riksintresset för Malmö hamn
Riksintresset för Malmö hamn preciserades 2011. Planhandlingarna bör kompletteras och
redovisa riksintresseanspråket Malmö hamn utifrån preciseringen. Här har förslaget bland
annat att förhålla sig till de kriterier som pekas ut i preciseringen och de funktioner och
anläggningar som är en förutsättning för det utpekade riksintresseanspråket.
I sammanhanget ifrågasätter Länsstyrelsen behovet av att ändra avgränsningen för Malmö
hamn i planområdets norra del. Enligt planhandlingarna kommer den verksamhet som idag
sker längs Norra Frihamnskajen inte förhindra en omvandling på Nyhamnspiren.
Länsstyrelsen menar dock att hamnverksamheten riskerar att bli begränsad även till sin
funktionalitet och får minskade utvecklingsmöjligheter på sikt av förslaget. Dessa frågor
har inte beskrivits i planhandlingarna och Länsstyrelsen ser att riksintresset riskerar att
påtagligt skadas.
Åtgärder för att hantera störningar och risker
Länsstyrelsen konstaterar att åtgärder dels kommer krävas för att säkerställa riksintressenas
utnyttjande och för att skydda närliggande bebyggelse vad gäller hälsa och säkerhet utifrån
järnvägens, godsbangården och hamnområdets påverkan. Länsstyrelsen menar att även om
det tekniskt är möjligt att lösa flera av frågorna måste åtgärderna för dessa ses i större
sammanhang och ingå i avvägningen mellan olika allmänna intressen på en
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översiktsplanenivå. Tillkommande bebyggelse, förändrad markanvändning och behov av
åtgärder får inte påtagligt skada riksintressena på ett sätt som medför nya begränsningar för
t.ex. dagens eller framtida tågtrafik eller hamnverksamhet.
Riksintresse väg
Enligt preciseringen för Malmö hamn anges att när färjetrafiken flyttas från Nyhamn till
Norra hamnen ska riksintresset ändras så att E6.01 endast pekas ut från E6 fram till
trafikplats Spillepengen. Nytt riksintresse blir då även den planerade kopplingen från
trafikplats Spillepengen till gatusystemet i Norra hamnen. Länsstyrelsen kommer att
tillsammans med Trafikverket att följa upp i vilka avseenden riksintresset kan revideras
utifrån de förändringar som skett sedan preciseringen beslutades. Slutsatserna kommer att
bekräftas i den fortsatta ÖP-processen.
Riksintresse för totalförsvaret
Inom planområdet finns inga riksintressen för totalförsvaret som kan redovisas öppet.
Inom kommunerna kan riksintresset framförallt påverkas av uppförande av höga
byggnadsverk som master och vindkraftverk. Det bör därför framgå av planhandlingarna
att det finns krav på remiss till Försvarsmakten vid alla ärenden avseende höga objekt
högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse.
Riksintresse för kulturmiljövården
Delområdet ”Stationsområdet” omfattas av riksintresse för kulturmiljövården M:K 114.
Länsstyrelsen anser inte att ÖP Nyhamnen anger några ytterligare ställningstaganden om
hur riksintresset ska tillgodoses, utöver vad som anges i Översiktsplan för Malmö stad. En
stad är i ständig förändring och följer ofta tidens rådande stadsbyggnadsideal. Det finns
dock en gräns för när det nya suddar ut det gamla, när gränsen för respekten till
kulturmiljön överträds. Den gränsen, översatt till påtaglig skada på riksintresset, hade
behövt ett mer utvecklat resonemang i ÖP Nyhamnen för att ge vägledning för hur
riksintresset ska tillgodoses.
Kommunen har i Översiktsplan för Malmö stad redovisat förslag till justeringar av
riksintresset och dessa har Länsstyrelsen tagit del av och diskuterat med kommunen.
Länsstyrelsen arbetar nu med att ta fram en justering utifrån den handledning för
riksintresse för kulturmiljövården som togs fram av Riksantikvarieämbetet 2014. Avsikten
är att justeringen av riksintresset ska kunna utgöra underlag för Malmö kommuns närmast
kommande ändring av Översiktsplan för Malmö stad.
Riksintresse enligt 4 kap. MB

Området omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB.
Riksintressen utpekade enligt 4 kap. 2-8 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter eller av det lokala näringslivet. Länsstyrelsen bedömer att ÖP Nyhamnen innebär
en sådan tätortsutveckling som avses i 4 kap. 1§ andra stycket MB. Riksintresset utgör
därför inte något hinder för föreslagen bebyggelseutveckling och kräver därför inte några
särskilda hänsynstaganden.
Hälsa och säkerhet

Buller och vibrationer
Av handlingarna framgår att Nyhamnsområdet är exponerat för ett flertal bullerkällor och
att bl.a. tillståndet från Malmö hamn också är en förutsättning vad gäller bullerbelastningen
för området. Trafik- och industribullersituationen ska enligt planhandlingarna utredas
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vidare. Åtgärder som att byggnader med kontor och handel ska kunna fungera som skydd
för bakomliggande bostadsbebyggelse nämns, men var detta är möjlig och lämpligt kan
förtydligas i kommande handlingar. Vidare anges att åtgärder som ska bidra till ökat
användande av kollektivtrafik, cykel och gångtrafik också ska uppmuntras för att bland
annat minska bullerstörningar men det framgår inte närmare vad som avses. Länsstyrelsen
anser att handlingarna bör kompletteras med hur kommunen i övrigt arbetar för att
påverka och skapa förutsättningar för ett ändrat resmönster, t.ex. via mobility management.
Detta eftersom den fysiska planeringen är starkt beroende av åtgärder inom många andra
områden för att uppnå de mål som pekas ut.
Av planhandlingarna framgår att åtgärder för att hantera buller kan komma i konflikt med
åtgärder för att motverka överskridanden av miljökvalitetsnormer för luft, men hur
avvägningen mellan dessa frågor ska hanteras framgår inte. Här bör kommande handlingar
konkretisera hur frågan kan hanteras och riktlinjer tas fram för var t.ex. särskilda
hänsynstaganden eller åtgärder kan bli aktuella.
Länsstyrelsen konstaterar att analysen av bullerstörningar från trafik och verksamheter är
en grundläggande förutsättning som utbyggnadsförslaget sedan har att hantera. I
sammanhanget behöver en analys av bullersituationen också ta höjd för en framtida
utveckling av riksintresset Malmö hamn, riksintresse Malmö godsbangård samt de tillstånd
som finns för kringliggande verksamheter. Idag finns inom en radie av ca 2 km från
planområdet 18 tillståndspliktiga A och B-verksamheter, varav några är
Sevesoanläggningar. De innebär utöver kumulativa effekter av risker också i flera fall
bullerstörningar i form av industribuller som i många fall är mycket svåra att begränsa
utöver att bibehålla geografiska avstånd. En industrihamn av den karaktär som finns idag
med öppna vattenytor, mycket stora arealer av hårdgjorda ytor och förhållandevis få
byggnader som kan ge bullerskydd innebär att ljud färdas långt. Verksamheter från Norra
hamnen men också färjetrafiken inom området ger redan idag störningar för befintlig
bostadsbebyggelse. Detta innebär sammantaget en utmaning för att kunna hantera bullret
för den bostadsutbyggnad som föreslås ske etappvis från sydväst och mot nordost. Frågan
om störningar av vibrationer från framförallt järnvägen kvarstår också. Det kommande
planförslaget måste ange tydliga riktlinjer och vägledning för hur buller och vibrationer ska
hanteras inom planområdet som helhet och i sina delar.
Risker avseende närhet till Malmö godsbangård
Enligt planhandlingarna finns det riskfrågor kopplade till närheten till Malmö godsbangård
samt farligt-gods-transporter på industrispår. Vad gäller godsbangården anges ett
uppmärksamhetsavstånd för risker vid vistelse utomhus vid olycka på godsbangård på 270
meter och uppmärksamhetsavstånd vad gäller 200 meter för personer inomhus. Om ny
bebyggelse uppförs inom uppmärksamhetsavstånden ska riskanalyser genomföras. För
förändrad markanvändning som sker inom 80 meter från industrispåret mellan
godsbangården och Mellersta hamnen ska riskanalyser genomföras. Länsstyrelsen anser att
översiktsplanen måste redovisa hur föreslagen markanvändning ska kunna göras lämplig i
relation risker kopplade till farligt-gods på industrispår och godsbangård. Det är olämpligt
att hänskjuta frågorna till kommande detaljplaner då åtgärder som kan krävas troligtvis
berör flera delar av planområdet och därför bör hanteras i ett större sammanhang. Även
om exakta åtgärder inte är möjliga att reglera i översiktsplanen har planhandlingarna att visa
t.ex. hur nära en bostadsbebyggelse är möjlig att lägga intill järnvägsstråken, vilken typ av
åtgärder som kan komma att krävas samt hur dessa är tänkta att säkerställas vid kommande
plan- och lovgivning. Det kan t.ex. finnas skyddsåtgärder som av olika skäl inte är lämpliga
på vissa platser med hänsyn till andra allmänna intressen som tillgänglighet eller kulturmiljö.
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Risker kopplade till kringliggande verksamheter
Planhandlingarna bör komplettera resonemang om olyckor- och brand från de omgivande
verksamheterna som även beskriver och beaktar händelser med låg sannolikhet men som
kan få omfattande konsekvenser. Kommunen behöver göra tydliga ställningstaganden för
hur man förhåller sig till detta och hur dessa frågor är tänkta att hanteras. Det är t.ex. en
fråga om vilken robusthet man har som ambition att hålla. Förutom CMP Malmö Hamn
finns en rad behandlingsanläggningar för avfall och farligt avfall liksom
mellanlagringsanläggningar för ovan nämnda avfallsslag. Länsstyrelsen rekommenderar att
en utgångspunkt kan vara att utreda incidenter, olyckor eller allvarliga händelser som skett i
planområdets omgivning och liknande miljöer de senaste 20 åren. Detta är en metod för att
få en indikation av vilka typolyckor och konsekvenser eller störningar som behöver beaktas
i planläggningen.
Föroreningar
Av planhandlingarna framgår att det finns områden och byggnader som är förorenade och
att det ska utarbetas förslag på hur föroreningar ska omhändertas. Av
konsekvensbeskrivningen bör framgå vad föroreningssituationen kan innebära för
planeringen, hur man avser att hantera problemen. Länsstyrelsen utgår från att problemen
kan vara olika stora och av olika karaktär inom planområdet, vilket i sig kan förväntas kräva
olika hantering. Enligt handlingarna rekommenderas provtagningar inom området för att
bedöma om möjliga föroreningar påverkar utbyggnadsstrategin. Länsstyrelsen förutsätter
att nödvändiga undersökningar och analyser sker så att kommande planhandlingar kan
redovisa uttryckliga ställningstaganden och eventuella krav på åtgärder för att möjliggöra
föreslagen markanvändning inom planområdets olika delar.
Översvämning i ett föränderligt klimat

Planhandlingarna redogör för de risker som ett förändrat klimat innebär för planområdet
och stora delar av Malmö. Det ges exempel på olika typer av skydd som kan vara möjliga
men det finns inga tydliga ställningstagande om tillvägagångssätt. Länsstyrelsen har också
tagit del av Malmös stads remiss angående ”Plan för Malmös vatten” som beaktar frågorna
övergripande, men konstaterar att det i samrådsversionen ännu inte finns några konkreta
ställningstagande gällande skydd mot höga havsvattenstånd. Länsstyrelsen menar att det är
nödvändigt att frågan belyses mer utförligt och att skyddet av Nyhamnen kopplas till
stadens långsiktiga plan med sammanhängande åtgärder för skydd mot höga
havsvattenstånd för hela kommunen. Detta för att undvika att enskilda detaljplaner måste
hantera frågan om skydd mot höga havsvattenstånd, vilket inte är ändamålsenligt och
försvårar processerna. Det är också nödvändigt att den etappvisa utbyggnaden förhåller sig
till risken för översvämningar och utbyggnaden av skydd.
Av planhandlingarna framgår att det redan idag finns behov av nya systemlösningar för att
klara starka nederbördsmängder och dessa situationer bedöms bli allt vanligare. Vidare
anges att det behövs ytor för fördröjning av dagvatten och detta är möjligt både på
kvartersmark och på allmän mark. Enligt Länsstyrelsen är det lämpligt att kommande
planhandlingar tydligare redovisar ytbehovet av åtgärder och lämplig lokalisering på
markanvändningskarta för att ta hand om dagvattnet och skydda befintlig och kommande
bebyggelse mot översvämning. Hur åtgärderna ska genomföras i relation till en etappvis
utbyggnad är också nödvändigt för staden att förhålla sig till.
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Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljökvalitetsnormer för luft (MKN luft)
Av planhandlingarna framgår att det är en utmaning att skapa förutsättningar för att klara
MKN luft i genomförandet av planen. Den ökade trafiken kan medföra negativa
konsekvenser för luft. På särskilt belastade platser kan trafikregleringar och liknande
åtgärder behövas. Det framgår att det lokalt kan uppstå konflikter mellan intresset att
förtäta staden och hantera bullerfrågor samtidigt som miljökvalitetsnormerna ska
innehållas. Hur avvägningen mellan dessa olika intressen förväntas ske framgår inte.
Länsstyrelsen anser att kommande planhandlingar tydligare måste redovisa vilka områden
där MKN luft riskerar att överskridas, hur det påverkar övriga centrala Malmö som idag
riskerar att inte klara luftkvalitetsnormerna, vilka åtgärder som kan vara aktuella för att
hantera frågan och i vilka sammanhang dessa åtgärder kommer att genomföras. Här kan
det vara relevant att relatera ÖPn till åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid i Malmö stad. Med det som utgångspunkt bör ett resonemang kunna föras
kring vilka åtgärder som kan kopplas till den fysiska planeringen och vilka åtgärder som
kommunen arbetar med på annat sätt.
Det är normalt sett varken möjligt eller lämpligt att hantera luftkvalitetsproblem i samband
med enskilda exploateringsprojekt. I sammanhanget bör även trafikreglerande åtgärder som
skapar marginaler till MKN luft övervägas. Det kan finnas konflikter mellan åtgärder för att
hantera MKN luft i relation till buller som inte har hanterats ytterligare (se även under
stycket Buller och vibrationer).
Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN vatten)
Planhandlingarna redogör för vissa risker som kan försämra möjligheten att uppnå MKN
vatten men beskriver inte vilka lösningar som behöver genomföras. Länsstyrelsen
konstaterar att frågorna behöver hanteras i kommande planhandlingar.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Det saknas en miljö-och konsekvensbeskrivning som uppfyller kraven enligt 6 kap. MB.
Enligt handlingarna ska MKBn tas fram inför granskningsskedet. MKBn är i
sammanhanget ett grundläggande underlag för att kunna göra avvägningar för vilken som
är den lämpligaste markanvändningen samt behov av åtgärder för att hantera de negativa
konsekvenser som planförslaget kan innebära.
Kulturmiljövård

Planhandlingarna visar att området har kulturhistoriska värden och kvaliteter som är tänkta
att bevaras, användas och utvecklas. Länsstyrelsen efterlyser dock tydligare
ställningstaganden och exempel som visar vilka värden som bör bevaras och på vilket sätt
de ska integreras i det nya, för att ge vägledning om hur dessa ska hanteras vid kommande
planläggning och lovgivning. ÖP Nyhamnen föreslår förändringar och framtida utveckling
som både kan bygga vidare på områdets historiska utveckling men också riskerar att sudda
ut det som enligt handlingarna är tänkt att bevaras. Planområdet innehåller ett flertal
värdefulla byggnader. Dessa byggnader har ett värde utifrån att de representerar en viss stil
eller tidsepok, men de ingår också i en miljö och en struktur som berättar om platsens
historia och utveckling. För att skapa såväl spänning som kvaliteter i den nya stadsdelen
behöver de byggnader som pekats ut som värdefulla beskrivas i sitt sammanhang.
Ställningstaganden om vilka strukturer som fortsatt ska vara läsbara bör göras i det
kommande planarbetet. De tematiska planeringsriktlinjer som anges i planen kan med
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fördel utökas med riktlinjer även för hur kulturmiljövärden kan bevaras, användas och
utvecklas.
Fornlämningar och arkeologiska undersökningar

Information om fornlämningssituationen och behov av kommande arkeologiska
undersökningar saknas i planhandlingarna. I området finns endast ett fåtal kända
fornlämningar. Länsstyrelsen vill i sammanhanget påminna om att det kan finnas idag
okända, under mark dolda, fornlämningar där tidigare exploateringar inte medfört djupare
markingrepp. Detta gäller även områden som fyllts ut och där det kan finnas underliggande
orörda lager, särskilt med tanke på att området historiskt och förhistoriskt utgjort
strandområden. Av kommande planhandlingar bör det därför framgå att arkeologiska
insatser kommer att bli aktuella inom området och att samråd ska ske med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen.

Region Skåne – Regionala Utvecklingsnämnden
Region Skåne har ansvar för det regionala tillväxtarbetet och transportinfrastrukturplaneringen i Skåne och där med framtagandet av den regionala
utvecklingsstrategin, näringslivsprogram och den regionala trafikinfrastrukturplanen.
Region Skåne är också sedan 2012 regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för att ta
fram långsiktiga mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram.
Genom Skånetrafiken är Region Skåne den största beställaren av skånsk kollektivtrafik.
Region Skåne har inom Strukturbild för Skåne sedan 2005 arbetat med att konkretisera det
regionala utvecklingsarbetet för att tydligare koppla samman den regionala
utvecklingsstrategin och kommunernas översiktsplanering. Inom ramen för arbetet har ett
flertal rapporter och TemaPM tagits fram som underlag och stöd i kommunernas arbete
samt strategier för Det flerkärniga Skåne. Region Skåne yttrar sig över förslag till fördjupad
översiktsplan för Hyllie utifrån ovanstående ansvar.
Förslag till översiktsplan för Nyhamnen rymmer cirka 6000 nya bostäder i en
huvudsakligen urban innerstadsmiljö med hög täthet, särskilt i de mest kollektivtrafiknära
lägena. Nyhamnen ska ge plats för ett diversifierat näringsliv med cirka 13000 sysselsatta
inom näringar som kan blandas med bostäder. De mest genomgripande fysiska
förändringarna är, förutom den effektivare markanvändningen, en mindre utfyllnad av
Nyhamnsbassängens sydöstra del och en höjning av marknivån i Nyhamnens östligaste del,
så att den kommer i nivå med den högt belägna Västkustsvägen.
Jörgen Kocksgatan ska byggas om till ett centralt och grönt stråk, som sammankopplar
centralstationen och de vattennära områdena i väster med områdena i öster.
Kollektivtrafiken stärks med en spårvägslinje med tre hållplatser längs Hans
Michelsensgatan och bangårdens barriärverkan överbryggs med gång- och cykelbroar för
att sammanbinda Nyhamnen med övriga centrala staden.
Region Skånes synpunkter

Region Skåne ser positivt på Malmö stads arbete med att ta fram en ny översiktsplan för
Nyhamnen. Förslaget visar att Malmö stad har höga ambitioner med områdets och stadens
utveckling och Region Skåne kommer med intresse att följa arbetet.
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I Nyhamnen föreslås en tät blandning av bostäder, arbetsplatser, grönytor och andra
samhällsfunktioner. Översiktsplanen beskriver på ett nytänkande sätt Malmös roll i ett
regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. I visionen beskrivs närheten både till
Köpenhamn och till Copenhagen Airport samt framtida kopplingar med snabbtåg till
Stockholm/Göteborg samt till Tyskland via Fehmarn-Bält.
Planförslaget ligger övergripande i linje med så väl Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det
Öppna Skåne, som Strategier för Det flerkärniga Skåne. Särskilt ställningstaganden som
handlar om att stärka Skånes relation inom Öresundsregionen samt att skapa socialt
hållbara, attraktiva miljöer som erbjuder hög livskvalitet.
Bostäder- och näringslivsutveckling
Enligt planförslaget ska ett fullt utbyggt Nyhamnen rymma cirka 6000 bostäder. Breda
grupper av Malmöbor ska ha råd och lust att bo i Nyhamnen genom att ett brett utbud av
bostäder av olika typer, storlekar och upplåtelseformer erbjuds. Behovet av specialbostäder
(för äldre och LSS) beskrivs också. I den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, Det
Öppna Skåne 2030, läggs stor vikt vid balansen på bostadsmarknaden. Målsättningen är att
6000 nya bostäder ska byggas per år och att det ska ske med en allsidig sammansättning av
upplåtelseformer, storlek och huspriser för att matcha en årlig befolkningstillväxt på 1 %.
Region Skåne ser positivt på hur Malmö stad tar höjd för att kunna tillgodose efterfrågan
på bostäder.
Inledningsvis och redan i sammanfattningen i planförslaget lyfter Malmö stad på ett
positivt sätt kopplingen mellan bostäder och verksamheter och den betydelse Nyhamnen
har för den regionala utvecklingen. I planens övergripande mål beskrivs Nyhamnen på ett
bra sätt som etableringsort för näringsliv och för alla som bor och verkar i regionen. I
planen belyses även det kollektivtrafiknära läget, närheten till högskola och möjligheterna
till en blandad miljö för olika typer av verksamheter på ett föredömligt sätt. En annan
positiv möjlighet som tas upp är områdets internationella och mångfaldskaraktär.
Kulturutveckling
Malmö stad, och särskilt Nyhamnen, innehåller flertalet postindustriella miljöer som i stora
delar av Europa utgör en grogrund för kulturella och kreativa näringar. Region Skåne
uppfattar att Malmö stad i planförslaget, under rubriken Arkitektur och stadsmiljö, lagt ett
visst bevarandeperspektiv också på dessa miljöer, i avsikt att underlätta etablering av
kulturella infrastrukturer såsom ateljéer, gallerier, designverkstäder med mera. Sambandet
mellan utvecklingen av kulturella och kreativa näringar och tillgången till lokaler med
överkomliga hyror talar för vikten av att slå vakt om dessa miljöer, ofta belägna i tidigare
industri- eller lagerlokaler. De kulturella mötesplatser som planeras kan komma att spela en
central roll för dessa kulturella infrastrukturer. Region Skåne har i sin regionala kulturplan
en intention att stärka kopplingen mellan design, arkitektur, bildkonst och
samhällsutveckling.
Region Skåne skrev i sitt yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) att
förslaget om att öka möjligheten till dispens för innovation och större mångfald är
angeläget. För att möta samhällsutmaningarna och samtidigt verka för en långsiktigt hållbar
livsmiljö är det avgörande att nya former av byggande kan utvecklas. Malmö stad har alla
möjligheter att tillhandahålla en än mer attraktiv livsmiljö ur både ett regionalt och
nationellt perspektiv. Region Skåne ser med förväntan fram emot det gestaltningsprogram
som avses tas fram.
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Trafikplanering och kollektivtrafik
Kommunens övergripande utbyggnadsprincip om att bostadsbebyggelse ska tillkomma
kollektivtrafiknära är helt i linje med ställningstaganden i Det öppna Skåne 2030,
Trafikförsörjningsprogrammet och Strategier för Det flerkärniga Skåne. Genom att bygga i
anslutning till redan befintlig kollektivtrafik kan tillgängligheten med kollektiva färdmedel
stärkas.
Området kring Malmö centralstation
Området kring Malmö centralstation kommer precis som det påpekas i planen att bli hårt
belastad av tillkommande kollektivtrafik, fotgängare, cyklister och övriga privata och
kommersiella fordon. För att kunna utveckla kollektivtrafiken, både spårväg och busstrafik,
så krävs att området väster och söder om centralstationen samt anslutande
kollektivtrafikstråk och gång-och cykelvägar bereds plats för den ökade trafiken. Redan
idag finns kapacitetsutmaningar och dessa kommer att öka med exploateringen i
Nyhamnen och övriga delar av Västra Hamnen. Samtliga anslutningar till området kring
centralstationen måste därför analyseras noggrant utifrån ett beräknat framtida behov av
resande med kollektivtrafik. Utifrån dessa beräkningar behöver markytorna för de
kommande behoven säkerställas så att det finns möjlighet att får plats med fler resenärer,
fler och längre fordon. Detta gäller även den regionala kollektivtrafiken, både tåg och buss,
som behöver har god tillgång till centrala bytespunkter.
Region Skåne ser positivt på att Malmö Stad tar i beaktning en framtida Metro i planering
av Nyhamnen och en eventuell framtida station. Planerna kräver också att Metron bereds
tillräckligt med plats i denna begränsade miljö. Hela Nyhamnen kommer i princip att
försörjas av två in- och utfarter till området; i de östra delarna via Frihamnsviadukten och
Västkustvägen samt i de västra via Neptunigatan eller över klaffbron. Rakt söder om hela
området ligger stations- och spårområdet vilket medför att det enbart är gång- och
cykelstråkstråk som kan passera den här barriären. Effekten av detta blir att den biltrafik
som alstras och som har målpunkt i området måste ta sig in och ut via de här in- och
utfarterna för vidare resor ut i staden, vilket skulle kunna bli en sårbarhet för området.
Grimsbygatan/”piren” mellan Nyhamnen och Frihamnen ligger som längst bort cirka 700
meter till buss-/spårvägshållplats. Här blir det extra viktigt med goda kopplingar för cykeloch gångtrafikanter.
Spårväg
En ny spårvagnslinje föreslås, Malmöringen som kommer att knyta samman Malmö med
högkvalitativ kollektivtrafik. Spårvagnssträckningen genom området kommer även att
fungera som transportsträcka till spårvagnsdepån som planeras ligga de östra delarna av
området. Region Skåne ser positivt på att planen tar hänsyn till och förbereder för en
utökning av kollektivtrafiken/spårvägen i öster till Mellersta hamnen och österut mot Östra
hamnen.
I dagens kollektivtrafiksystem har Nordensköldsgatan en central roll som den gata som
MalmöExpressen trafikerar mot Västra Hamnen. Nordensköldsgatans roll kommer att
minska i betydelse i och med att spårvagnstrafiken skall gå via Neptunigatan och därefter
passera över Södra Varvsbassängen till Västra Hamnen. Exploateringen av Nyhamnen
behöver därför inte ha så stor bäring på Nordenskiöldsgatan, men det kommer även
framöver att finnas busstrafik i Nördensköldsgatan. Trafik som genereras i Nyhamnen och
som vill nå Väster/Slottsgatan kan välja Carlsgatan-Neptunigatan.
55

I planen finns det gator som pekas ut som viktiga för biltrafik, Region Skåne vill poängtera
att dessa behöver samspela med busstrafiken fram tills att det finns en spårvagn.
Hållbart resande
Den nya bebyggelsen kommer att generera en stor ökning av trafik, det kommer krävas
åtgärder för att påverka boende för att välja cykel eller kollektivfärdmedel för att vägarna
ska klara av den trafikökningen. Det är även av stor vikt att passager byggs trafiksäkra då
det kommer vara mycket trafik på vägarna.
Region Skåne har påbörjat arbetet med att ta fram en Mobilitetsplan för Skåne som
kommer att fokusera på hur transportsystemet kan nyttjas på ett mer hållbart sätt, där
beteende- och attitydpåverkan är en viktig del. Region Skåne ser positivt på Malmö stads
mål kring färdmedelsfördelningen att 75 procent av alla resor ska ske med gång, cykel eller
kollektivtrafik för malmöborna och 50 procent av inpendlingen ska ske med gång, cykel
eller kollektivtrafik. Färdmedelsfördelningen ligger i linje med remissversionen av Strategi
för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.
Cykelplanering
Region Skåne arbetar aktivt för att andelen resor med cykel ska öka i Skåne. I Det öppna
Skåne 2030 beskrivs att Skåne ska utvecklas till en cykelregion och att cykeln skall vara det
självklara valet av transport vid kortare resor och i strategier för Det flerkärniga Skåne samt
Trafikförsörjningsprogrammet framhålls vikten av att planera för hela resan. Region Skåne
har påbörjat arbetet med att ta fram en regional cykelstrategi för Skåne. Strategin kommer
att ligga till grund för kommande satsningar i den regionala cykelvägsplanen och för arbetet
med cykelutvecklingen i Skåne.
Region Skåne ser positivt på att den fördjupade översiktsplanen lägger stor vikt på att
utveckla cykelinfrastrukturen i Nyhamnen, dock kan kopplingen till kollektivtrafiken blir
tydligare för att skapa smidiga byten mellan olika trafikslag, för att så många som möjligt
ska klara vardagen utan bil.
Inom planområdet planeras en gångöverfart samt två gång och cykelöverfarter för att knyta
ihop området till centrum, vilket är positivt.
När det gäller kopplingen med cykelvägar till förslagna skolor, enligt kartan på sidan 27, är
det viktigt att trafiksäkerheten och tydligheten blir bra för att barn ska kunna ta sig säkert
till skolan.
Hamnens utveckling
Planförslaget beskriver hamnens betydelse ur ett näringslivs- och tillväxtperspektiv, både
utifrån hamnens verksamhet och ur ett statsutvecklingsperspektiv. Den planerade flytten av
hamnen för att ge utrymme till ny bebyggelse ser Region Skåne övergripande positivt på.
I planen föreslås styckegodshanteringen vid Carlsgatan flyttas till kombiterminalen ”eller
annan lämpligare plats”. Region Skåne hade gärna sett att denna fråga utreddes vidare då
det inte finns betydande outnyttjade ytor vid kombiterminalen. Att ha en fungerande
godshantering är av stor vikt. För att kunna bedöma om det är rimligt att flytta en funktion
som idag finns inom godsbangården ser Region Skåne att en ny plats för lokalisering
behöver utredas.
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Vidare föreslås i planen att godsspåret till Nord Mills anläggning Universitetsholmen ska
utgå. Region Skåne hade gärna sett att konsekvenserna av detta beskrevs tydligare i planen.
För att bidra i omställningen till ett mer hållbart transportsystem är det betydelsefullt att på
olika sätt främja järnvägstransporter.
I planen resoneras även om utvecklingen av området norr om Frihamnen med en mycket
lång tidshorisont utifrån en ansats om markvärden. Region Skåne menar att långsiktiga
planer inte enbart kan beakta potentiellt markvärde. CMP ingår i det europeiska TEN-T
nätet, som en core-hamn. Detta innebär att hamnens funktioner är viktiga ur ett europeiskt
perspektiv. Trafikverket anger i sin basprognos vidare en mycket kraftig utveckling av
godsflödena som hanteras i CMP Malmö fram till 2040. Även efter detta år bör en
utveckling ske. Region Skåne anser att det är väsentligt att hamnen ges möjlighet att
utvecklas och att anslutande infrastruktur säkerställs.
Folkhälsa och social hållbarhet
Den övergripande målsättningen med områdets utveckling är att det ska bidra till att
utjämna skillnaderna i sysselsättningsgrad, utbildningsnivå och hälsa mellan stadsdelarna i
Malmö. De sociala och fysiska länkarna mellan Nyhamnen och övriga stadsdelar ska stärkas
och en stad med en jämlik och jämställd stadsmiljö ska skapas. Det finns bra ambitioner
med att skapa en stadsdel som även tillåter personer med lägre inkomster att kunna bosätta
sig, och det finns bra målsättningar om barnperspektiv. Region Skåne ser mycket positivt
på planens målsättning som går mot att stärka den sociala hållbarheten på flera plan, och
stämmer väl överens med målsättningarna i Det öppna Skåne 2030.
Medborgardialog
Planförslaget medger en omvandling av en hel stadsdel där det ska bo 6000 personer mot
dagens cirka 100 personer. Det gör att medborgardialogen behöver utformas på ett sådant
sätt att flera olika grupper ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. I
planhandlingarna redovisas inte hur medborgardialogen är genomförd eller är tänkt att
genomföras, mer än att det finns möjlighet att lämna synpunkter på webbsidan. Delaktighet
är en viktig bestämningsfaktor för hälsa och Region Skåne hade gärna sett att metoder för
medborgardialog utvecklas eller beskrivs på ett tydligare sätt i planförslaget.
Barnperspektiv
Det finns målsättningar om att tillgång till skolor och förskolor ska tillgodoses, vilket
Region Skåne ser positivt på. Skolor och förskolor ska ligga i anslutning till grönområden.
Hela planområdet ska vara väl försörjt med lekplatser och lekmiljöer för barn i olika åldrar.
Områdets höga täthet kommer innebära att ytor som skol- och förskolegårdar behöver
samutnyttjas med allmänheten. Region Skåne hade gärna sett att planen tydligare preciserar
mål för friyta för barnen så att barnens behov för utevistelse säkerställs. Boverket har
antagit riktlinjer för friyta för förskolebarnens utevistelse.
Under kultur och fritidsaktiviteter framhålls betydelsen av utformning av miljön för att
stimulera till rörelse och fysisk aktivitet. Det framgår också att det är brist på den här typen
av områden i angränsande stadsdelar. Region Skåne instämmer med Malmö stad om att
utformningen här får betydelse även för invånare som bor i andra delar av Malmö.
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Buller och luftföroreningar
Buller är den miljöfaktor som påverkar flest människor i Sverige, och har också stor
hälsopåverkan. Det är av stort värde, både för den enskilde individens välbefinnande som
samhällsekonomiskt att arbeta för att så få människor som möjligt blir utsatta för buller.
Här finns ett direkt samband mellan ambitioner och möjligheter att minska trafiken.
Även luftföroreningar har ett klart samband med människors hälsa. Det finns inte några
säkra nivåer, utan även halter som klart understiger miljökvalitetsnormerna har en
dokumenterad effekt. Även här finns det ett samband med trafiken, och en trafikminskning
leder till en förbättring av människors hälsa. Region Skåne hade gärna sett att
översiktsplanen kompletteras med ett avsnitt där problematiken där de rena hälsoeffekterna
beskrivs.
Klimatanpassning
I avsnittets inledning nämns värmeböljor som ett område som också bör ingå i
klimatanpassningsarbetet. Det återkommer dock inte i förslagen till riktlinjer. En så tät
exploatering som föreslås ökar risken för urbana värmeöar, och även om målsättningen
med mycket trädplanteringar, vegetation och öppen dagvattenhantering sänker
temperaturen är det viktigt att bevaka frågan och utforma stadsrummet utifrån tillgänglig
kunskap.
Höjda havsnivåer
Större delen av planområdet ligger under nivån tre meter över havet. I planhandlingar finns
bara risker och förslag för temporära översvämningar beskrivna. Region Skåne hade gärna
sett att de långsiktiga effekterna av havsnivåhöjningen, och om förutsättningarna att klara
området i det framtida klimatet, beskrevs mer genomgående.

Copenhagen Malmö Port AB (CMP)
Allmänt

CMP har tagit del av en intressant och spännande beskrivning av Nyhamnens utveckling
som stadsdel, men en beskrivning som också har en del utmaningar.
CMP:s generella hållning är att hänsyn ska tas i planarbetet så att CMP:s pågående och
planerade verksamhet ej hindras utan tvärtom kan gynnas. Hamnutveckling och
stadstillväxt behöver ske i samklang för att inte i onödan försvåra för varandra. I detta
samrådssvar vill CMP särskilt fästa uppmärksamhet på att möjligheter till ytterligare
utfyllnader i havet, inom Malmö hamn, blir allt mer begränsade och att det därför blir allt
mer angeläget att skydda hamnens verksamhetsområde!
Hamnverksarnheten i Malmö är viktig inte bara för Malmö med närområde utan utgör
även ett nationellt riksintresse för kommunikation. Också ur ett europeiskt perspektiv är
hamnen i Malmö viktig och har därför av EU-kommissionen utpekats som en s.k. "core
port" i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T).
Malmö Stad är även en intressent för CMP, dels som uthyrare av byggnader och
anläggningar, dels som delägare i CMP.
I samrådsförslagets sammanfattning nämns att kompletterande utredningar behövs
bl.a. för "påverkan av pågående hamnverksamhet". CMP menar att utredningar även
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krävs för det motsatta perspektivet, dvs. hur kommer exploateringen av Nyhamnen att
påverka förutsättningarna för den pågående och framtida hamnverksamheten?
Riksintresse
I samrådsförslaget påstås att kryssningsverksamheten inte kan vara en funktion av
riksintresse. Detta påstående kan ifrågasättas och riktigheten får undersökas. CMP:s
tolkning är att kryssningsverksamheten är en viktig hamnfunktion som inte får hindras att
fungera och att den ingår i det av Trafikverket förklarade riksintresset.
Riksintresseavgränsningar föreslås justeras bl.a. för riksintresset Malmö Hamn. Vid en
eventuell sådan justering får riksintressenas funktioner ej påverkas negativt. Observera att
hamnverksamhetens funktioner som är av riksintresse inte bara ska skyddas utan även ges
möjlighet att utvecklas. CMP vill här påminna att riksintressen för anläggningar för
kommunikationer gäller såväl befintliga som framtida anläggningar.
Miljöpåverkan
Då hamnar räknas som miljöfarliga verksamheter har CMP sökt och erhållit de tillstånd
som krävs för hamnverksamheten. Den påverkan på miljön som hamnverksamheten har är
t.ex. buller och utsläpp till luft, från fartyg, järnväg och vägtrafik dels inom hamnområdet,
dels från farled, väg och järnväg till hamnområdet. Själva lastningen och lossningen bullrar
också liksom hamnens egna fordon.
Denna påverkan riskerar att komma i konflikt med riktvärden/gränsvärden för närliggande
verksamheter, särskilt för bostadsbebyggelse. Det är därför avgörande för
hamnverksamheten att konflikter förebyggs när bebyggelsen närmar sig hamnen. De
ca 6000 bostäder som kommunen planerar inom Nyhamnen bör exempelvis byggas
tillräckligt långt bort från bullrande verksamhet, eller på annat sätt skyddas med tanke på
CMP:s pågående och framtida verksamhet.
CMP har inga egentliga synpunkter på byggnadshöjden inom Nyhamnen, så länge
inseglingshjälpmedel som enslinjer inte skyms. Högre byggnader (lämpligen inte bostäder) i
norra delen av Nyhamnen kan möjligen vara gynnsamt och skärma känsligare
bostadsområden mm från hamnverksamhetens buller.
I sarnrådshandlingarna nämns helt riktigt CMP:s miljötillstånd för att bedriva vår
verksamhet. Vi vill dock peka på att allt fokus inte bara kan läggas på det befintliga
tillståndet. Verksamheten måste också ges möjlighet att förändras och utvecklas.
CMP har tillsammans med konsult utvecklat en simuleringsmodell för att synliggöra hur
bullret från hamnverksamheten sprids i olika scenarier. Denna modell delar gärna CMP
med Stadsbyggnadskontoret som underlag i det vidare arbete med Nyhamnen. Särskilt kan
nämnas att t.ex. bilfartygen vid Frihamnskajen bidrar med buller från både motorer och
från ventilationsanläggningar ombord.
I samrådshandlingen visas, på ett trevligt sätt, planer på bad, marina, flytande café mm.
Säkerheten för de som besöker dessa anläggningar måste emellertid särskilt beaktas. T.ex.
kan kryssningsfartyg (eventuellt med assistans från bogserbåtar) behöva använda yttre delen
av Nyhamnsbassängen för att kunna vända. Då kan ingen trafik med fritidsbåtar tillåtas i
detta område. Dessvärre sammanfaller också den tid då flest fritidsbåtar används med
kryssningstrafikens högsäsong.
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Ansvaret för vattenkvaliteten i Nyhamnsbassängen vilar idag på CMP då CMP innehar
miljötillståndet för verksamheter här. I framtiden måste detta ansvar avgränsas då CMP inte
kan ansvara för eller påverka andra verksamheters miljöpåverkan i form av exempelvis
förorenat dagvatten, oljespill från fordon eller pågående bygg-/anläggningsentreprenader.
Huruvida fiske kan tillåtas får undersökas.
ISPS-kod
International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-koden) handlar om säkerhet och
skydd för fartygen gentemot yttre hot, det som i Sverige kallas sjöfartsskydd. CMP måste
ha en godkänd skyddsplan och regelbundna myndighetskontroller som säkerställer att man
uppfyller alla villkor i denna skyddsplan med risk att trafiken annars inte kan upprätthållas.
Alla förändringar som kan komma att påverka CMP:s skyddsplan måste samordnas med
och godkännas av CMP:s Port Facility Security Officer (PFSO).
Ny gränsdragning m.a.p. ISPS kräver särskild uppmärksamhet, särskilt för magasin M l,
magasin M2 och kryssningsterminal. Om passagerarterminalen för kryssning ska inrymmas
på bottenplan i ny byggnad kan det även bli aktuellt med tredimensionell gränsdragning
här. Den beskrivna kantzonen på 10 m är möjligen inte tillräcklig.
Under det succesiva genomförandet ser vi problem att samsas med t.ex. småbåtshamn
eftersom Rullkajen tidvis är ett ISPS-område vid fartygsanlöp. Dessa fritidsbåtar kan då
komma för nära CMP:s verksamhet. Observera att CMP måste kunna säkra ISPS-gränser
under alla etapper av exploatering i Nyhamnen.
Transportstyrelsen som godkänner ISPS-faciliteter bör uttala sig och ge förhandsbesked
bl.a. på frågorna ovan.
Nyttjanderättsavtal
CMP har ett nyttjanderättsavtal med Malmö Stad, som gäller fram till 31:e december 2035.
Avtalet förlängs i perioder av 5 år om inte den sägas upp av en av parterna. CMP förväntar
att bli kvar i Frihamnsområdet över en lång tidshorisont. Förhandlingar mellan CMP och
Kommunen pågår om att eventuellt återlämna vissa ytor i förtid, både i Nyhamnen och i
södra Frihamnen.
Förutsägbarhet
Planens genomförande kommer att pågå under lång tid. Hamnverksamheten omlokaliseras
och stadstillväxt kommer att ske i det tidigare hamnområdet. Detta måste ske i någon form
samverkan. En tydlighet och förutsägbarhet vad gäller förutsättningarna är önskvärd. Det
gäller t.ex. fysiska åtgärder: var byggs/rivs och i vilken ordning. Lika viktigt, och kopplat till
detta, är hanteringen av den miljöpåverkan som den fortsatta hamnverksamheten har på
den kommande exploateringen och vice versa. En förutsättning för framgång här tror vi är
en stark, tydlig och förvaltningsövergripande projektorganisation inom Malmö kommun.
CMP delar Stadsbyggnadskontorets uppfattning att samverkan mellan ett antal involverade
är både "nödvändig och självklar".
CMP har efter flera års förberedelser erhållit tillstånd för sin hamnverksamhet i Malmö
enligt miljöbalken för en långsiktig verksamhet, som också möjliggör en fortsatt
expansion/utveckling av hamnen. Det är viktigt att detta också avspeglas i kommunala
utvecklingsplaner på kort och på lång sikt. Det har också stor betydelse för hamnens
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hyresgäster och övriga kunder att de kan försäkra sig om att de kan utveckla sina respektive
verksamheter i hamnen över en längre följd av år.
Har de inte denna säkerhet - utan flera områden, t.ex. i Frihamnen, tas tillbaka för annan
utveckling av staden -kommer hyresgäster och andra kunder att lämna hamnen, hamnens
utvecklingsmöjligheter försämras och vissa affärssegment får eventuellt helt läggas ned.
Kryssning
I samrådshandlingarna beskrivs hur området knyts närmare till centrum med kollektivtrafik
och trevliga gångstråk. Detta menar CMP är positivt för kryssningsresenärer som vill
uppleva staden vid ett anlöp. Även Malmös besöksnäring gynnas av att kryssningsfartygen
finns relativt nära stadens centrum och av att tillgängligheten däremellan är god.
Vid Frihamnskajen pågår idag kryssningstrafik och vi ser en utvecklingspotential i denna
för CMP och för besöksnäring i staden. Således är det viktigt att säkerställa goda
förutsättningar för befintlig och för utökad verksamhet
För denna verksamhet krävs terminalbyggnader (idag används Magasin Ml6) och goda
angöringsytor intill för uppställning av bussar, för lastbilstransporter av bagage, catering,
bunkring och andra förnödenheter till fartygen.
Verksamheten fordrar även en god tillgänglighet för dessa fordon med ändamålsenliga
tillfartsvägar till kryssningsterminalen. Den dimensionerande trafiken kan vara ganska
omfattande under kortare perioder då flera tusen resenärer ska ombord eller iland.
Verksamheten är beroende av att det lokala gatunätet inte försvårar detta.
Samtidigt som en god tillgänglighet är avgörande för verksamheten behöver tillträdet till
fartyget, området och terminalbyggnader kunna kontrolleras mycket noggrant. Detta är
nödvändigt för att kunna upprätthålla en god säkerhet och regleras i den s.k. ISPS-koden
(lnternational Ship and Port Facility Security Code).
På bild i handlingarna kan man se ett staket som skiljer hamnverksamhet från publik yta. I
bildtexten anges ca 10 m mellan kajkant och staket. Här verkar kunna bli en konflikt mellan
korsande stråk för gående passagerare till/från fartyg och annan trafik längs staketet mellan
kaj och terminalbyggnad. Terminalbyggnaden är en del av det avgränsade ISPS-området
och måste hänga ihop med detta.
För att trafiken med kryssningar ska kunna utvecklas måste det finnas ett spillvattennät
som kan ta emot svart- och gråvatten från fartygen. Idag måste detta avloppsvatten
transporteras med tank bilar till reningsverk p.g.a. brister i det kommunala nätet. Detta är
en fördyrning som försvårar utveckling av trafiken. På sikt bör också förberedas för elanslutning till kryssningsfartygen. Även kapaciteten att lämna färskvatten till fartygen
behöver utökas.
Med tanke på planering av bebyggelse i närheten av Södra Friharnnskajen vill vi peka på att
även om kryssningsfartyg ansluts till elnätet iland, så reduceras inte bullret under liggetiden
till noll. Ventilations- och kylanläggningar genererar t.ex. fortfarande buller och en del av
det bullret är dessutom lågfrekvent vilket gör det svårare att hindra spridningen.
Övrig fartygstrafik till Frihamnen
Vid Södra och Norra Frihamnskajen pågår även lastning och lossning av s.k. bilbåtar.
Denna verksamhet med importbilar är viktig för CMP och vi hoppas att den kan växa
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ytterligare. Denna verksamhet är relativt utrymmeskrävande och dessa ytor bör dessutom
finnas i lossningsplatsens omedelbara närhet då en ny bil inte får ha rullat alltför många km
före leverans till kund. Att ställa upp bilar i flera plan är tekniskt möjligt men är betydligt
mer kostsamt och våra undersökningar hittills har visat att verksamheten inte kan bära
sådana ökade kostnader. En god tillgänglighet med lastbil och järnväg krävs för vidare
distribution av bilarna.
Tillgänglighet
CMP vill påminna om att övriga hamnområden utanför Nyhamnen kräver god
tillgänglighet för både väg- och järnvägstrafik såväl under som efter exploatering av
Nyhamnen.
Det talas i samrådshandlingarna om kommunikationer inom Nyhamnen, med centrum och
fjärrförbindelser. CMP menar att det också är angeläget att kunna knyta kommunikationer
till de nordligare hamndelarna med gatunät och möjlighet till förbättring av kollektivtrafik.
Exempelvis kan inte Norra hamnens passagerarterminal idag nås med kollektiva färdmedel.
Fartyg i nyttotrafik och fritidsbåtar
För CMP:s verksamhet är det helt avgörande att fartygstrafiken kan ske på ett säkert sätt.
Därför ser vi med viss oro på kommunens planer på utökad trafik med fritidsbåtar till ny
småbåtshamn. Detta kommer att påverka nyttotrafiken till kajer inom CMP:s
verksamhetsområde. Någon form av trafikdirigering kan komma att krävas, om det är
möjligt att genomföra. Annars kan det medföra strängare regler från Sjöfartsverket med
t.ex. krav på båt i vattnet hela tiden för att kunna skilja trafiken åt, vilket avsevärt skulle
försvåra och fördyra CMP:s verksamhet. Särskild utredning av sjösäkerhet kommer att
krävas i det fortsatta planarbetet.
Järnvägsinfrastruktur
CMP värdesätter att behovet av transporter med farligt gods till hamnområdena
uppmärksammats i denna samrådshandling. Under rubriken "Lokala och regionala
trafikkopplingar " anges i samrådshandlingen att farligt gods ska kunna trafikera
järnvägsspåret strax öster om planområdet dels genom att intilliggande mark höjs, dels
genom att trafikera med låga hastigheter. Vi förutsätter att de maximala hastigheter som
anges i aktuell Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) kan hållas, d.v.s. max 10 respektive 20
km/h för gaturäl respektive vignolräl.
Som framgår av CMP:s visionsplan 2030, finns möjlighet att på sikt flytta godsbangården
till Norra Hamnen, söder om Oljehamnen. Vi är osäkra på om det är detta som uttrycks i
denna fördjupade översiktsplan och tar gärna del av ett förtydligande från
Stadsbyggnadskontoret.
Malmö Stad planerar en kombinerad järnvägs- och vägbro över Industrihamnen för
godstrafik och offentlig trafik mellan Staden/Frihamnsornrådet och Norra Hamnen/det
överordnade vägnätet. Bron är en för hamnutvecklingen betydande uppgradering av
järnvägsinfrastrukturen i hamnen som ska säkra utbyggnaden av kombitrafiken, gods på
järnväg och som samtidig ger miljöfördelar (energiförbrukning, emissioner etc.) och färre
konflikter mellan järnvägstrafiken och biltrafik. CMP förutsätter att den kommande
etappvisa stadsutvecklingen som beskrivs under rubriken "På längre sikt" även fortsatt tar
hänsyn till behovet av transporter (även av farligt gods) på denna bro. Annars kan den
relativt stora investeringen i kombinerad väg- och järnvägsbro komma att bli onyttig.
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Området kring tullspåren ingår i denna planering och ska bland annat gynna skifte mellan
ellok och diesellok samt avlasta rangering på bangårdsområdet. CMP föreslår att den
fördjupade översiktsplanen anpassas till dessa investeringar.
På längre sikt
I föreliggande samrådsmaterial finns bilder som visar en tänkt stadsutveckling på
hamnverksamhetens bekostnad i 4 etapper. Här väcker, inte minst etapp 2 oro för CMP:s
pågående och utvecklade verksamhet. Här har i princip hela Frihamnen med markområden
tagits i anspråk för någon form av stadsbebyggelse. Detta kommer i praktiken att
omöjliggöra hamnverksamhet i Mellersta hamnen eftersom det inte kommer att finnas
markytor i tillräcklig omfattning för hamnverksamheten.
Vi vill gärna ta del av bakgrunden till detta men antar tills vidare att det i så fall handlar om
en mycket lång planeringshorisont. Som tidigare nämnts förutsätter vi att stadsutvecklingen
i denna riktning görs i samråd med CMP och att man inte försvårar eller omöjliggör den
befintliga eller utvecklade hamnverksamheten.
Övrigt
Tankarna i samrådshandlingarna om lokal energiproduktion för Nyhamnen, t.ex. energi ur
havet med värmepump, berör inte direkt hamnverksamheten men är inte desto mindre
intressanta. Om något projekt initieras här önskar CMP att ta del av information och få
möjlighet att eventuellt delta. Vi vill gärna undersöka möjligheterna att täcka även CMP:s
energibehov med förnybar och lokalt producerad energi.
Under rubriken resurseffektivt byggande och lokalt producerad energi anger man att en
energistrategi för planområdet ska tas fram i ett tidigt skede. CMP föreslår att detta
samordnas med det pågående projektet angående industriell symbios där bl.a. spillvärme,
smarta nät och nyutveckling av fjärrvärmenät studeras.

Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
Malmö stads råd för funktionshinderfrågor har tagit del av översiktsplan för utveckling av
Nyhamnen. Rådet har inga synpunkter att lämna kring Nyhamnen.
Generellt anser rådet att Malmö stads planer tydligt bör understödja att miljön formas fritt
från hinder och på lika villkor för alla. Med uttryckt vägledning om hur god tillgänglighet
kan uppnås, redan vid planläggning, kan stadsmiljö och nybyggnation fungera för de flesta
från början. Utan vägledning finns risk för brister i miljön som skapar onödiga
funktionshinder samt behov av anpassningar i efterhand.
Tillgänglig miljö utformad så att alla kan använda den oavsett funktionsförmåga är en
förutsättning för att öka delaktigheten för många personer med funktionsnedsättning. Med
en tillgänglig miljö menar rådet att medborgare oavsett funktionsförmåga har tillträde till
bostäder, byggnation med samhällsutbud samt utemiljö. Kollektivtrafik och angöring vid
entréer för exempelvis färdtjänst är också avgörande för tillgängligheten.
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MKB Fastighets AB
Vi anser att planen är genomtänkt och ambitiös. Det är positivt att Malmö fortsätter växa
mot havet, att man utnyttjar det utmärkta läget i Centralens närhet och förtätar i områden
som gynnar ett positivt klimat för såväl boende, besökare och näringsidkare. Strategierna
för att integrera det nya med det befintliga, att väcka liv i gamla byggnader och att tidigt
möta de behov av förskolor och skolor som finns redan nu i närområdet uppfattar vi som
robusta och framåttänkande.
En generell byggnadshöjd på 5-6 våningar generellt möter staden av idag men vi anser att
det behövs att man tydligt får anvisat platser eller områden där man kan bygga betydligt
högre, annars blir upplevelsen av en sammanhängande matta alltför stark. Givetvis ska
hänsyn tas de vindförhållanden som råder och planeringen göras därefter. Det här är mark
som på sikt kommer att bli mycket attraktiv och där man verkligen kan tillåta hus som i
många plan ger utblickar över såväl hav som ett taklandskap. Området ligger dessutom
endast ett stenkast från det område nära stationen som länge pekats ut som en lämplig plats
för högre byggnader.
Den höga ambitionsnivån för grönytor och övrig närmiljö inspirerar och är helt rätt i tiden,
vi kan dock känna stora farhågor för att den påverkar markpriserna. Denna kommer att
adderas till de stora investeringar som måste göras för att möta såväl de stigande
vattennivåerna som buller från järnvägen och markhöjningen mot Västkustvägen. Blir
dessa kostnader för höga är risken att vi inte uppnår det allsidiga bostadsbyggande som
avses i planen. För att få en effektiv process är det från byggherrehåll av största vikt att
staden gör nödvändiga mätningar av t ex vind och buller samt provtagningar för att
säkerställa att marken håller godtagbar standard. Kostnaden för dessa får sedan utgöra en
del av den totala markkostnaden.
Vikten av korta fasadlängder och många entréer kan tillsammans med kraven på publika
funktioner i bottenvåningarna även riskera att omkullkasta planerna på investeringar i
bostäder, vi vet av erfarenhet att detta är kostnadsdrivande. Eftersom vi vill möjliggöra för
boende med varierande inkomster måste man kunna se på alternativa lösningar. Ska vi få
det väl integrerade område som vi så starkt önskar måste hyresnivåerna kunna
differentieras för att möta efterfrågan från olika inkomstgrupper.
Efter att tillsammans med Stadsfastigheter projekterat och byggt ungdomslägenheter
ovanpå idrottshallen i Västra Hamnen ser vi positivt på liknande projekt.
Ska man undvika underbyggda gårdar blir det svårt att lösa vissa gemensamma funktioner i
fastigheterna, inte minst parkering. Kan man tänka olika norm för hyresrätt och
bostadsrätt? MKB föredrar att lösa parkering på närliggande mark och i p-hus medan det
kan vara svårt att sälja bostadsrätter utan parkeringsmöjlighet inom den egna byggnaden.
Integrerandet av t.ex. transformatorstationer i bostadshus är inte någon bra lösning, det är
kostsamt och tar yta som kan användas betydligt bättre, speciellt när gårdarna ska ha små
mått.
Att så tidigt som möjligt lösa förbindelsen mellan Nyhamnen och Västra hamnen ser vi
som en framgångsfaktor. Underlättas kommunikationerna mellan dessa delar bidrar man till
en ökad genomströmning som i sin tur genererar ett underlag som kan efterfråga
restauranger, caféer och andra servicefunktioner.
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Parkering Malmö
Inledning

Utvecklingen av Nyhamnen är spännande och skapar förutsättningar med sitt centrumnära
läge att ytterligare bidra till att Malmö kan stärkas och bli en ännu attraktivare stad.
Parkering Malmö lämnar endast synpunkter på de delar som direkt eller indirekt berör
trafik och parkeringsfrågor.
Synpunkter

Nyhamnens läge är centrumnära men också med möjligheter för bra kommunikationer för
såväl persontransporter som för logistik inom handel & industri. Här finns redan idag
närheten till Malmö C, korta avstånd till city och Västra Hamnen som lämpar sig väl for
cykeltransporter samt närhet till stadens utfartsleder för bil och logistiktransporter.
Kompletterat med planerna för spårvagn, metro och kontinentalbanan kan detta bli ett av
stadens bästa lägen vad avser kommunikationer.
Idag sker mycket biltrafik under rusningstid till och från staden via Jörgen Kocksgatan och
Carlsgatan. Framöver planeras alltfler arbetstillfällen och bostader i Västra Hamnen och
Limhamn. I översiktsplanen finns tankar på ombyggnad av fler infartsleder till stadsgator.
Dessa förandringar ställer stora utmaningar på Nyhamnsområdet. Antalet transporter
kommer öka.
I trafik & miljöplanen finns ett uttalat mål om att andelen transporter med bil skall minska.
Ur ett ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt perspektiv bör störst framgång uppnås
genom att framförallt minska andelen transporter inom staden med bil.
Med ovan motiveringar bör det i det vidare planarbetet utredas om en park & ride
anläggning för parkering kan vara lämplig, förslagsvis någonstans mellan spårvagnsdepån
och den östligaste hållplatsen. Kanske i området där justering av marknivån planeras ske.
Då kan de som skall till Malmö från norr ställa bilen här och sedan ta sig till slutdestination
med kollektivtrafik, alt. cykel.
Attraktivt för företag
Vår ståndpunkt är att en attraktiv och tillgänglig stad är en stad där cykel, kollektivtrafik
och bi! kan leva i samverkan. Malmöborna såväl som besökande ska inte se en begränsad
tillgänglighet som ett hinder för att förflytta sig till eller inom vår stad.
Utvecklingen av Nyhamnen får inte ske på ett sätt att det ytterligare försvårar
tillgängligheten in och ut från Västra Hamnen.
Gemensamma parkeringshus
Vi stödjer tanken på gemensamma parkeringshus, framförallt i de områden där planen
medger en någorlunda jämn balans mellan bostader och kontor. I Nyhamnen planeras för
en bra mix av bostader och verksamhet. Parkeringshusen bör då planeras vid punkter där
förutsättning för samutnyttjande mellan dessa är goda.
Parkeringsköpslösningar bör bejakas framför krav på att bygga under egen mark eftersom
detta innebär att det dels blir enklare att hantera ett i framtiden minskat bilinnehav utan att
det uppstår en massa tomma ytor. Dels att cykel och kollektivtrafikens konkurrenskraft kan
förbättras då avstånden till bilen ökar vilket framförallt är viktigt for transporter till och
från arbetet samt att förutsättningar för ett billigare bostadsbyggande stärks.
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Parkeringsnormen
Det har de senare åren skett en markant förändring vad gäller byggherrarnas vilja att välja
parkeringsköp framför att bygga parkering inom egen fastighet.
Parkeringsnormen bör sättas utifrån hur det faktiska behovet kommer te sig inom den
närmaste tidshorisonten och inte utifrån en målbild som ligger alltför långt fram i tiden.
Genom att bygga gemensamma parkeringshus kan man utnyttja dessa till ytterligare
parkeringsköp i framtiden vid t ex förtätning om ambitionen om ett minskat bilinnehav
infrias.
Våra erfarenheter idag pekar som tidigare nämnt på att p-normen för kontor är betydligt
lägre än verkligt behov vilket på sikt riskerar försvåra för företagsetablering då det ofta
ställs krav på att behovet av parkeringsplatser kan lösas.
Kanske också parkeringsanläggningar framöver bör byggas på ett flexiblare sätt så att delar
av dessa kan växlas mot annan verksamhet om behovet av parkeringsplatser minskas.

SYSAV
Sysav har tagit del av samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Nyhamnen och vill
framföra följande synpunkter:
•

Det övergripande intrycket är att det är en hög ambitionsnivå som läggs för
området på många plan och då i synnerhet vad gäller hållbarhetsfrågorna. Detta
anser Sysav är mycket positivt, och det ska bli spännande att följa utvecklingen av
området.

•

Sysav tycker det är positivt att samrådsförslaget så tydligt tar upp avfallshanteringen
i staden som en viktig del av översiktsplanen och att förslagen redan ligger på en
relativt hög detaljnivå. Att ge utrymme för både kvartersnära återvinningscentral,
återvinningsstationer för förpackningsmaterial och fastighetsnära insamling av
avfall anser Sysav är mycket positivt. Även om det inte framgår så tydligt av
förslaget förutsatter Sysav att aspekter som rör borttransporten av avfallet från
området beaktats, särskilt med tanke på att hela området planeras att utformas med
fokus på fotgängare och cyklister.

•

Sysav förstår att det finns en ambition och ett behov av att förnya och förtäta
staden, särskilt i centralt belägna delar. Med tanke på områdets närhet till
industriområdena i övriga hamnområdet är det dock viktigt att beakta hur dessa
områden påverkar varandras möjlighet till utveckling. Det finns alltid en risk när
bostadsområden etableras allt närmare befintlig industri. Det är särskilt viktigt att
beakta i perspektivet "På längre sikt" som beskrivs i planen men som egentligen
inte är en del av den. De områden som där beskrivs (Mellersta hamnen,
Järnkajsområdet och Östra hamnen) ligger ännu närmare de befintliga
industriområdena. I den gällande översiktsplanen pekas Norra hamnen ut som ett
område där tung industri, logistikföretag och anläggningar för energiproduktion ska
lokaliseras. Sysav anser att det är viktigt att dessa förutsättningar måste fortsätta
gälla under lång tid framöver, för att det ska vara möjligt att bedriva långsiktig
utveckling av den typen av verksamheter.
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Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Lantmäterimyndigheten i Malmö
I detta tidiga skede har Lantmäterimyndigheten i Malmö inget att erinra.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Kommunen har översiktligt beskrivit hur man avser utveckla området Nyhamnen under en
längre period. Hamnområdet avses omvandlas till ca 6000 bostäder och ett diversifierat
näringsliv med ca 13000 arbetsplatser.
Området ligger i anslutning till pågående industriell verksamhet i hamnen och rangering av
farligt gods på godsbangården. Enligt underlaget sträcker sig exploateringsområdet in i
riskområdet för förligt gods runt rangerbangården där individrisknivåerna är höga både för
personer som befinner sig inomhus och utomhus. I riskområdet finns avsikt att bygga
boende och samhällsservice i form av skolor, infrastruktur mm. Kommunen behöver
uppmärksamma detta och presentera hur man avser hantera riskexponeringen för ett större
antal människor jämfört med dagens situation samt om man avser vidta särskilda åtgärder
för att samhällsrisken ska bli acceptabel.
En stor del av området gränsar mot havet. Vid stormen Sven steg havet med över 2 m. En
analys av översvämmade ytor vid en havsvattennivå på 3 m har därför gjorts som visar att
stora delar av området riskerar översvämmas. Kommunen har i remisshandlingen föreslagit
både permanenta barriärer och placering av temporära barriärer vid höga havsvattenstånd
för att skydda exploateringsområdet. Prognosen för en stigande havsnivå är ca 1 m fram till
2100 och ca 2-4 m till 2200 (Se IPPC och Deltakommittens olika underlag).
Eftersom delar av området avses omvandlas efter 2050 anser MSB att planen även bör
beakta ett klimatscenario och en havsnivå bortom 2100. Kommunen bör därför också se
över förslaget att använda sig av temporära barriärer. Detta eftersom en extrem
havsvattennivå sannolikt kommer att drabba hela Malmöområdet och inte bara det aktuella
planområdet. Förutsättningarna för att sätta upp barriärer för att skydda detta område bör
därför vägas mot de konsekvenser och behov av skydd som föreligger inom andra delar av
kommunen. Temporära barriärer bedöms också vara en underdimensionerad åtgärd i slutet
av seklet. MSB förordar därför att permanenta åtgärder prioriteras. Dagvattenhanteringen
innanför en sådan invallning bör särskilt uppmärksammas och föreslagna
dagvattenlösningar bör därför också uppdateras för att omhändertagande och avbördning
ska kunna säkerställas.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter på rubricerat ärende.
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Sjöfartsverket
Bakgrund
Malmö stad önskar omvandla äldre hamndelar inom Malmö hamn (Nyhamnen) till
bostadsområden då Malmö stad växer. Samtidigt finns önskemål om att staden skall
komma närmare vattnet och tillgängligheten till vattnet skall öka.
Allmänt
Sjöfartsverket ser positivt på att äldre hamnområden som inte längre används kan utnyttjas
för ny bebyggelse och en utveckling av staden. Underlaget är omfattande och planerna
andas framåtanda och förnyelse. Samtidigt är Malmö hamn betydelsefull inte bara ur ett
lokalt perspektiv utan även nationellt då hamnen med sin verksamhet är utpekad som en av
Sveriges fem största Core-hamnar. Hamnen utgör därför en viktig nod i det europeiska
TEN-T systemet för transporter. Det är Sjöfartsverkets mening att förändringar som görs i
hamnens närområde skall prövas noggrant för att inte skada befintlig verksamhet såväl som
begränsa en framtida utveckling av hamnverksamheten.
Riksintresse kommunikationer
Malmö hamn omfattas av riksintresse för kommunikationer 3 kap miljöbalken och har
senast preciserats av Länsstyrelsen i Skåne/Trafikverket under 2011. I det fall förändringar
av riksintresset föreslås från kommunens sida så skall funktioner som idag anses
nödvändiga för hamnens funktion säkerställas genom alternativ lokalisering. Sjöfartsverket
ser att det i underlaget till FÖP behöver beskrivas tydligare vilka eventuella hamnfunktioner
som finns i området idag och hur dessa i så fall skall hanteras. Även eventuella
influensområden som kan påverka riksintresset behöver beskrivas.
Buller
Buller och dess påverkan är en central fråga för en hamnverksamhet. I underlaget hänvisar
kommunen till hamnens nuvarande miljötillstånd med maxvärden för buller. För att
hamnen skall ges möjlighet till en fortsatt utveckling så kan det inte uteslutas att nya
tillstånd för högre bullernivåer kan komma att behövas. Sjöfartsverket vill därför belysa det
faktum att dagens miljötillstånd inte skall anses såsom normgivande för framtida
bostadsbebyggelse i hamnens direkta närhet eller dess influensområde.
Kryssningstrafik
Sjöfartsverket ser positivt på att Malmö stad önskar utveckla kryssningsverksamheten vid
Frihamnspiren. Framtida VA-system och elförsörjning är här viktiga aspekter att beakta,
detta för att möjliggöra omhändertagande av avloppsvatten från färjor och att i framtiden
kunna elansluta inneliggande fartyg vid kaj.
Vid Frihamnspiren bör sampelet mellan tillgänglighet och sjöfartsskydd (ISPS) utredas
ytterligare, det är Sjöfartsverkets bedömning att en framtida kryssningsterminal i detta läge
kan komma att kräva ett större område för sjöfartsskydd än vad som beskrivits i underlaget.
Marina/fritidsbåtar
En marina planeras inom området. Sjöfartsverket vill peka på att eventuella
säkerhetsaspekter här måste utredas vidare innan slutgiltig ställning kan tas. Sjöfartsverket
ser en potentiell risk i att blanda yrkestrafik med fritidsbåtstrafik och därmed bygga in en
konflikt i området.
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Tillgänglighet
Det är av vikt att hamnen fortsatt kan beredas en god tillgänglighet med avseende på
landtransporter via järnväg/väg. Här skall säkerhetsavstånd och bullerfrågor beaktas.
Övriga funktioner (sjötrafik) inom berört hamnområde som kan beröras/påverkas vid
byggande av fasta broar bör belysas och eventuella omlokaliseringar beskrivas.
Sjöfartsverket önskar härmed att få komplettera vårt förra yttrande

Bakgrund
Malmö stad önskar omvandla äldre hamndelar inom Malmö hamn (Nyhamnen) till
bostadsområden då Malmö stad växer. Samtidigt finns önskemål om att staden skall
komma närmare vattnet och tillgängligheten till vattnet skall öka.
Sjöfartsverket har i sitt förra yttrande belyst sjöfartens intressen i ett större och bredare
hamnperspektiv men inte omnämnt den operativa verksamhet som Sjöfartsverket bedriver
inom rubricerat område, vilket kompletteras enligt nedan.
Verksamhetsbeskrivning Sjöfartsverket (Malmö)
I Öresundshuset, Hans Michelsensgatan 9 i Malmö bedriver Sjöfartverket sin operativa
verksamhet i Malmö. Härifrån bedrivs sjöräddning, lotsning, lotsplanering och
sjötrafikövervakning.
Sjöfartsverket är idag hyresgäst i Öresundshuset med kontrakt fram tills 2020 och hyr kaj
samt markområde till lotsbåtarna, service bod och parkering av CMP (Malmö hamn) med
avtal fram till 2019.
Malmö lotsstation är utgångspunkten för lotsningsverksamheten samt
sjöräddningsverksamhet i Malmö och södra Öresund där det utförs ca 2000 lotsuppdrag
per år. På lots stationen arbetar 10 båtmän samt 7 lotsar i en 24/7 verksamhet (jour dygnet
runt alla dagar om året). Lotsbåtarna samt tillhörande service bod, parkering och dieseltank
är placerade vid Ångbåtsbron.
Lotsarnas och båtmännens huvuduppgifter är att tillhandahålla lots till sjöfarten i södra
Öresund på 24/7 basis samt bedriva sjöräddning vilket gör att placeringen av lotsbåtarna
geografiskt behöver ligga i lotsstationens närområde då personalens sovutrymmen och
övriga faciliteter också finns där.
Lotsplaneringscentralen som ligger på plan 13 med totalt 8 skiftgående lotsoperatörer tar
emot och planerar ca 10000 lotsbeställningar per år från Varberg i väst till Västervik på
ostkusten.
Sound VTS som ligger på plan 14 är ett samarbete med Danska försvaret med totalt 20
skiftgående VTS operatörer som övervakar hela Öresunds ca 40000 fartygspassager.
I Sjöfartverkets lokaler finns ytterligare 6 heltidsanställda som utgörs av chefer och
administrativ personal.
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Sjöfartsverkets synpunkter kring framtiden
Sjöfartsverket ser att i det fall den nu föreslagna översiktsplanen med tillhörande
detaljplaner antas så finns en överhängande risk att Sjöfartsverkets operativa verksamheter
inte längre kan bedrivas i befintliga lokaler/hamnområden.
Sjöfartsverket önskar en dialog med Malmö stad för att bringa klarhet i hur en långsiktig
framtida lösning för Sjöfartsverkets operativa verksamheter kan se ut. I det fall en dialog
om alternativa lokaliseringar skall inledas så bör denna inledas i närtid där Malmö hamn
(CMP) och eventuellt Länsstyrelsen bör inkluderas.
Sjöfartsverket vill påpeka att ovan beskriven verksamhet utgör en samhällsfunktion och i de
nya direktiv som kommit kring totalförsvarets framtida planering så skall myndigheter
arbeta utifrån att kunna ha en uthållighet på 7-10 dygn i händelse av extraordinära
händelser. Detta kan således ställa krav på hur en framtida lokalisering skall planeras.

Statens Geotekniska Institut (SGI)
Bakgrund

Statens geotekniska institut, SGI, har av stadsbyggnadskontoret i Malmö erhållit rubricerat
ärende med begäran om yttrande. Vårt yttrande begränsar sig till geotekniska
säkerhetsfrågor som rör ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till
översvämning. SGI granskar inte frågeställningar rörande grundläggning och markmiljö
inkl. markradon.
SIG:s synpunkter

Samrådshandlingen, inklusive MKB:n, belyser problemen med höjda havsnivåer och
översvämning på ett tillfredställande sätt. Vi noterar dock att beskrivningen av de
geologiska och geotekniska förhållandena överlag saknas. På motsvarande sätt saknas en
värdering av geotekniska faktorer som kan medföra risker eller begränsningar i kommande
detaljplaner.
Området består, överst i profilen, uteslutande av fyllning enligt SGUs jordartskarta, och
stora delar utgörs av anläggningar i form av kajer och hamnar. Förutsättningarna för
ras/skred inom dessa områden är starkt beroende av fyllningarnas uppbyggnad, ev.
underlagrande jords egenskaper, och anläggningarnas konstruktion och status. Vi
rekommenderar att förhållandena belyses och att en strategi för klarläggande vid framtida
planläggning/utbyggnad redovisas.
SGI har i tidigare yttranden över översiktsplanen för Malmö stad (SGI 2011-10-05 Dnr
5.1-105- 0378, samt 2013-04-02 Dnr 5.1- 1302-0103) rekommenderat en komplettering
rörande geotekniska säkerhetsfrågor. Allmänt anser SGI att det i en fördjupning av
översiktsplan bör redovisas en strategi för hur de geotekniska frågorna ska klarläggas i
senare skede. SGI har ingen information som pekar på särskilt ogynnsamma förhållanden i
det aktuella planområdet, men saknar således en översiktlig redovisning av de geotekniska
förutsättningarna.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
SGU avstår från att lämna synpunkter i ärendet.
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Trafikverket
Generella synpunkter

Planområdet innebär en omvandling av Nyhamnen. Fullt utbyggt förväntas planen
innebära 6000 nya bostäder och 13000 nya arbetsplatser. Trafikverket är generellt positiv
till en förtätning av Malmö som i stationsnära lägen skapar goda långsiktiga förutsättningar
för hållbart resande.
Förslaget innebär ett väsentligt intrång av Malmö godsbangård vilket påtagligt försvårar
utnyttjandet av anläggningen och skulle även förhindra en framtida utveckling av järnvägen.
Trafikverket anser att planområdet måste justeras i detta avseende. Nya gång- och
cykelbroar måste utformas så att placering av bropelare, ramper och säkerhetsaspekter inte
påtagligt försvårar utnyttjandet av järnvägen. Planhandlingarna visar inte att det finns
förutsättningar för att genomföra gång- och cykelbroar över bangårdsområdet utan att
skada riksintresset för Malmö godsbangård.
Placering och utformning av ny bebyggelse som föreslås lokaliseras i närheten av
riksintressen måste anpassas avseende buller, vibrationer, säkerhet och luftkvalitet för att
inte på ett negativt sätt påverka riksintressena.
Riksintressen

Förslaget innebär påverkan på riksintresset för väg E6.01, Malmö hamn, järnväg,
tågstationer och Malmö godsbangård. Områden som är av riksintresse ska skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Malmö
stad har endast översiktligt beskrivit påverkan på riksintressen i den fördjupade
översiktsplanen. Tillkommande bebyggelse och förändrad markanvändning ska inte
påverka riksintressena på ett sätt som medför nya begränsningar för dagens eller de
framtida funktionerna.
Riksintresse hamn
Frihamnskajen och ytorna norr om Grimsbygatan är utpekade som riksintresse hamn.
Planhandlingarna beskriver att delar av riksintresset för hamnverksamheten som ligger
inom planområdet föreslås avvecklas. Det saknas en beskrivning över hur denna avveckling
kan göras utan att äventyra riksintressets värden.
Riksintresse väg
Riksintresset för Malmö hamn preciserades 2011. Enligt denna beskrivs följande
förändringar: ”När färjetrafiken flyttas från Nyhamn till Norra hamnen ska riksintresset
ändras så att E6.01 endast pekas ut från E6 fram till trafikplats Spillepengen. Nytt
riksintresse blir då även den planerade kopplingen från trafikplats Spillepengen till
gatusystemet i Norra hamnen.”
Riksintresse järnväg
Översiktsplanen föreslår ny bebyggelse på den del av bangården som ligger närmast
Carlsgatan. Planen föreslår en stigning av marken med stödmur mot bangården fram till
Västkustvägen/Frihamnsviadukten. Denna ”bangårdsterass” ska fungera som skydd mot
bangården men även som en förbindelse för anslutande gång- och cykelbroar över
bangården. Denna yta används idag för styckegodshantering (vagnslast), uppställning och
servicefunktioner. Trafikverket ser dessa funktioner som viktiga och verksamma.
Styckegodshantering sker främst utanför Trafikverkets fastighet och kan möjligen
lokaliseras på annan plats. Ytorna för uppställning och service som finns inom
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Trafikverkets fastighet är viktiga både utifrån dagens funktioner och som möjliga ytor att
utveckla för framtida behov. Trafikverket måste ur ett långsiktigt perspektiv säkra att det
finns ytor inom bangården som är möjliga att utveckla för att bangårdens funktioner även i
framtiden kan uppfyllas. För närvarande utreder Trafikverket till exempel möjligheten att ta
emot längre tåg men även nya typer av tågtrafik såsom höghastighetståg. Det finns ett
kontinuerligt behov av nya funktioner på bangården som efterhand kommer att ersätta
vissa av de befintliga. Redan idag är ytorna inom bangården ytterst begränsande. Malmö
godsbangård är av riksintresse och dess funktion stöds av den strategiska placering
bangården har idag. Trafikverket avstyrker förslaget att delar av bangården skulle ersättas av
bebyggelse.
Limhamnsspåret, från bangården till Västra Varvsgatan inklusive hamnspåret till
Bassängkajen vid Lantmännens spannmålsanläggning anses ej längre vara av riksintresse
enligt preciseringen av riksintresset för Malmö hamn 2011.
Förbindelser över järnvägen

Förslaget innebär ett antal gång- och cykelbroar över bangården. Utformningen av broarna
framgår inte av förslaget och inte heller hur eventuella bropelare skulle placeras inom
bangården. Nya förbindelser är endast möjliga om de utformas på ett sådant sätt att de inte
påverkar bangårdens nuvarande eller framtida funktioner. Risker kopplade till att
människor befinner sig ovanför bangården (suicid, olycksfall, vandalisering) måste belysas.
Bropelare som ska placeras på bangården kan innebära ett stort intrång och måste noggrant
utredas. Överenskommelse som förtydligar ansvar och kostnader för nya kopplingar måste
tecknas mellan Malmö stad och Trafikverket innan detaljplan antas.
Avstånd till järnvägen och risker

Malmö stad har antagit ett så kallat uppmärksamhetsavstånd till järnvägar med farliga
godstransporter som anger att om bebyggelse ska placeras närmare järnvägen än 30 meter
måste en särskild riskanalys genomföras. Trafikverket anser att ny bebyggelse inte bör
tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. Ett sådant avstånd ger utrymme för
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av
järnvägsanläggningen. Alla bostäder som kan komma att påverkas av järnvägen ska ingå i
en riskanalys. För att byggelse ska kunna lokaliseras nära järnvägen bör noggranna
riskbedömningar göras och säkerhetsscenarier prövas i fortsatt planarbete.
Buller, vibrationer och elektromagnetiska störningar

Generellt anser Trafikverket att det är mera lämpligt att placera kontor närmast järnvägen
med hänsyn till buller och risker. Då området omges av trafikerade vägar, järnväg,
hamnverksamhet och ska det i kommande arbete säkerställas att befintlig och planerad
bebyggelse uppfyller de krav som finns för buller. I kommande planarbete ska hänsyn även
tas till vibrationer från järnvägen och elektromagnetiska störningar.
Åtgärder som krävs med anledning av planförslaget ska i sin helhet bekostas av
kommunen.

Burlövs kommun
Burlövs kommun ser positivt på Malmö stads ambitioner att förtäta i stationsnära lägen
med befintlig infrastruktur. Nyhamnen har goda förutsättningar för att bli en blandad
stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och olika typer av mötesplatser.
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Burlövs kommun ser satsningarna på gång, cykel och kollektivtrafik som mycket viktiga då
planförslaget troligtvis innebär en trafikökning genom Burlöv. Malmö och Burlöv är starkt
sammankopplade. Förutsättningarna för att cykla mellan kommunerna är goda, men bör
förbättras med fler nya cykelvägar och ett snabbcykelstråk. Det finns redan idag goda
kollektivtrafikförbindelser mellan Burlöv och Malmö centralstation och Nyhamnen. Dessa
förbindelser kommer att förbättras i och med utbyggnaden av Södra stambanan då Burlöv
station blir en pendlarstation, Burlöv C, med både Pågatåg och Öresundståg. Burlöv är en
inpendlingskommun och förutsättningarna är goda för att exempelvis bo i Nyhamnen och
arbeta i Burlöv eller tvärt om.
Utvecklingen i Norra hamnen är stark och Malmö stad arbetar också aktivt för att
åstadkomma nya utfyllnader i havet avsedda för hamnens fortsatta expansion. För Burlövs
kommun är det viktigt att nya störande verksamheter som ska etableras ska samrådas samt
att åtgärder vidtas så att boende och verksamma i Arlöv inte störs. Närheten mellan de
norra delarna av hamnen och stadsbebyggelsen i Arlöv gör att boende i Arlöv påtagligt
påverkas av hamnens verksamheter.
På sidan 51 visas en långsiktig möjlighet att koppla hamnen till Södra stambanan med en ny
järnväg för gods längs Västkustvägen. Det framgår inte hur och var en sådan koppling till
stambanan i så fall skulle ske. Burlövs kommun anser att det är olämpligt med fler godsspår
genom kommunen. I och med att Södra stambanan byggs ut till fyra spår och bullerdämpas
kommer störningarna från järnvägstrafiken genom kommunen att minska. Kommunen
motsätter sig fler godsspår genom kommunen eftersom de tillför nya bullerkällor och
barriärer. Ett eventuellt godsspår längs Västkustvägen skulle dessutom bli ytterligare en
barriär mellan bebyggelsen i Burlöv och Spillepengen, som är Malmös och Burlövs
gemensamma rekreationsområde, vid havet.

Helsingborgs kommun
Helsingborgs kommun har valt att avstå från att lämna yttrande över samrådsförslaget för
översiktsplan för Nyhamnen.

Landskrona kommun
Vi avstår från att svara då vi inte är speciellt berörda.

Lunds kommun
Lunds kommun kommer inte att avge något yttrande avseende er utsända remiss angående
Översiktsplan för Nyhamnen, samrådsförslag.

73

Svedala kommun
Yttrande

Malmö stads fördjupning av översiktsplanen för Nyhamnen syftar till att utvidga
stadscentrum till området omedelbart norr och nordost om centralstationen. Detta föreslås
göras med hög densitet och hög funktionsblandning, inkluderat cirka 6000 nya bostäder
och cirka 13000 nya arbetsplatser. Bygg och miljö tycker det är positivt att översiktsplanen
föreslår tät blandad stadsbebyggelse i stationsnära läge med goda kommunikationer med
regional och lokal kollektivtrafik samt god infrastruktur för gång- och cykel.
Då översiktsplaneområdet ligger omedelbart intill Malmö centralstation så angår
planförslaget framför allt dem som ankommer med tåg till Malmö från Svedala.
Planförslaget ökar tillgängligheten till framtida arbetsplatser vilket inte bara är till godo för
kollektivtrafikens attraktivitet utan potentiellt också för Svedalas framtida attraktivitet som
bostadsort.
Planavdelningen ser med tillförsikt på planerna för Nyhamnen i Malmö och har inget att
erinra mot förslaget.

Vellinge kommun
Vellinge kommun avstår från att yttra sig.

E.ON Sverige AB
Inom planområdet finns ledningar och därtill hörande anläggningar för fjärrvärme-, el och
gasförsörjning. Ledningarna och anläggningarna ägs av E.ON genom dotterbolagen E.ON
Värme Sverige AB, E.ON Elnät Sverige AB samt E.ON Gas Sverige AB (fortsättningsvis
E.ON Värme, E.ON Elnät och E.ON Gas). På uppdrag av E.ON Värme och E.ON Elnät
vill jag framföra följande synpunkter på planförslaget. E.ON Gas avser att avge ett separat
svar.
På fastigheten Malmö Hamnen 22: 198 har EON Elnät en befintlig fördelningsstation. Se
bifogad karta. Stationen försörjer Frihamnen med el. Lagfaren ägare till fastigheten är EON
Elnät. Med tanke på den utrustning bolaget har installerat i fördelningsstationen och den
stora mängden elledningar bolaget dragit och anslutit i stationen blir en eventuell flytt av
stationen mycket dyr. I översiktsplanens kartor och text verkar det som om
fördelningsstationen inte noterats. I översiktsplanen föreslås bl.a. (sidan 18) att marknivån
längs Västkustvägen, på sträckan mellan Frihamnsviadukten och godsspåret mot Mellersta
hamnen, höjs ca 6 meter. Åtgärden kommer förmodligen påverka vår fördelningsstation.
E.ON Värme är mycket positiva till den fördjupade översiktsplanen. Fjärrvärmen är ett
energislag som i allra högsta grad kan bidra till att förverkliga de energimål för stadsdelens
utveckling som kommunen satt upp. Fjärrvärmen kommer till sin rätt allra bäst i täta städer
och potentialen för värmeförsörjningen i Malmö är stor, d.v.s. förutsättningarna i
värmeinfrastrukturen är mycket goda för expansion och tillväxt.
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E.ON Värme förespråkar ett tidigt och nära samarbete i frågor gällande omvandling av
gatubilder, bebyggelser och stationsområden mm. Fjärrvärmedistributionen är beroende av
utrymme i mark, fjärrvärmerören behöver få plats vid förläggning och åtkomst är
nödvändig för utbyggnad och underhåll. I Översiktsplanen saknar vi skrivelser om
befintliga fjärrvärmeledningar i mark och hur man avser att hantera detta behov i samband
med ändring av gator, gång- cykelstråk, utbyggnad av spårväg och stationsområden osv.
Intresset av detta klargörande torde vara detsamma från samtliga ledningsägare i Malmö då
intresset för utrymme i mark är gemensamt oavsett ledningsslag. Exempel på frågor Värme
skulle önska förtydligande kring är.
•

Vid trädplantering utmed gatorna - hur säkras att ledningsägare får yttra sig i
samband med detta då det påverkar utrymmet i mark?

•

Ändringar av befintlig gatubredd - hur påverkar det möjligheten att förlägga och
komma åt ledningar i mark?

•

Hur avser man samarbeta med ledningsägare kring utrymmet i mark (befintliga
ledningar likväl som expansion) i samband med omvandling av gaturummet?

E.ON Värme förutsätter att bolaget får behålla befintliga anläggningar i oförändrat läge och
utförande. Om behov av ledningsflytt uppstår förutsätter bolaget att samordning och
överenskommelser träffas med den som begär detta. Eventuella kostnader förenade med
flyttning, ombyggnad eller andra åtgärder bekostas av den som så begär.
E.ON Värme är positiva till att försörja nytillkommande bebyggelse med klimatsmart
fjärrvärme och fjärrkyla.
E.ON Värme ställer sig positiva till att medverka i framtagande av områdesspecifik
energistrategi för planområdet. Tidig samverkan kring energi och energisystem ger goda
förutsättningar för realiserbarhet. E.ON Värme vill bidra med vakenhet för och
tillvaratagande av de möjligheter som ges via teknisk utveckling inom energibranschen och
då i kombination med allt mer energieffektiva byggnader. Begreppet smarta nät är relevant
inom såväl värme- som kylaförsörjning.
E.ON Värme ser behov av att få tillgång till yta för produktionsanläggning för lokalt
producerad fjärrkyla. Förutsättningar för energieffektiv produktion förbättras markant om
frikyla ifrån havsvattnet kan utnyttjas.
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E.ON Gas
E.ON Gas Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande
synpunkter.
E.ON Gas har ledningar inom aktuellt område, se bifogad karta, såsom PE och
stålledningar med tillhörande katodskydd. Flytt av dessa ledningar kan i vissa fall vara
komplicerat p.g.a. att driftavbrott inte kan göras hur som helst, gasledningen under
spårområdet är en sådan ledning som är svår att flytta.
Avkopplade ledningar kan plockas bort, dock ska det redovisas till E.ON Gas.
E.ON Gas kan erbjuda Energigas för olika lösningar t.ex. för restauranger, hantverk och
utsmyckning. Tankningsstation för fordon kan bli aktuellt, även för marin verksamhet i
framtiden.
Byggnad för trycksänkning av gas kan bli aktuellt i området, s.k. RS-station.
För information om anslutning av gas, kontakta gärna E.ON Gas marknadsenhet, 040- 25
50 00.
Pär Hultberg har tidigare lämnat ett gemensamt svar för koncernen, E.ON Gas missade det
interna yttrandet och kommer därför med ett eget nu.
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SKANOVA
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.
Vi har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag.
Om önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.
Kontakta http://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via http://www.ledningskollen.se
För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella området på tfn
(vxl) 08-604 04 90.

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att
erinra mot upprättat förslag.
Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska Kraftnät inte har några ledningar i
anslutning till aktuellt planområde anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska
Kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet för
aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni
välkomna att höra av er till oss.
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För övergripande information rörande Svenska Kraftnäts framtida planer för stamnätet för
el hänvisar vi till Perspektivplan 2025 och Nätutvecklingsplan 2016-2025. Dessa dokument
finns publicerade via vår hemsida; www.svk.se.

Fastighets AB Briggen
Täthet. Nyhamnen bör bli tätare än samrådsförslaget. Nyhamnen ska stå för något nytt, en
ny vision. Tätheten bör då också signalera nytt. Den ”vanliga” Malmöskalan med 5-6
våningar bör dels bli högre i Nyhamnen generellt samt dels kompletteras med byggnader
som är betydligt högre och sticker upp. Området har idag några punkthus som är högre
(såsom Slagthuset, Öresundhuset m.fl.) dessa bör bli fler och på flera olika platser i
Nyhamnen (jämför ”en glestandad kam”). De södra delarna vid Carlsgatan bör bli höga.
Även exponeringen mot Öresund är viktigt att denna får sin höjd. Jobba gärna med olika
höjder som trappar sig upp respektive ner inom stadsdelen. Tätheten ger bättre
förutsättningar för hela områdets exploateringsekonomi (”resursslöseri” att inte nyttja
höjden i ett sådant här läge). Skalan är viktig. En del gatusektioner bör minska i bredd för
att på så sätt få upp tätheten (se även punkt nedan). En större täthet ger även fler
människor som rör sig på gatorna och ökar förutsättningarna för att få aktiva bottenvåningar att fungera med verksamheter.
Intim stadsdel. Gatusektionerna bör minska. Svårt att uppfylla en intim känsla i
stadsdelen med gatusektioner på 48 meter. Det bör tillåtas avsteg från standard
designmanualen gällande att separera samtliga trafikslag och att ha gång- och cykelzoner
osv på båda sidor en gata. Dessa krav är på ett sätt bra, men får förödande konsekvenser på
bredden för gatusektionerna. Man bör sträva efter mer samnyttjande av olika trafikslag. Att
få ner gatusektionerna påverkar även tätheten för hela stadsdelen positivt. Att skilja bil och
spårvagn är positivt för gatubredden då denna kan minskas (se mer om detta nedan).
Ekonomi är en nyckelparameter för utveckling av Nyhamnen. Dels då de initiala
kostnaderna för investering i infrastruktur är höga och dels att vi vill nå en socialt hållbar
stadsdel som är för alla Malmöbor. Det är då viktigt att byggrättskostnaderna är rimliga och
inte är så höga generellt i stadsdelen att dessa stänger ute vissa grupper. Här är täthet,
exploateringshöjd med mera viktigt. Vi tror vidare att det är viktigt med ekonomisk
styrning redan nu i tidigt utvecklingsskede (parallellt med FÖP:en). En förvaltningsövergripande organisation, med styrgrupp, bör redan nu sättas för Nyhamnen där
ledningen ansvarar för totalekonomin för Nyhamnens exploatering och i hela planeringen
av området. Såsom vi ser det behöver ekonomin komma att avspegla sig i utformning,
användning och volym för att på så sätt säkerställa genomförbarheten (och därmed tiden) i
utvecklingen av Nyhamnen. Huvudstyrmedel är alltså ekonomi och tid.
Social hållbarhet. Viktigt att definiera målgrupperna? Vilka verksamheter vill man ha hit i
förhållande till andra område i Malmö? I FÖP:en står det att ”Nyhamnen ska bidra till att
minska skillnaderna i sysselsättning, inkomster, utbildningsnivå mellan stadsdelar i Malmö”.
Det måste innebära rimliga exploaterings- och byggrättskostnader för att verksamheterna i
området ska kunna drivas hållbart och den totala mixen i stadsdelen bli blandad. Det pratas
mycket om detta ur bostadsperspektiv men det är en nog så viktig aspekt även ur
kommersiellt perspektiv. Högbetalande företag bör blandas med verksamheter med lägre
betalningsförmåga, detta kan möjliggöras med balanserade, rimliga och varierande
byggrättspriser. Verksamheter som främjar liv och rörelse dygnet runt, är viktigt för
trygghetskänslan i området. Trygghet, en blandad stad, sport, kultur, öppna verksamheter
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såväl dagtid som kvällstid är viktiga aspekter i social hållbarhet. Även här ger en tät och hög
exploatering bättre förutsättningar för att lyckas. Mer människor i rörelse i området skapar
förutsättningar och ger en bättre blandning och mix. Även att blanda nya och äldre delar
och snarare levandegöra äldre delar än att begränsa användandet av dessa skapar en
hållbarhet i stadsdelen (se även mer om bevarande nedan).
Stråken är viktiga för att skapa en attraktiv stadsdel som är levande med mycket människor
i rörelse. Målpunkterna i stråken är då viktiga att jobba med. Havet är en naturlig målpunkt.
Även viktigt att det finns naturliga rörelsemönster i stråken. Som ett exempelvis ser vi
problem med det väst-östliga parkstråket längs nuvarande Jörgen Kocksgatan om man inte
placerar en viktig målpunkt i öster. Utan sådan målpunkt tror vi mer på syd-nordliga stråk.
Bör ett parkstråk läggas in i syd-nordlig riktning? Prioritera stråken, hellre några få men
starka stråk än för många svaga.
Övergång över järnvägen är viktig för att få Nyhamnen att bli en del av övriga Malmö.
En övergång bör vara ganska bred för att inte uppfattas som en övergång utan som en
naturlig del av staden. Jämför Hyllie torg som uppfattas som ett naturligt torg i stadsdelen
men som också är en övergång över spåren. En liknande övergång tror vi hade varit viktig
för Nyhamnen, men vi förstår att det är dyrt och att ekonomin kan vara en utmaning. Att
få eventuella ramper att smälta in naturligt i stadsdelen så att de inte uppfattas som ramper
tror vi är viktigt. Att Nyhamnen har många och bra kopplingar till kringliggande stadsdelar
är viktigt för att bli en del av staden. Om en stadsdel har för få kopplingar uppstår problem
med tillgänglighet, det uppstår köer som kan påverka hela stadsdelens attraktivitet.
Nyhamnens fyra anslutningar (två i väster och två i öster, för samtliga trafikslag) kan vara
några för få. Utöver dessa finns de tre inritade anslutningarna över järnvägen, men dessa är
endast för vissa trafikslag (gång och cykel). Detta bedömer vi att man bör studera vidare,
med en ambition att få in en eller två ytterligare anslutningar för samtliga trafikslag.
Bevarande av äldre bebyggelse. Viktigt att dessa blir en del av den nya utvecklingen.
Befintliga byggnader tillför en blandning i den nya utvecklingen som är bra för stadsdelen.
Viktigt att befintliga byggnader kan användas och få ett nytt liv med nya verksamheter.
Viktigt att dessa inte står oanvända. Begränsa inte utan skapa hellre kreativitet och
öppenhet för dessa byggnader. Skapa dynamik mellan gammalt och nytt inte bara mellan
byggnader utan även i och kring fastigheterna. Få äldre bebyggelse att integreras med nya
inslag, så dessa blir en del i förändringen. Tillåta att man får bygga om och bygga till dessa
äldre byggnader så att de kan få förnyad verksamhet och bli en del i det nya Nyhamnen.
Regionpendling är en naturligare del i Nyhamnen, med dess närhet till Centralstationen
men även dess nära koppling till norra infarten till Malmö, än vad Västra Hamnen är. En
blandning mellan kommersiellt och bostäder är därför naturlig, där andelen kommersiellt
bör vara högre än exempelvis i Västra Hamnen. Blandningen och inslag av båda delar är
dock viktig.
Tillfällig användning. Då utvecklingen av stadsdelen kommer ta många år är det viktigt
att jobba med hur man får liv och rörelse även under utvecklingen, tillfällig användning, få
med hela Malmö, övriga regionen osv. Ett antal av aktörerna i Uppstart Nyhamnen är inne
på detta, inte minst studentteamen. Denna del är viktig att arbeta vidare med.
Kommunikation och trafik. Med tanke på gatusektionernas bredd är det intressant att
dela på bil och spårvagn på olika gator för att kunna hålla ner bredden på dessa. Vidare är
det viktigt att gatan för biltrafik genom Nyhamnen i öst-västlig riktning till Västra Hamnen
blir effektiv med tanke på Västra Hamnens flöden och behov av hög kapacitet. Denna gata
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får gärna ”bölja” sig igenom Nyhamnen men viktigt att den inte innehåller
vänstersvängande korsningar som stoppar upp flödena och ger sämre kapacitet. Här
uppfattar vi Alternativ 1 i Uppstart Nyhamnen som bästa alternativet, även om uppdelning
av bil och spårvagn på olika gator kan vara intressant, bl.a. med avseende på tätheten och
gatusektionen. Att placera spårvägen så centralt som möjligt i stadsdelen är önskvärt. Även
här uppfattar vi Alternativ 1 som bäst. I väst-östlig riktning ligger dragingen centralt, men
man skulle gärna se att den nord-sydliga dragningen låg något längre österut för att få ett
större upptagningsområde. Vi har dock förståelse för att denna dragning har fått
kompromissa med befintlig kvarterstruktur och placering på befintliga byggnader. Strävan
på en i området centralt placerad spårvagn tror vi ger svaret på att spårvagnen inte bör gå
fram längs med vattnet utan hålla sig inne i området.
Fastighets AB Briggens fastigheter

FÖP:ens geografiska indelning som även anger preliminära tider för exploatering för
respektive delområde är viktigt att denna mer är grovt vägledande än styrande. Vissa delar
som ligger i gränsen mellan två delområden bör kunna glida mellan delområdena för att ge
flexibilitet i utvecklingen. Exempelvis Hamnen 22:27 som enligt kartan i FÖP:en på sid 52
ligger i delområde 3, men enligt oss istället borde ligga i delområde 1 osv.
I Nyhamnens östraste del där uppfyllnad ska ske för att komma upp i Frihamnsviaduktens
nivå bör de obebyggda fastigheterna Moränen 1 och Moränen 2, som ligger längst i öster (i
Östra Hamnens sydvästliga del), studeras. Eventuellt bör dessa läggas in i FÖP Nyhamnens
planområde för att få med dessa naturligt i planeringen av den nya marknivån. De östra
delarna av Nyhamnens koppling till Östra Hamnen bör studeras vidare. Hur ska dessa
områden stärka varandra?

Jernhusen
Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Vi skapar
nytt liv i stationsområden så att fler kan bo, arbeta och vistas nära det kollektiva resandet
och därigenom enklare resa med kollektiva färdmedel. I Malmö har Jernhusen startat upp
utvecklingen av Nyhamnen genom att exempelvis bygga det nya kontorshuset Glasvasen
invid Malmö Centralstation.
Nyhamnen med det centrala läget i Malmö har alla förutsättningar och möjligheter att bli
den nya berättelsen som kan stärka Malmö stad! Men då krävs mod att våga göra något
unikt och nytänkande i stadsdelen Nyhamnen.
Vad är det som verkligen gör Nyhamnen till en unik stadsdel då staden fortsätter att växa?
Jernhusen önskar se en ännu tydligare bild av visionen Nyhamnen.
Jernhusen instämmer i den övergripande målbilden att Nyhamnen ska bli en stadsdel av
betydelse, inte bara för Malmö utan för alla som bor och verkar i regionen. Att innerstaden
tillåts växa och kompletteras med en stadsmiljö som har intensitet och många funktioner är
viktigt.
För att skapa en trivsam och attraktiv stadsmiljö så är en väldigt viktig parameter
människor. Det behövs människor i stadsmiljön och stadsrummet för att göra det
attraktivt. Desto fler människor som bor och arbetar i stadsdelen desto större densitet av
människor som genererar liv och rörelse.
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Hög täthet både horisontellt och vertikalt är viktig i detta centrala läge i staden. Om vi ska
bygga tätt någonstans så är det först och främst i kollektivtrafiknoderna i de mest centrala
delarna av staden. Fler människor som går in och ut genom samma entré skapar liv i
markplan och platsen utanför byggnaden. Med en hög täthet behövs mer samutnyttjande.
Att analysera hur rummen mellan byggnaderna kan bli mer flexibla och få fler
användningsområden är nödvändigt.
Att Nyhamnen ska bidra till att minska skillnaderna i sysselsättning, inkomster,
utbildningsnivå och hälsa mellan olika stadsdelar i Malmö är en bra ambition. Planens
ambition och verktyg bör dock konkretiseras.
Planområdets avgränsning

Nyhamnens centrala läge i staden och närheten till Malmö Centralstation är grunden till att
Nyhamnen har en enorm potential att utvecklas till en fantastiskt levande, attraktiv och
intressant stadsdel att bo, arbeta och vara i.
Jernhusen anser därmed att Malmö Centralstation ska inkluderas i Planområdets
avgränsning samt ingå i det Geografiska delområdet "Stationsområdet". I texten i
samrådsförslaget läggs vikt på Nyhamnens centrala och goda kollektivtrafikläge men i
bilder visas avgränsningar som exkluderar Malmö Centralstation.
Det läggs även stor vikt vid att Nyhamnen bättre ska kopplas till den centrala staden genom
broar över bangården. Bangården med föreslagna broar bör därmed inkluderas i
planområdet.
För att inkludera både bangården och Malmö Centralstation i planområdet förslås att
planområdesgränsen söderut åtminstone borde sträcka sig över kanalen från Malmö
Centralstation och fram till Frihamnsviadukten.
Bilden på sidan 3 över planområdets avgränsning samt bilden på sidan 10 över de
geografiska delområdena bör därmed ses över.
Stråk, målpunkter m.m.

Malmö Centralstation är en viktig målpunkt och mötesplats som stärker stadsdelen
Nyhamnen men fler starka målpunkter och mötesplatser behövs i Nyhamnen.
Hur ser rörelsemönstren ut idag och i en framtid? När, var och hur berikas stråken och
platserna med liv och rörelse? Vad är det för målpunkter, vad händer vid målpunkterna,
varför ska människor vilja mötas här, vilka är dragarna, hur kan målpunkter vara attraktiva
året om? Hur ser de befintliga och de nya stråken ut mellan målpunkterna? Detta bör
tydliggöras i den fördjupade översiktsplanen
Att utreda och finna attraktiva stråk och målpunkter inom Nyhamnen är viktigt men även
att zooma ut och finna målpunkter i Malmö och Öresundsregionen, som kan knytas
samman med målpunkter i Nyhamnen.
Jernhusen anser att Malmö Centralstation med det nya torget, Rälsplatsen, vid Glasvasen är
en viktig mötesplats och att det finns ett intressant diagonalt stråk från denna plats och
nordost ut i Nyhamnen som bör studeras vidare och som skulle kunna lyftas fram som ett
starkt stråk genom Nyhamnen.
Visionen om att stadsmiljön ska locka till utevistelse så att platserna befolkas och upplevs
som trygga under lång tid av dygnet är bra. Hur platserna upplevs under olika tider på året
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behöver även beaktas. Det vore därmed intressant att analysera en plats under t.ex. fyra
årstider och se hur platsen kan befolkas och upplevas trygg under hela året.
Att medvetet skapa olika typer av stråk i stadsdelen är viktigt. Stråken bör värderas efter
hur många som förväntas använda dem, inte bara den relativa fördelningen inom området.
En förutsättning för handel med långsiktig bärkraft är att våga hitta tydliga handelsstråk
med strategiskt bra lägen, där köpkraften koncentreras.
Genom att planera för handel i bottenvåningarna generellt splittras köpkraften och
underlaget blir inte tillräckligt stort. Att tidigt analysera och finna dessa starka samlade
handelsstråk är en grundläggande faktor för att lyckas.
Broar
Jernhusen ställer sig positivt till en allmän gång- och cykelförbindelse över bangården till
förmån för hela Nyhamnen och att den nya stadsdelen Nyhamnen bättre ska kunna
kopplas samman med den Gamla staden. Det är dock viktigt att inte glömma bort redan
befintliga starka stråk så som det naturliga stråket som leder fotgängare via Centralstationen
och Skeppsbron till den Gamla staden. Detta stråk borde lyftas fram i den övergripande
strukturbilden och kopplas samman med ett möjligt diagonalt stråk från Rälsplatsen som
leder vidare ut i Nyhamnen.
Att skapa nya kopplingar mellan den Gamla staden och Nyhamnen är bra men måste
ställas i relation till samhällsnytta och samhällskostnad. Att skapa en riktigt attraktiv
koppling är sannolikt bättre än att skapa fler enklare utformade kopplingar. Komplexiteten
att planera och genomföra brokonstruktioner med stöd på bangården som begränsar
bangårdens framtida användning får inte underskattas.
En rak broförbindelse över bangården är att föredra för att uppnå optimal attraktivitet för
stråket mellan Nyhamnen och Gamla staden. Anslutningen av bron påverkas utifrån
prioritering av användare. Det bör därmed utredas om bron först och främst prioriterar
fotgängare eller cyklister. Hur bron ansluts och landar på ömse sidor bangården är viktigt
att tidigt utreda. Vilka platser bildas vid anslutningarna av bron och hur hanteras
höjdskillnaden. Ramper behöver nödvändigtvis inte vara raka, Skyttelbron i Lund är ett
exempel på en sådan anslutning.
Stadsgator
De nordsydliga huvudstråken för gående och cyklister korsar de stora bilstråken i östvästlig
riktning. Här är det viktigt att biltrafiken inte skapar en barriär för gående och cyklister.
Jernhusen anser att Carlsgatan ska utformas som en stadsgata med ett intimt gaturum för
att uppnå stadsmässig känsla och ge Nyhamnen rätt karaktär och förutsättning. En faktor
som kan bidra till detta är att låta livet synas i gaturummet genom att kraga ut hus,
byggnadsdelar och balkonger och tighta till Carlsgatans gaturum. Kantstensparkeringar
längs med Carlsgatan är viktigt för att möjliggöra handel och liv i bottenvåningarna.
Jernhusen anser det mycket positivt att i enlighet med samrådsförslaget möjliggöra en
riktningsförändring av Carlsgatan som kan hjälpa till att sänka hastigheten och skapa ett
intimare gaturum. En riktningsförändring medför längre avstånd mellan Bangårdsterrassen
och Carlsgatan och ger därmed bättre förutsättningar för broanslutningen från
bangårdsterrassen ner till Carlsgatan i markplan där en höjdskillnad om 7-8 meter ska
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hanteras. Beslut om riktningsförändring måste ske redan i samband med pågående
detaljplanearbete för kvarteren söder om Carlsgatan.
I enlighet med den beslutade TROMP så bör uttrycket "huvudgator" generellt ersättas med
"stadshuvudgator".
Vi ser det som en framgångsfaktor att spårvagnen etableras tidigt för att gynna
kollektivtrafiken och att tidigt etablera ett resmönster. Detta skapar i sin tur ökad
attraktivitet för kringliggande fastigheter och möjliggör tidigare utbyggnad.
Bilden på sidan 14, med bildtext "Vid stationsområdet finns förutsättningar för ett intensivt
folkliv", visar en plats som inte innefattas inom den avgränsningen som är gjord för
delområdet. Jernhusen instämmer dock att det är en viktig länk och mötesplats från/till
Malmö Centralstation vilken borde inkluderas. Kopplingen till Neptunigatan borde
tydliggöras. Det gamla Limhamnsspåret som ligger norr om Neptunigatan skulle kunna
tydliggöras som ett gång- och cykelstråk från Anna Lindhs plats till Malmö Centralstation,
Glasvasen och vidare mot Bangårdsterrassen.
Bebyggelse

Jernhusen instämmer i att det centrala läget ska återspegla sig i en attraktiv stadsbebyggelse
som ger ett effektivt markutnyttjande.
Avsikten att inte ange riktlinjer som är mer detaljerade än vad som anses nödvändigt för att
kunna uppnå planens intentioner är viktigt. Det finns dock flera riktlinjer i samrådsförslaget
som bör ses över då de hämmar målbild och vision, vilket ges exempel på i nedanstående
stycken.
Att bebyggelsen signalerar Nyhamnens karaktär med lekfull och inspirerande arkitektur är
viktigt. Ska Nyhamnen utgöra en ny unik stadsdel så bör det lyftas fram och vara en
kontrast till övriga staden istället för att upplevas som en naturlig fortsättning av befintligt.
Jernhusen ser positivt på att öka antalet bostäder och kontor i Nyhamnen. Att bebyggelsen
ska hålla sig inom den historiska Malmöskalan 5-6 våningar stämmer inte överens med de
övergripande visionerna om hög täthet särskilt i de mest kollektivtrafiknära lägena.
Jernhusen anser att målbilden bör lyftas fram med fokus på att tillvara ta det centrala läget
genom en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel.
För bebyggelse söder om Carlsgatan närmst bangården finns en skala som tillåter och
kräver stora volymer. Med etablering av höga hus i ett tidigt skede skapas visuella
landmärken som under områdets framväxande hjälper till att etablera Nyhamnen i
betraktarens öga även på långt håll. Beslutat planprogram Pp6033 framhäver vikten av en
högre exploatering i detta läge. Det behöver även framhävas och förtydligas i den
fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen.
Jernhusen instämmer och är positiva till att enstaka kontorsetableringar större än 20000
kvm ska kunna prövas mot bangården.
lllustrationsbilden sidan 10 med rubrik "Stationsområdet" är ej i enlighet med fattade beslut
i Planprogram Pp6033 för området norr om Centralstationen. Detsamma gäller
lllustrationsbilderna på s.11 med rubrikerna "Längs Carlsgatan och västkustvägen" samt
"Nyhamnsbassängen och Nyhamnspiren".
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Ekonomi och Genomförande

En förvaltningsövergripande samsyn gällande tid och ekonomi är en förutsättning för
framdriften av Nyhamnen. En tydlig kommunal projektorganisation med bred kompetens
inom planering, marknad, ekonomi och genomförande är viktig för att leda processen i rätt
riktning mot uppsatta mål. Jernhusen efterfrågar ekonomisk förutsägbarhet vad gäller
exploateringskostnader. Att Malmö stad tillsammans med fastighetsägare och exploatörer
beräknar och analyserar både samhällsekonomi och företagsekonomi är en förutsättning
för att nå en ekonomisk hållbarhet i Nyhamnen.
Utbyggnaden i Nyhamnen kommer att ske under lång tid och det är därför viktigt att
deletapper identifieras. Nyhamnen så som stadsdel ska fungera fullt färdigbyggd men även
under utbyggnadstiden i de enskilda deletapperna.
Malmö stad äger en stor del av marken i Nyhamnen vilket ger möjlighet att säkerställa
kommunal service. Att utbudet kommer till stånd tidigt är positivt för stadsdelens
utveckling.
Tidiga etableringar av exempelvis större parker kan attrahera och locka fler än bara de
boende och arbetande i området.
I den moderna täta staden är det viktigt att tänka och se samutnyttjande och möjliga
synergieffekter. Kan det exempelvis skapas nya pop-up mötesplatser som tidigt stärker
Nyhamnen som plats och sätter stadsdelen på kartan? Nya rörelsemönster och flöden kan
skapas och etableras under utbyggnadsfasen. Tillfälliga "fickparker" (små gröna flyttbara
oaser) insprängda i stadslandskapet skulle även kunna bidra till att väcka nyfikenhet och
uppmärksamhet till den nya stadsdelen Nyhamnen.
Att det finns höga ambitioner för flera olika miljöaspekter är bra. Det är dock viktigt att
belysa lönsamheten i relation till kostnaden för en hög ambitionsnivå för att uppnå och
säkerställa både en ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Vad innebär de outtalade målen om en "rimlig investering och låga driftskostnader"? Är
den höga ambitionen i proportion till en rimlig investering?
I samrådsförslaget framgår att Nyhamnens identitet ska utvecklas över tiden i en
inkluderande, innovativ och unik utvecklingsprocess. Hur ser denna utvecklingsprocess ut?
Avslutningsvis vill vi bara välkomna ett bra och genomarbetat samrådsförslag och ser fram
emot att samverka i det fortsatta arbetet med att utveckla Nyhamnen i Malmö, ett arbete
som Jernhusen redan startat.

JM AB
Vi får inledningsvis tacka för att vi får möjlighet att lämna synpunkter på planerna för
Nyhamnen. Förutsättningarna för Nyhamnen med både närhet till hav, centrum och
centralstation är unika. Dockan och Västra hamnen har haft en stor betydelse för stadens
positiva utveckling och med Nyhamnen skapas ytterligare förutsättningar att stärka stadens
position både nationellt och internationellt.
Förslaget känns väl genomarbetat och där erfarenheterna från utbyggnaden av Dockan,
Västra Hamnen och Hyllie finns med som en kunskapsbank och skapar förutsättningar för
84

ett genomförande med hög kvalitet. Vi är en av stadens största projektutvecklare av
bostäder och har varit en av de första byggherrarna att genomföra bostadsprojekt både vid
Dockan, Gyllins trädgård, Limhamnskajen och Hyllie. Vi ser Malmö som en tillväxtort med
stora möjligheter och vi vill vara en aktiv projektutvecklare som bidrar till att skapa goda
miljöer i staden att bo och vistas i. Mot denna bakgrund vill vi lämna följande synpunkter
på remissförslaget.
Balans mellan olika upplåtelseformer

För att uppnå en socialt hållbar stadsutveckling är det av stor vikt att ha en bra balans
mellan olika upplåtelseformer. Vi anser att det innebär att vi ska eftersträva ca 50 % av
byggrätterna i Nyhamnen bör vara bostadsrätt eller äganderätt.
Parkering

Vid Hyllie allé har byggherrarna välkomnat möjligheten till parkering i P-hus som alternativ
till underjordiska garage. Detta har varit viktigt för att förbättra totalekonomin i en tuff
marknadssituation. När planförutsättningarna för Nyhamnen fastställs är det viktigt att
valmöjligheten för byggherrarna kvarstår även om P-hus lösningar sannolikt även här blir
dominerande. Det är emellertid viktigt att det även kommer fram projekt med
underjordiska garage t.ex. för målgruppen +55, personer med funktionsnedsättningar och
för de som av trygghetsskäl inte kan tänka sig en P-huslösning.
Storlek på byggrätter

Det vore önskvärt att byggrätterna omfattar ca 100 lgh, vilket ger ekonomiska
förutsättningar och en flexibilitet för byggherren att etappindela projektet. Det ger också
bättre förutsättningar att få lönsamhet för innovationer inom t ex energi och miljö.
Sammanhållen stadsdel

Med tiden kommer troligtvis bangården att till viss del bebyggas men framtill dess är de
planerade gång- och cykelvägarna över bangården av mycket stor betydelse för att hålla
ihop staden.
Trafiksituationen

Nyhamnen beräknas förutom 6000 bostäder även omfatta 13000 sysselsatta i området.
Under flera år har trafiksituationen vid rusningstid varit mycket ansträngd när det gäller
trafik till och från Västra Hamnen-området. Problematiken nämns i förslaget men ger inte
intryck av att vara en prioriterad fråga. Får inte trafiklösningarna en trovärdig utformning
kommer det att resultera i att områdets attraktivitet för boende och arbetande kommer
minska.
Byggherrarnas möjlighet till påverkan

I de kontinuerliga dialogträffar som hålls mellan staden och byggherrarna är möjligheten till
tidig påverkan ett återkommande önskemål. Det är vår förhoppning att vi inom JM med
stor erfarenhet av tidigare utbyggnadsområden i staden får möjlighet att deltaga i en
kommande byggherredialog kring Nyhamnens utformning.

Lantmännen Fastigheter
Lantmännen bedriver omfattande industriell spannmålsverksamhet på Hullkajen som är
belägen inom planområdet. Denna verksamhet kommer att pågå till dess att
bostadsbebyggelsen startas 2035 -2045 eller senare beroende på utbyggnadstakten.
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Det är mycket viktigt för Lantmännens verksamhet att trafiken till och från vår anläggning
kan bedrivas utan inskränkningar. Trafiken sker idag med fartyg, långtradare och traktorer
med dubbelsläpp och denna möjlighet får inte försämras.
När det gäller planeringen och ombyggnad av gator som byggs om tidigare än hullkajens
exploatering, måste dessa etapper utföras så att vår trafik kan komma fram. Det samma
gäller fartygstrafiken som måste kunna angöra ända fram tills det är dags för annan
användning av vår mark. Men även den industriella verksamheten måste kunna bedrivas
utan inskränkningar. Viktigt att synpunkter tas med i planeringen så att Lantmännen får
tillgänglighet till anläggningen som sker idag. När det gäller igenfyllningen av bassängen
sydöstra del och byggnation av en bro mellan Hullkajen och Stockholmskajen måste ske i
tid efter det att Hullkajen omdanats.
Lantmännen har på annan plats i Malmö tvingats till att släppa spårbunden- och
fartygstrafik vilket medfört omlastningar av gods vilket inte får hända igen.
När det gäller själva gestaltningen och utförandet av byggnationen i området. Är de stora
silos på Hullkajen landmärken idag och är något att utveckla. Det anges i planen att
Lantmännens silor ska åtminstone delvis bevaras och byggas om till bostäder. Lantmännen
har en hel del erfarenhet av sådana ombyggnader och med tiden erfarit vilka stora
svårigheter som finns i sådana projekt. Att redan idag bestämma att dessa skall byggas om
till bostäder är att gå lite för fort fram. Detta bör undersökas mera innan det skrivs in i en
plan.
De höga silobyggnaderna har redan idag så att säga inmutat höjden för höga byggnader. Att
behålla den höjd på bostadsbebyggelse och täthet borde vara rimligt. Samtidigt som dessa
byggnader ligger mot Hullkajen vilket skapar möjligt till höga hus med skydd av
kontorsbebyggelse mot hamnverksamheten. Att bygga med täthet och attraktiv stadsmiljö
borde inte vara något problem då det finns mycket fri yta i form av vatten.
På andra sidan av Nyhamnspiren ligger kryssningskajen med sina stora fartyg och mycket
spännande miljöer mitt inne i en storstad. Utsikt mot Malmö city samt mot hav och skyline
av stora kryssningsbåtar kommer att bli ett mycket attraktivt tillskott för Malmö.
Att bygga nära havet kan medföra en del problem men genom att arbeta med extra höga
plintgrunder med loftgångar och broar är det möjligt att klara översvämningar. Kajkanterna
är visserligen höga men bör kunna utformas så att det blir en attraktiv miljö. Någonstans
kanske det är möjligt att anordna en konstgjord sandstrand med möjlighet till att sitta på
strandcafé och se fartyg lasta och lossa. Finns många bra exempel i HafenCity med
hamnboende och blandning av verksamheter som skapat goda och spännande miljöer.
Lantmännens ser fram emot en omdaning av Hullkajen om våra synpunkter beaktas. När
det gäller tidpunkten av exploateringen 2023 - 2045 och framkomligheten till vår
anläggning.

Limhamnshus Saltimporten AB
Limhamnshus anser inledningsvis att förslaget är mycket positivt genom att staden
utvecklar en ny stadsdel med denna volym bostäder och arbetsplatser. Det är även mycket
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positivt att infrastrukturen stärks genom nya broar och ett planerat stationsläge för
Öresundsmetron.
Dock anser vi att exploateringsgraden generellt sett är för låg. Att utgå från den s.k.
Malmöskalan med byggnader i 5-6 våningar gör att man missar möjligheten att bebygga ett
av de sista centrala områdena som kommer att utvecklas. Vi ser emellertid positivt på
möjligheten att bygga högre byggnader längs bl.a. Nyhamnsbassängen. Ökade
byggnadshöjder underlättar exploatörernas kalkyler, något som är oerhört viktigt för att
skapa bärighet i investeringar. Möjlighet att bygga på befintliga fastigheter är också viktig.
Vi ser positivt på möjligheten att bygga om kulturhistoriskt värdefulla byggnader för
bostadsändamål, liksom möjligheten till temporär användning i väntan på mer permanent
användning. Vi ser också positivt på att integrera parkeringshus i området, med aktiva
bottenvåningar.
Möjligen bör den kalkyl som redogör för det kommunala investeringsutrymmet
konkretiseras, liksom målsättningen om att varje utbyggnadsetapp ska rymma
inkomstmöjligheter som kan motivera kostnader som kopplas till utbyggnaden. Man bör
även redovisa vilka åtaganden som kommer att åläggas exploatörer, utifrån den uppskattade
inkomsten om ca 3000 miljoner som redovisas som försäljning av kommunal mark.
Samrådsförslaget anger en tidplan som sträcker sig från 2015 till 2055. Tidplanen behöver
detaljeras och även kompletteras med uppgifter om var inom respektive område man
lämpligen påbörjar utvecklingen. 40 år är för långt och inom de områden som ligger längst
fram i tiden är risken stor för att både nuvarande verksamhet och framtida
utvecklingsintentioner tappar fart av en så utsträckt tidplan. Limhamnshus, som hittills varit
en av de fastighetsägare som lett utvecklingen i området, ser positivt på att komma igång
tidigare med fastigheten Korallen 1, dock under förutsättning att detta kan ske tillsammans
med andra aktörer.
För att undvika stillestånd i utvecklingen är det viktigt att, som anges i samrådsförslaget,
möjliggöra tillfällig användning av fastigheter. Det vore även positivt om man kan utgå från
befintliga detaljplaner när utveckling sätts igång, även detta för att inte förlora onödig tid.
Slutligen anser vi att det är mycket viktigt att se till att utformningen av det offentliga
rummet attraherar så många som möjligt.

NCC Property Development AB
Allmänna synpunkter

Vi har tagit del av stadens samrådsförslag för FÖP Nyhamnen och är positiva till
helhetsgreppet och de ambitioner som staden har för att utveckla detta för Malmö viktiga
område. Vi instämmer i att Malmö i Nyhamnen har en sällsynt god möjlighet att tillskapa
bostäder, service och arbetsplatser i centrala stadsmiljöer med god kollektivtrafik och
havsnära läge - ”i en huvudsakligen urban innerstadsmiljö med hög täthet, särskilt i de mest
kollektivtrafiknära lägena”.
Vi har, liksom staden en förhoppning om att Nyhamnen kan bli ett område som bidrar till
att Malmö blir en stad som ”håller ihop”. Den fysiska planeringen kan bidra till möten
genom goda offentliga rum för alla, en viktig målsättning är att hitta vägar fram att främja
87

rörelser från hela staden till Nyhamnen. Malmö stad har genom åren visat på flera lyckade
exempel! Vi på NCC vill gärna vara med och bidra till detta i en större samverkan mellan
olika parter.
Tanken på överbyggnad över spårområdet för att knyta samman gamla staden och
Nyhamnen ser vi som mycket positivt för området och staden. Det är sannolikt en hög
kostnad för denna typ av åtgärder, vilket bör balanseras med ett högt utnyttjande av
marken i Nyhamnen.
Arkitektur och stadsmiljö

Områdets identitet och historia visar upp en spännande mix av befintliga storskaliga
byggnader. På sidan 25 beskrivs korta fasader som en riktlinje för arkitekturen. Vi anser att
detta inte är självklart i alla lägen - spännande arkitektur med hög detaljeringsgrad och
aktiva bottenvåningar är viktigt. Men med tanke på områdets identitet och industriella
historia anser vi att även storskaliga element kan bidra till en spännande stadsmiljö. Det kan
gälla långa, såväl som höga byggnadsvolymer, eller storskaliga element såsom portar och
öppningar i fasaderna.
En hög bebyggelsetäthet ger också underlag för stadsliv och service, givet att det finns goda
mötesplatser i området.
Vi ser också ett stort värde i att staden planerar trafikmiljöer som är inriktade på gående
och cyklisters behov och att intima, gröna gatumiljöer kan skapas.
Synpunkter på förslaget rörande vår fastighet Kattegatt

Vi har noterat att er senaste skiss till planstruktur innebär en diagonal uppdelning av vår
fastighet. Vi är positiva till att medverka i sådan reglering av fastigheter, men förutsätter att
vi kompenseras på lämpligt sätt inom närområdet.
Kvarterets norra del vetter mot ett viktigt stråk som leder vidare i den nya stadsdelen samt
västerut mot Universitetsholmen och Västra Hamnen. Här finns redan idag en serie av
högre byggnader. Vi noterar att illustrationer inte redovisar några högre byggnader på vår
fastighet, vi vill fortsatt ha möjlighet att studera detta i samråd med er.
Vi har i redan påbörjad dialog med staden, lagt in en möjlighet till förskola i vårt projekt. Vi
utvecklar gärna detta i den fortsatta processen
Funktioner- vi har för avsikt att utveckla vår fastighet med en blandning av arbetsplatser
och bostäder. Därutöver vill vi etablera någon form av verksamhet som kan bli en
mötesplats för olika grupper av malmöbor, en plats som främjar innovationskraft och
entreprenörskap. En sådan plats har möjlighet att tidigt visa vad Nyhamnen skall stå för.
Ett grönt och aktivt stråk i Jörgen Kocksgatan är en mycket bra tanke som bidrar till en
attraktiv miljö för våra kommande hyresgäster och boende. Vi förordar att det i den
fortsatta planeringen av vår del av området, jobbas med mobility management och låga
bilplatsnormer.
Synpunkter på strukturplan parallella uppdrag

Vi tycker att det inspel som gjorts av EGA i det parallella uppdraget är inspirerande. Det
har en geometri som vi kan ta utgångspunkt i för dialogen kring fortsatt utbyggnad av
blandade funktioner på vår fastighet. Vi känner dock viss oro för att det kan bli svårt att
lösa dagsljusförhållanden i de färdiga byggnaderna samt att det kan bli problem med
orienterbarhet i stråken som omger vår fastighet, särskilt då vi ser att Kv. Kattegatt kan
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spela en viktig roll för att leda gående och cyklister från Centralstationen och vidare norrut
i Nyhamnen.
Process, genomförande och tidplan

Vi förutsätter att staden kommer att arbeta för en utbyggnad i en väl sammanhållen process
där området tillåts växa utifrån etablerade miljöer längs Skeppsbron och Centralstationen
och vidare mot norr och öster. För att hela projektets genomförande skall bli så tydligt och
förutsägbart som möjligt, hoppas vi på att staden lägger upp ett förvaltningsövergripande
samarbete. Det är en stor fördel om staden kan se till hela exploateringsekonomin i dialog
med de privata intressenterna. Sannolikt kommer projektet att kräva initiala investeringar
från staden i service och allmänna platser. Vi har en påbörjad dialog med
stadsbyggnadskontoret angående vår fastighet som rör bland annat lägen för park och
förskola.
Vi är intresserade av att bidra till en utveckling av Nyhamnen och är sedan tidigare beredda
att var en av de parter som omgående går in och utvecklar vår fastighet. Vi har en pågående
dialog med staden för att få till stånd ett projekt med blandat innehåll på vår fastighet. Vi
har uppfattat att stadsbyggnadskontoret ser att vår fastighet kan ingå i den första
detaljplaneetappen som arbetas fram. Vi är införstådda med att det kan krävas en
utbyggnad i etapper med hänsyn till tidplan för omläggning av dagens gatunät. Vi anser att
vår fastighet är relativt okomplicerad avseende de övergripande utredningar som nämns i
FÖP:en och att detaljplaneläggning av vår fastighet kan ske parallellt med övergripande
utredningsarbete.
I avvaktan på ny detaljplan önskar vi driva projekt för verksamheter enligt gällande
detaljplan i samråd med er med en geometri som gör att det inte försvårar framtida
utveckling enligt FÖP:ens intentioner. Vi har också möjlighet att tillskapa tillfälliga bostäder
på vår fastighet i avvaktan på att en byggentreprenad kan starta. Vi har också erbjudit
staden att använda befintlig byggnad som utställnings- och möteslokal för projektet initialt.

Schenker Property Sweden AB
Vi anser inledningsvis att det är mycket positivt att Malmö stad utvecklar en ny stadsdel
med en så stor volym nya bostäder och arbetsplatser. Rätt planerat kommer området
sannolikt kunna erbjuda miljöer som kompletterar den övriga staden och därmed bidrar till
såväl stadens som regionens tillväxt. Att stärka tillfarten till området i form av nya broar är
också mycket positivt, liksom planer på att underlätta infrastrukturen inom området samt
att det planeras ett nytt stationsläge, för den s.k. Öresundsmetron, i områdets östra del.
Schenker Property Sweden AB äger, via Kommanditbolaget Malmö Hamnen 22, fem
fastigheter i området. Samtliga är belägna i det område som kallas Nyhamnens mitt, med
adresserna: Frihamnsallen 8, Valenciagatan 2, Frihamnsallen 10, Frihamnsplatsen 1,
Kinagatan 7.
I den del av "Nyhamnens mitt" där dessa fastigheter är samlat belägna planeras den s.k.
Nyhamnsparken. Konsekvensen med detta blir att ovanstående fastigheter förvandlas
till parkmark, något som naturligtvis är förödande utifrån fastigheternas nuvarande
ändamål och användning. Vi ställer oss dessutom frågande till att en så stor park
förläggs i områdets utkant istället för mera centralt. I samrådsförslaget anges även att
Hamnfunktioner och störande industriella verksamheter successivt ska avvecklas till
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förmån bl.a. för ny bostadsbebyggelse, i syfte att skapa en mångfunktionell och
blandad stadsdel. Med anledning av detta ser vi att de markskiften som refereras till i
samrådsförslaget, måste konkretiseras och beskrivas i principiell form, d.v.s. hur och
när ska detta ske, etc.
Vi anser vidare att den exploateringsgrad som anges i samrådsförslaget är för låg. Förslaget
utgår från den s.k. klassiska Malmöskalan med byggnadshöjder om 5-6 våningar.
Nyhamnen är troligen - det sista området med ett så centralt läge som kommer att
exploateras. Det vore då synd att inte ta tillvara möjligheten att bebygga området med
högre byggnadshöjder. Utöver detta kommer det sannolikt att vara nödvändigt att öka
byggnadshöjden, av ekonomiska skäl. Detta för att markägare och exploatörer ska få
bärighet i sina exploateringskalkyler.
För övrigt bör områdets koppling till vatten ytterligare förstärkas. Detta kan ske
exempelvis genom att vatten tas in i området, genom att de många parkerna kopplas
ihop med vattnet, osv. Utformningen av det offentliga rummet kommer att bli oerhört
viktigt för att attrahera så många som möjligt.
Gångstråken inom de olika områdena bör förtydligas och även utredas vidare. Vi ställer oss
även frågande till att anlägga ett grönt huvudstråk längs Jörgen Kocksgatan, som är så brett
som 40 meter.
Det kommunala investeringsbehov som redovisas i samrådsförslagets slut bör
konkretiseras. Vidare måste även målsättningen om att varje utbyggnadsetapp ska rymma
inkomstmöjligheter som kan motivera kostnader kopplade till utbyggnaden konkretiseras.
I samrådsförslaget uppskattas stadens inkomstmöjlighet från försäljning av kommunal
mark till nivåer kring 3000 miljoner kronor. Vad denna summa innehåller samt vilka
åtaganden som kommer att åläggas exploatörerna behöver preciseras. Vi föreslår att Malmö
stad så fort som möjligt anlitar ett externt organ för att uppskatta såväl investeringsbehov
som när i tiden detta uppstår för respektive etapp. För att kunna hantera utveckling av
Nyhamnen föreslår vi även att staden bildar en förvaltningsöverskridande
projektorganisation, som genom att tillföra olika kompetenser och infallsvinklar kan driva
igenom utvecklingsarbetet på ett effektivt vis.
Samrådsförslaget anger en tidplan som sträcker sig från 2015 till 2055 i områdets östra del.
Tidplanen behöver detaljeras och även kompletteras med uppgifter om var inom respektive
område man lämpligen påbörjar utvecklingen. Tidsperioden om ca 40 år är för lång och
inom de områden som ligger längst bort i tiden är risken stor för att både nuvarande
verksamhet och framtida utvecklingsintentioner förlamas av ett så långt tidsspann.
En farhåga är, som angetts ovan, att den angivna utvecklingstakten är för långsam och att
tidplanen löper för långt fram i tiden. För att undvika onödigt stillestånd skulle man inom
en del befintliga fastigheter kunna använda befintlig detaljplan för att komma igång med
utvecklingsarbete, för att på sikt komplettera med nya detaljplaner.
Slutligen föreslår vi att Malmö stad bör budgetera för och ges möjlighet att ta s.k. förtida
investeringar i områdets olika utbyggnadsetapper. Detta dels för att underlätta
exploateringen av respektive område men även för att markera den viktiga starten i
utvecklingsarbetet.
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Skanska Öresund AB
Vi på Skanska är glada för möjligheten att lämna synpunkter på samrådsförslaget avseende
översiktplanen för Nyhamnen.
Samrådsförslaget är väldigt ambitiöst och genomarbetat med goda övergripande mål och
ambitioner som ger Malmö möjlighet att utvecklas vidare på ett positivt sätt. Det är
glädjande att stor vikt läggs vid Malmös kulturhistoriska arv. Detta knutet till den vidare
utvecklingen av "nya" Malmö gör Nyhamnen till stadens kanske viktigaste
utbyggnadsområde inom närtid.
Översiktsplanen bidrar till att stärka Malmös identitet som kuststad. Det finns flera goda
exempel omkring nyttjandet av hamnbassängen samt intentioner att skapa intima
kopplingar till vattenrummet. Vi tror att en större potential finns att låta vattnet ta
ytterligare plats inom området utan att för den skull behöva ge avkall på
exploateringsgraden.
Det är positivt att stor vikt läggs vid att skapa harmoni mellan kommunikationsstråken och
de som skall leva och verka i området. Däremot innehåller förslaget breda genomfartsleder
vilka riskerar att skapa framtida barriärer. Det redan idag goda kommunikationsläget
tillsammans med nya satsningar på kollektivtrafiklösningar samt gång- och cykelvägar bör
ge förutsättningar att tona ned bilens betydelse inom området. Nyhamnens centrala läge
och goda serviceutbud skapar förutsättningar för ett liv utan bil. Vi ser gärna att
trafiklösningen ses över i syfte att eliminera genomfartstrafik samt minimera trafik inom
området.
Områdets förbindelse mot Gamla Staden och centrala Malmö kan stärkas ytterligare. En
utvidgning av planområdets gräns skulle möjliggöra exploateringslösningar som tydligare
skapar kopplingarna till Gamla Staden och Drottningtorget. I förslaget finns idag endast
kopplingar via tre stycken gång- och cykelbroar.
Stor vikt har lagts vid hantering av havsnivåer och dagvatten, medan övriga klimatfrågor
endast berörs ytligt. Det hade även varit intressant med en tydligare fördjupning kring
främst vind och energi.
Utbygganden av Nyhamnsområdet kommer att ske under flera decennier och det är därför
viktigt att översiktplanen inte skapar framtida oönskade låsningar. Delar av översiktsplanen
har en hög detaljeringsgrad där många av frågeställningarna med fördel hade kunnat
hanteras i en gemensam framtida process.
Investeringsbehovet inom planområdet för mark, gator kajer mm redovisas översiktligt och
skall kompletteras i det fortsatta arbetet. I detta arbete är det viktigt att utförandet av dessa
investeringar planeras och budgeteras så att varje genomförandeetapp får en tydlig
dragnings- och attraktionskraft.
Vid omvandlingen av Nyhamnen är en viktig del att skapa en urban innerstadsmiljö med
hög täthet av nya bostäder och kommersiella ytor. Skalan utgår från "Malmöskalan" på 5-6
våningar med inslag av högre bebyggelse. Vår bedömning är att området, med bibehållen
kvalitet, skulle klara en betydligt högre exploateringsgrad utan att tappa Malmös identitet.
En urban utveckling utan att ge avkall på kvaliteter som mötesplatser, hållbarhetsfrågor,
arkitektur mm. Detta kan tvärtom skapa bättre förutsättningar för områdets utveckling, inte
minst ur ett ekonomiskt genomförandeperspektiv.
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Vi ser fram emot samarbetet kring den fortsatta utvecklingen av Nyhamnen!

Wihlborgs Fastigheter AB
Wihlborgs Fastigheter AB har tagit del utav ovanstående dokument daterat september 2015
och vi är mycket positiva till stora delar utav innehållet och den framtida utveckling Malmö
Stad strävar efter. Att utvecklingen av Nyhamnen ska bidra till att utveckla Malmö både
socialt, ekonomiskt och miljömässigt ligger helt i linje med vår affärside och vår
långsiktighet i de investeringar vi gör. Om ett område ska bli attraktivt över tid behövs
långsiktighet och helhetssyn. Nyhamnen har många utmaningar men här finns en unik
möjlighet att skapa nya hållbara och uthålliga stadsdelar.
Wihlborgs menar att förutsättningen till ett miljömässigt och socialt hållbart samhälle är
också ett ekonomiskt hållbart samhälle. Ett innovativt och starkt näringsliv som erbjuder
arbetsplatser gör att fler invånare kan sysselsättas vilket i sin tur skapar en ökad social
balans. Det är därför viktigt att göra Nyhamnen så attraktivt som möjligt både för
näringsliv och för boende. För att kunna stimulera utvecklingen behövs en balans mellan
på förhand uppställda krav på stadens utformning och en flexibilitet för att kunna möta de
behov och den efterfrågan som staden kommer möta i framtiden.
Läge, kopplingar, barriärer och samband

Läget erbjuder mycket goda möjligheter för utveckling och kopplingarna har studerats väl i
planen. För att skapa goda lägen i de östra delarna är det av vikt att kopplingarna över
spåret stärks. I kompletterande utredningsförslag har även en diagonal koppling från
Centralstationen och ut i Nyhamnen studerats. Det kan vara en god idé men läget och
utförandet bör studeras för att inte hindra tidig utveckling av mark som redan är
detaljplanelagd och som hade kunnat ge området en snabb start.
Överlag är det viktigt för områdets totala utveckling att skapa så många goda ytor och lägen
som möjligt. Barriärer bör undvikas och stråk stimuleras. Och i det sammanhangent kan
det vara värt att notera att även ett parkstråk kan fungera som barriär. Om ett parkstråk
läggs i läget vid nuvarande Jörgen Kocksgatans placering, kan det bli en sådan barriär som
istället för att knyta ihop staden skapar ett yttre område bortanför parken. Utförandet och
sträckningen måste studeras noga. Kvarhållandet av en väg i nuvarande läge behöver inte
vara en större barriär än ett parkstråk under förutsättning att utformingen är god.
Kommersiella lokaler behöver finnas i ett samband, inte för långt ut i området och inte för
splittrat eller uppdelat.
Trafik

Det är av yttersta vikt att trafikflödet till, från och genom området fungerar. Både initialt,
med det användningssätt av fordon som idag förekommer men även i en framtid när ev.
spårväg kan ge andra användningsmönster. Trafikflödet till Dockan och Västra hamnen
måste fungera väl både under olika byggskeden och i den slutliga lösningen. En
förutsättning för att stimulera utvecklingen i Nyhamnen är att angränsande områden
fortsätter att vara attraktiva och kommunikationen är en avgörande parameter.
Densitet och struktur

Människor i staden vill möta andra människor. Nyhamnen bör möjliggöra en lite mer
varierad och tätare struktur än övriga Malmö. För att de platser som finns mellan husen ska
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bli befolkade och använda bör dessa inte bli för stora, utan hellre delas till fler och mindre
platser placerade i utstuderat goda lägen.
Principer för markbyte

Vi förutsätter att den privat ägda mark som eventuellt tas i anspråk för allmänna ändamål
ersätts med annan byggbar mark. Med en sådan princip underlättas samarbetet mellan olika
fastighetsägare och kommunen och planerna kan genomföras utan onödiga dröjsmål.
Hänsyn till befintlig miljö

I planerna läggs stor tonvikt på de bevarandevärda delar som finns i Nyhamnen. Det gäller
såväl planstrukturer som enskilda byggnader. Här är det viktigt att även de åtgärder som
görs med avseende på stigande havsnivåer löser frågorna även för det befintliga beståndet.
För att området som helhet ska bli hållbart krävs att även befintliga miljöer kan utvecklas
och fyllas med verksamheter.
Tidplan och etapper

För att möjliggöra en så god utvecklingstakt som möjligt bör indelning av etapper kunna
göras mer flexibel. En förutsättning för utvecklingen är också att det finns en
förutsägbarhet avseende de villkor som kommer att gälla för området både avseende
ekonomi, tidplaner för allmän plats och övriga villkor. Den organisation som kommer att
leda och styra utvecklingen behöver både ha en stor tydlighet, fokusering på huvudfrågor,
ett beslutsmandat och god förankring i de olika kommunala förvaltningarna.
Funktionsblandad stad

Wihlborgs tycker det är berikande med en blandad stadsmiljö och ser att Malmö Stad har
kommit långt inom detta område. Ett utmärkt exempel på detta är Västra Hamnen där ett
äldre industri- och hamnområde har omvandlats till tät stadsbebyggelse med bl. a. kontor,
bostäder, skolor, butiker etc. Dock är det viktigt att poängtera att en funktionsblandad
stadsmiljö inte innebär att flera olika verksamheter, t ex bostäder och kontor, behöver
samsas inom samma byggnad då olika verksamheter ställer helt olika krav på den fysiska
miljön och dess utformning.
Huvudriktningen att Malmö skall växa inåt och förtätas ger förutsättningar för en levande,
funktionsblandad stadsmiljö vilket möjliggör utveckling av Malmös attraktivitet.
Attraktionskraften är avgörande för att skapa nya arbetstillfällen vilket i sin tur ger
förutsättningar för det ekonomiska välståndet att spridas till alla invånare och skapa en
välbehövlig social balans.

Volito Fastigheter AB
Volito Fastigheter äger sammanlagt nio stycken fastigheter, Aegir 1, Ran 4, 8 och 9,
Hamnen 22:2, Medusa 3 och 4 samt Söderhavet 5 och 6, inom Nyhamnen, direkt eller via
helägda dotterbolag. Vissa av dessa fastigheter skall bevaras och vissa skall rivas och
bebyggas med ny bebyggelse enligt översiktsplanen.
I stort är vi mycket positiva till det förslag som tagits fram i översiktsplanen för Nyhamnen.
Som fastighetsägare i området önskar vi en förutsägbarhet och tydlighet i projektet
avseende tid och ekonomi, principer för markfördelning, möjliga byggrätter samt
gatukostnadsersättningar.
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För genomförandet av ombyggnaden tror vi att det krävs en inom Malmö stad
förvaltningsövergripande organisation som har full koll på tid och ekonomi.
Vi anser att det är viktigt att Malmö stad vågar gå före och göra investeringar i området.
Vi önskar också att Malmö stad skulle tillåta en exploatering som är högre än den typiska
Malmöstandarden på fem till sex våningar. Förvisso tillåter den föreslagna planen att det på
vissa ställen kan byggas några högre hus, vilket är mycket positivt. Men vi tror att området
skulle vinna på att generellt tillåta en högre byggnads höjd. Dels för att det då skulle bidra
till fler människor skulle röra sig och befinna sig på de öppna ytor såsom torg, parker,
grönstråk och kajerna. Dels för att skapa fler bostäder i detta extremt centrala läge i staden,
för att möta det stora behovet av bostäder i Malmö. Samt dels för att det med tanke på de
höga kostnaderna för utbyggnad av området då skulle finnas fler byggrätter att fördela
kostnaderna på.
Avslutningsvis vill vi framföra att vi ser mycket positivt på vald placering av spårvagnen,
d.v.s. att den inte går över Posthusplatsen.

Zandelingruppen
Här följer lite synpunkter som vi vill bidra med inför bearbetningen av samrådsförslaget.
För att åstadkomma en exploatering över tid med god blandning och variation anser vi att
det är viktigt att man påbörjar flera olika exploateringsetapper samtidigt. Vi är medvetna
om att gällande avtal med CMP försvårar detta, men ser detta som en förhandlingsfråga
mellan berörda parter. Exempelvis kan man fortsätta den påbörjade exploateringen av
området kring Malmö C samtidigt som man bebygger några av fastigheterna längs
Nyhamnskajen och utmed Västkustvägen. Vi tror att det är viktigt att i ett tidigare skede än
år 2040-2050 kunna bebygga fastigheterna längs Västkustvägen för att definiera området
utbredning och medvetandegöra hela Nyhamnen. Västkustvägens förändring från
storskalig motorled till stadsgata bör även denna ske i ett tidigt skede.
Vi anser vidare att en tät och hög exploatering-i Nyhamnen är en förutsättning för ett håll
bart markutnyttjande i detta centrala och attraktiva läge. En variation i höjd inom området
bidrar till stadsmässigheten och ger möjligheten att betona viktiga platser och byggnader;
t.ex. i området vid banterrasserna utmed Carlsgatan, Nyhamnens centrala delar och utmed
Västkustvägen. Bebyggelsen utmed Västkustvägen anger även starten på det centrala
Malmös blandande stad - vilket gärna kan förtydligas i ett eller flera högre landmärken
Sättet att bearbeta höjdskillnaden till Västkustvägen ser vi också som mycket positivt.

Öresundshuset AB
Samrådsförslaget till FÖP Nyhamnen innehåller en mängd goda idéer för Nyhamnens
omvandling från industriområde till urban stadsmiljö. Vi bejakar innehållet och vill
framföra ett förslag på utveckling av fastigheten Flintrännan 1 i den nya kontexten.
Fastighetens södra sida mot det nya grönstråket i Jörgen Kocksgatan och dess västra sida
mot den nya spårvägen i Stormgatan förtjänar nu ett bättre innehåll och uttryck än
nuvarande P-hus och garage.
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Vårt förslag, som bifogas, innehåller påbyggnad på P-huset med 4 våningar bostäder mot
Jörgen Kocksgatan. Bostäderna får fint söderläge mot gångstråket och god utsikt mot
staden och havet. Förslaget innehåller även en påbyggnad med bostäder på den låga
kontorsdelen mot Stormgatan (spårvägen ). Parkering kan genom samnyttjande ske i Phuset. Entré etableras mot grönstråket, ev. med någon form av lokaler i bottenvåningen.
Längs Stormgatan kan bef. lagerlokaler göras om till butikslokaler som komplement till
existerande café/butik på hörnet mot Hans Mickelsensgatan.
Det är vår förhoppning att fastigheten i ett yttrande från Stadsbyggnadskontorets kan pekas
ut som utvecklingsbar under den formella processen med FÖP Nyhamnen.
Ansökan om förändring av detaljplanen kommer att lämnas in parallellt med detta
yttrande.

95

96

Jagvillhabostad.nu
Som intresseorganisation för unga vuxna utan egen bostad ser vi positivt på att det i
översiktsplanen betonas att ”Nyhamnen ska bidra till ett ökat bostadsbyggande i Malmö,
genom att erbjuda ett brett utbud av olika bostäder med varierade upplåtelseformer och
hög kvalitet.”
jagvillhabostad.nu har som mål att bostadsbristen för unga vuxna ska upphöra och
organisationens fokus ligger på de 19 800 unga vuxna som saknar egen bostad i Malmö och
Lund. När en ny stadsdel planeras så är det viktigt att konkreta idéer och förslag för att lösa
denna akuta situation integreras i planprocessen redan i ett tidigt skede.
Översiktsplanens mål, att skapa en jämställd och jämlik stadsmiljö med mötesplatser som
involverar alla människor är en god ambition. jagvillhabostad.nu anser däremot att det
krävs preciserande av flera formuleringar som används i översiktsplanen för att klargöra
hur, och på vilket sätt den jämlika stadsmiljön är tänkt att uppnås.
jagvillhabostad.nu vill lämna följande synpunkter:

Under rubriken Sociala konsekvenser – mötesplats för hela Malmö och regionen står
följande: ”Nyhamnen kan med sina goda kommunikationer, havsnära läge, äldre
industribyggnader och planerade parkstråk attrahera människor från ett betydligt större
omland än den egna stadsdelen och därmed bli en mötesplats för dem som inte har
möjlighet att bosätta sig i de nyproducerade lägenheterna”.
Detta anser jagvillhabostad.nu går emot målet om en stadsdel som alla ska ha råd och lust
att bo i. Det är positivt med publika mötesplatser som inkluderar en bredd av olika
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människor, men jagvillhabostad.nu menar att en jämlik stadsdel även bör inkludera
möjlighet för alla människor att ha råd att bo och etablera sig i stadsdelen. Om vissa
människor bara har geografisk tillgång till platsen och inte ekonomisk kommer inte
Nyhamnen bli den jämlika stadsdel som översiktsplanens målsättning indikerar. Det är ur
vårt perspektiv viktigt att fördelningen av mark, resurser och bostäder sker rättvist för att
gynna bostadsmarknadens svagaste grupper.
Nyhamnen ska bli en attraktiv stadsdel vilket framgår tydligt eftersom ordet attraktiv
förekommer 47 gånger i Översiktsplanen för Nyhamnen. Ordet bostadsbrist förekommer
inte en enda gång. Vi uppfattar det som att en attraktiv stadsdel är en stadsdel som du kan
välja att flytta till. Detta innebär att du har möjlighet att välja Nyhamnen framför någonting
annat. Men är det ens rimligt att prata om valfrihet i akut och skenande bostadsbrist där
19 800 unga vuxna saknar bostad? (Unga vuxnas boende 2015 - Malmö och Lund,
Hyresgästföreningen). jagvillhabostad.nu önskar ett förtydligande under rubriken
Genomförandet om hur en attraktiv stadsdel även kan göras tillgänglig för bostadsbristens
mest utsatta grupp unga vuxna.
I översiktsplanens övergripande mål står det att ”Nyhamnen ska bidra till att minska
skillnaderna i sysselsättning, inkomster, utbildningsnivå och hälsa mellan olika stadsdelar i
Malmö”. Eftersom utjämning av skillnader inte görs genom fysiskt gestaltad stadsmiljö,
utan genom ekonomisk fördelning kräver denna formulering förtydligande och
komplettering. Detta bör inte vara en isolerad fråga i detaljplanehandlingarna utan även
behandlas integrerat i arbetet med exploatering och köpeavtal för att se till att kostnaderna
för bostäder är rimliga även för unga och andra ekonomiskt svaga grupper. Vi önskar ett
förtydligande av hur denna ekonomiska politik kommer se ut.
jagvillhabostad.nu ställer sig positiva till visionerna om ett högt bostadsbyggande som är väl
integrerat i alla Nyhamnens delområden, men konstaterar att dess realiserande och
tillgänglighet för alla är avhängigt tydliga ställningstagande i genomförandet. Det är viktigt
att Malmö stad driver en progressiv markpolitik för att reglera att andelen hyresrätter i
området utgör minst 50 % av de nyproducerade bostäderna. Detta för att kompensera för
nettominskningen av hyresrätter totalt sett i staden. jagvillhabostad.nu vill även se en
tydligare målsättning mot att bygga kvalitativa bostäder med permanenta bygglov som
personer som inte är etablerad på bostadsmarknaden kan få tillgång till. Vi ser positivt på
om det under exploaterings och byggfasen kan erbjudas bostäder på temporära bygglov för
unga och studenter. Detta får dock inte ske på bekostnad av trygghet och kvalitet. Sådana
eventuella bostäder ska också vara fullt tillgängliga och utförda med sådan kvalitet att de är
möjliga att permanenta.
jagvillhabostad.nu är positiva till målet med stationsnära förtätning eftersom många unga är
beroende av kollektivtrafik, och närhet till bra förbindelser ofta en förutsättning för att
kunna ha ett fungerande vardagsliv utan att vara beroende av bil. Att minska bilberoendet
möjliggör även ett effektivare och billigare bostadsbyggande då parkeringsnormen kan
minskas. Med samma resonemang bör underjordiskt garage som bekostas genom hyran
inte tillåtas i detaljplan.
Vidare önskar vi en plan för hur ekonomiskt svaga grupper ska ha råd att efterfråga
Nyhamnens nyproducerade hyresrätter. Vi vill påminna om ett av de bostadspolitiska
målen som “..anger att alla Malmöbor ska kunna erbjudas en bostad som motsvarar deras
behov och efterfrågan genom en god tillgång till ett varierat utbud av bostäder.”
(Handlingsplanen för bostadsförsörjning, 2014-11-26, Malmö stad).
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Antalet folkbokförda studenter i Malmö uppgår till 12 800 (TemaPM: Skåne som
bostadsmarknad för studenter och unga, 2015, Region Skåne). Studenter utgör också en
stor del av antalet bostadssökande i Malmö. jagvillhabostad.nu anser att översiktsplanen
saknar fokus på Nyhamnens närhet till Malmö Högskola liksom närheten till
centralstationen och det korta pendlingsavståndet till Lund och Köpenhamn. Detta läge
kan anses vara idealiskt för bostäder för studerande. Hyreslägenheter för unga vuxna med
rimlig hyra i ett centralt läge är en akut bristvara idag, och att reservera mark för detta i
Nyhamnen i ett tidigt skede skulle vara en konkret åtgärd för att uppnå visionen om en
stadsdel där ”breda grupper av Malmöbor ska ha råd och lust att bo…”

Malmö Bastugille
Malmö Bastugille ser positivt på det presenterade förslaget.
Med tanke på stadens expansion och alltmer ökad popularitet ser vi gärna att det i detta
attraktiva, havsnära område placerar en bad- och bastuanläggning. För att tillgodose
behovet av sociala mötesplatser är det nödvändigt att stadsdelen inte enbart upptas av
bostads- och kontorshus.

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP)
Vi har mottagit er remiss och ett beslut har tagits i styrelsen för MIP. Beslutet innebar att vi
inte kommer att lämna något remissvar.

Malmö Wake Park
Enligt nuvarande förslag på ÖP är det stort tryck och efterfrågan på aktivitet och särskilt
vattenanknuten aktivitet. Därför vill vi föreslå en vattenaktivitet med hög kapacitet,
tillgänglig och spektakulär att titta på.
Nyhamnen har möjlighet för en stor kabelpark där flera utövare kan åka wakeboard och
vattenskidor samtidigt.
I dagsläget driver vi Malmö Wake Park, bredvid Kockum Fritid i Malmö. Vi har haft en
sommar med mycket stort intresse, men tyvärr har vi bara en liten kabelbana med kapacitet
på en åkare åt gången. Det här gör att vi inte kan möta efterfrågan på aktiviteten i staden.
Nyhamnen är i nuläget inhägnat hamnområde helt utan ett stadsliv. För att skapa en ny
stadsdel räcker det inte bara med att bygga, människor och stadslivet måste också
dit. Genom att anlägga en kabelpark i Nyhamnsbassängen gör man vattenytan till en
multifunktionell plats med aktiviteter som vattensporter, bad och marina. På så sätt kan
vattnets potential utnyttjas till fullo och ger stadsdelen en unik attraktion som stadens
vattenaktivetcentrum.
Genom Malmö Wake Parks nuvarande arbete har vi kontakt med Pella Ström på
Gatukontoret som precis har börjat att jobba med kustnära projekt i staden.
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Se gärna den bifogade pdf:en som mer ingående förklarar vår synpunkt och vad en
kabelpark är.
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PRO - Samorganisation
I översiktsplanen presenteras många intressanta lösningar för ett framtida Malmö.
Målsättningarna att trafiksystemet skall vara tryggt och attraktivt, att det skall vara
barnanpassat och att fotgängare och cyklister skall prioriteras är mycket vällovligt, men
otroligt svårt att kombinera med höga bilflöden.
När en ny stadsdel, med ca 6000 bostäder och 13000 nya arbetstillfällen tar form, är det
viktigt att man löser miljözoner och hastighetsbegränsningar, redan från början. Malmö
stad skall föregå med goda exempel.
Miljö- och trafikhänsyn i en växande stadsdel

När det gäller trafiksäkerheten kring grundskolor och förskolor är det viktigt med en
hårdare styrning från kommunen var nya skolor och förskolor etableras. För att kunna
kombinera hög täthet med en trivsam och attraktiv stadsmiljö är det viktigt att samordna
godstransporter till kommunens olika institutioner. Omlastning bör ske till mindre
lastfordon, för att härigenom öka trafiksäkerheten i området.
Två östvästliga huvudgator ska genomkorsa Nyhamnsområdet. Här gör man då samma
misstag som vid planeringen av Västra Hamnen d.v.s. området får bara två infallspunkter
för biltrafik vilket ställer till stora problem i rusningstrafiken. Här kommer också att ligga
många arbetsplatser som kräver godstransporter.
Möjligheten för gång- och cykeltrafik att nå centrala Malmö bygger på planskilda broar över
järnvägen. Överfarterna ligger i dag utanför det planerade området och därmed finns inga
garantier att de kommer att genomföras. Det är dessutom ytterst tveksamt om tryggheten
på dessa långa broar, belägna 6,5 meter över spårområdet, är tillfyllest. Vad gör man och
vart tar man vägen om man under dygnets mörka timmar möter en suspekt person på
bron. Möjligheten att ta sig upp eller ner från bron med hjälp av en hiss, har tidigare

diskuterats i Malmö, men förkastat, av samma skäl som ovan.
Samhället är till för alla medborgare i alla skeden av livet

Det är viktigt att markytan är utan ojämnheter på gång- och cykelbanor. Att man har
korta gångavstånd till viktiga målpunkter, med möjlighet för vila, då många har
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funktionsnedsättningar och inte kan gå några längre sträckor. Det är därför också
viktigt att Malmö kommun arbetar för tätare placering av hållplatser till allmänna
kommunikationsmedel.
Att bygga gator utan kantsten mellan gång- och cykelytor och biltrafik, är dessvärre
inte lämpligt. I Annestad har gång- och cykelbanor ingen kantsten vilket gör
bilisterna kör även på cykel- och gångbanor. Både äldre och barnfamiljer anser inte
att sådana lösningar är tillräckligt trygga, och de bör därför undvikas.
Förändrade resvanor för ökad tillgänglighet

När Malmö växer ökar även trafiken i Malmö och pendlingen till och från Malmö.
Vi måste satsa på många olika slags kollektivmedel. Många städer har satsat på
elbussar, i tät innerstadstrafik eller i förortstrafik kan elbussen vara lämplig som
servicebuss inom en stadsdel. Nu finns en linbana som har rönt stor framgång i
New York. I Göteborg planerar man också för linbana, samma bör naturligtvis
Malmö göra. Det är viktigt att prioritera yteffektiva färdmedel.
Samverkan och nätverk

Ett utökat samarbete med intresserade föreningar, t.ex. med PRO, bör ske.
Framtidens stadsmiljö finns i Malmö.

Skånes Båtförbund
En av våra medlemsklubbar, Båtklubben Malmöhus, fick avvecklas vid tidigare utvidgning
av hamnen i Malmö. I samband med detta uttryckte Malmö kommun att klubbens
möjligheter till ny hamn skulle beaktas senare.
Skånes Båtförbund vill i samband med den föreslagna översiktplanen framföra att detta är
tillfället då Båtklubben Malmöhus skulle kunna återuppstå som en allmännyttige och ideell
hamn i denna stadsdel.
En stadsdel vid havet, med en hamn för fritidsbåtar, skapar en mötesplats,
rekreationsaktivitet och en naturlig anslutning till havet.
För utformning och planering av en hamn hänvisas till ”Hamnar för fritidsbåtar”
(Hamnboken). Skriften finns tillgänglig under dokument på Svenska Båtunionens hemsida,
batunionen.se.

Skönhetsrådet i Malmö
Nyhamnsområdet har möjlighet att utvecklas till en mycket attraktiv del av Malmö.
Förutsättningarna är de bästa. Området ligger i anslutning till centrala Malmö och blir en
naturlig fortsättning av staden. Det är alltså ingen perifer stadsdel. Här finns utmärkta
kommunikationer med centralstation (citytunnel) inom området och ett vägnät som är lätt
att anslutas till. Stadsdelen går lätt att nå från omvärlden. Här finns gamla hamnmiljöer med
bassänger, som kan utnyttjas som marinor, för husbåtar, som badplatser, för vattennära
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boende utmed kajerna. Här finns fortfarande hamnverksamheter, kryssningsbåtar, pirar,
kajer, broar. Och här finns gamla industribyggnader som kan tillvaratas och byggas om till
spännande kontor etc. Det är upplagt för något bra!
Man beräknar att Nyhamnen skall rymma ca 6000 boende och 13000 arbetsplatser och att
utbyggnaden kommer att ta ca 40 år och att den börjar vid centralstationen och sedan
fortsätter mot nordost.
Synpunkter

Den övergripande strukturen är en rutnätsplan med Jörgen Kocksgatan som central axel ,
t.ex. en allé med fyra trädrader. Detta påminner om Rörsjöstaden med Kungsgatan som
den centrala allén. Detta har visat sig vara ett bra stadsbyggnadsgrepp som också är hållbart
under en lång utbyggnadstid. Vi menar dock att många av kvarteren måste delas upp så att
de inte blir alltför stora. Stora kvarter ger en tröttsam och händelsefattig miljö.
När man ser perspektiven kan man frukta att man trots den strikta rutnätsplanen kan
hamna i en "Hyllieliknande" stadsbild. Man känner ingen sammanhållande
stadsbyggnadsidé. Miljön som redovisas på bilderna skulle kunna ligga var som helst. Den
har inget personligt eller "Nyhamnskt". Vi menar att man måste arbeta med ett
gestaltningsprogram. Man kan ta lärdom av gestaltningsprogrammet från Bo0l.
Om man utgår från de föreslagna byggnadshöjderna på 5-6 vån och inte tillåter större
avvikelser i takuppbyggnad än 10% så får man en sammanhållen och varierande
byggnadshöjd. Man uppmanar också till kreativ utformning av takvåningen. Detta i
kombination med små fasadlängder, entréer mot gatan och butiker och allmänna lokaler i
bottenvåningarna gör att man kan få en behaglig skala och en omväxlande och intressant
miljö. Detta måste sedan kombineras med ett genomtänkt program för färger och material i
fasader.
Gång- och cykelbroarna över järnvägsområdet är omkring 200 m långa. Frågan är hur de
skall utformas för att bli attraktiva och inte bara smala, tekniska konstruktioner. En idé kan
vara att utforma någon av gång- och cykelbroarna som en parkliknande förbindelse mellan
centrum och Nyhamnen. Det finns flera internationella exempel som skulle kunna tjäna
som inspiration.
Området har många gamla, stora industri- och lagerbyggnader som tycks vara i gott skick.
Detta är en fördel som inte får missas. Det är en internationell trend för nya "coola"
företag att etablera sig i gamla industribyggnader. Det är en möjlighet för Malmö att kunna
erbjuda sådana. Jämför artikel i Sydsvenskan för någon vecka sedan om Massive
Entertainment som skall öka från 400 till 600 anställda och som har växt ur sina lokaler vid
Kaptensgatan och som söker gammal industrilokal. Liknande de som deras kolleger i Lyon,
Quebeck, Montreal har sina kontor i. Alltså, riv inga gamla industri- och lagerlokaler i
onödan. De kan få ny användning. De vittnar om områdets historia och är ofta mer
spännande och personliga än nybyggnader. De värden som utpekade industribyggnader har
bör beskrivas och förklaras utförligare, liksom deras betydelse i den planstruktur som
föreslås.
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Unionen
Vi tackar för möjligheten att få komma med synpunkter på översiktsplanen för området
Nyhamnen i Malmö och ska med följande rader ge vår bild av vad som är viktigt ur ett
arbetsmarknadsperspektiv.
Vårt samhälle är i grunden uppbyggt kring att ...
•

Kunna arbeta

•

Försörja sig själv

•

Få en gemenskap med kollegor

•

Känna att man bidrar

Och sammantaget är det för de flesta av oss en viktig del av ett gott liv.
Ytterligare en faktor är att få till en balans mellan arbete och fritid. Man ska kunna vara
förälder med allt vad det innebär av vård av barn vid sjukdom, föräldraledighet samt lämna
och hämta på förskola/skola, och samtidigt kunna vara attraktiv på arbetsmarknaden.
Unionens konjunkturprognos samt arbetsmiljöbarometer

Unionen genomför två gånger om året en enkätundersökning bland sina fackliga klubbar
ute på företagen. Resultatet av dessa sammanställs i konjunkturprognosen1. Vi gör detta för
att få klubbarnas bedömning både av hur utvecklingen i företagen har varit under det
föregående halvåret och av hur utvecklingen kommer att bli det kommande halvåret.
Senast en sådan undersökning gjordes var i september 2015 och bedömningar gjordes
utifrån svar från 530 klubbar på 4 546 företag med sammanlagt 424000 anställda i Sverige.
Svarsfrekvensen är 30 procent. Svaren presenteras indelade efter bransch respektive
geografisk region.
Arbetsmiljöbarometern2 är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas
om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. Förra året
(2015) utkom den tionde upplagan. I 2015 års undersökning uppmäts återigen det sämsta
resultatet hittills när det gäller förekomst av systematiskt arbetsmiljöarbete sedan frågan
började ställas. Förutom detta ser vi fortsatt oroväckande låga betyg till den psykosociala
arbetsmiljön på de undersökta arbetsplatserna. Undersökningen visar dock att det finns en
koppling mellan systematiskt arbetsmiljöarbete och framför allt den psykosociala
arbetsmiljön.
Malmö: högre grad av nyföretagande

Malmö och Lund har ett högre nyföretagande än genomsnittet för Sverige. En rad
utvecklingscenter och inkubatorer (t.ex. MEC Media Evolution City, Nyföretagarcentrum
och MINC Malmö lncubator) bidrar till nyföretagandet.
Det finns en stark koppling mellan högskola/universitet, kommun och näringsliv i Malmö,
och området Västra hamnen har på senare år vuxit från ett allt ödsligare industriområde till
ett modernt kunskapsområde med såväl arbetstillfällen som bostäder.
Nyckelfaktorer för god arbetsmarknad

Malmö/Lund är en stark utvecklingsregion och förändringar, t.ex. strukturomvandlingar,
sker snabbare där än i övriga Skåne. Stora varsel eller neddragningar, t.ex. nedläggning av
Blackberrys kontor 2015 eller flytt av delar av Sony Mobiles verksamhet till Japan samma
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år, gör sällan några stora avtryck i arbetslöshetsstatistiken. Nya innovationsföretag bildas
och välutbildade personer är attraktiva på arbetsmarknaden.
Det finns emellertid några nyckelfaktorer för att bibehålla en god arbetsmarknad i och runt
Malmö.
Bostäder

För många är det viktigt att inte ha för långa pendlingstider till sitt arbete, i synnerhet om
man är förälder med barn i förskole- och skolåldern. I konjunkturprognosen från hösten
2015 var det bara ca 30 % som svarat att andelen bostäder i förhållande till företagens
behov var bra eller mycket bra i Malmö/Lund-området. Det var något lägre än det
nationella snittet och betydlig lägre än syd i stort (Skåne, Blekinge och södra Halland).
Vi finner det bra att ni i ert förslag tar höjd för 6000 bostäder till de 13000 nya
arbetstillfällena.
Möjlighet till kollektivtrafik och kompletterande vägnät

Alla de 13000 nya arbetstillfällena kommer inte att tillsättas av personer som bor i området.
Och alla kan inte bo i Malmö. Redan idag är Malmö det huvudsakliga målet för många
jobbpendlare, både från kranskommunerna och från andra sidan sundet, och det är viktigt
att man kan ta sig till och från Nyhamnen på ett smidigt och bra sätt. Vid rusningstrafik
morgon och kväll är det redan idag mycket trafik genom Malmö och ned mot Västra
hamnen och ytterligare 13000 arbetstillfällen inom det geografiska området runt Centralen
kommer att göra trafiken ännu tätare.
Vi tycker att GC-vägar, utvecklad busstrafik samt spårväg inom Nyhamnen är bra alternativ
men förordar även en förstärkning av vägnätet för att undvika köbildning vid rusningstid.
Utformning av arbetsplatser

Unionen gör årligen en arbetsmiljöbarometer och i de senaste årens barometrar ser vi att
den fysiska arbetsmiljön gör comeback som en viktig fråga att arbeta med. Sannolikt kan
detta ha att göra med trenden att fler arbetsplatser väljer att införa kontorslandskap och
flexkontor eller aktivitetsbaserade kontor vilka, felaktigt införda, kan bli ett
arbetsmiljöproblem.
Redan idag förekommer det att mindre företag inte hyr ett kontor av ett kontorshotell utan
istället tecknar ett serviceavtal där kontorsfaciliteter ingår. Du har en plats men du vet inte
exakt vilken plats från den ena dagen till den andra. Fördelen med detta är att man lätt kan
knyta kontakter med andra företag och att man kan sitta där man har bäst utväxling av de
som sitter i närheten. Nackdelen är den fysiska arbetsmiljön som inte är avpassad efter
individens behov.
Vi har redan idag ett gränslöst arbetsliv där bärbar teknik medger att mycket arbete kan
utföras var som helst och när som helst. Det är således viktigt vid nybyggnation av
kontorshus att hänsyn tas till såväl dagens som framtidens sätt att arbeta på.
1 http://www.unionen.se/sites/default/files/uniionen om konjunkturen okt 2015 webb v2.pdf
2 http://www.unionen.se/sites/default/files/arbetsmiljobarometern 2015 2416-1.pdf
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Villaägarna i Malmö
Nyhamnen kommer att skapa många nya bostäder. Detta ser vi i villaägarna som något
mycket positivt.
Med översvämningarna i Malmö 2014 i färskt minne förutsätter vi att man planerar för ett
väl fungerande VA-system. Gröna ytor och uppsamlingsområden för vatten likt dem i
Augustenborg gör att området inte bara blir trivsamt utan också står rustat för nästa stora
regn.

KTH Arkitektur och samhällsbyggnad
Speciella styrkor

Planområdet utgör en naturlig utbyggnadsriktning för de inre delarna av Malmö stad och
ansluter såväl till den gamla staden som Västra hamnen, och utnyttjar läget i anslutning till
mycket god lokal och regional kollektivtrafik samt fjärrtrafik på järnvägen. Då alla delar av
planområdet ligger inom 1 km från stationen är tillgängligheten mycket hög, och
kollektivtrafikförsörjningen inom området har goda förutsättningar att komplettera gångoch cykeltrafiken som ska stödjas med en tydlig GCV-struktur.
Betoningen på grönstruktur och skapande av parker med större upptagningsområde än
planområdet är positivt. Till detta kommer också en tydlig blå struktur inne i bebyggelsen,
där bl.a. dagvattenhantering lyfts fram som viktig för att minska risken för översvämningar.
En tydlighet om sårbarheten vid klimatförändringar och höjd havsnivå.
Integrering av skolor till parkmiljöerna ses som positiv, liksom satsningen på god
tillgänglighet till offentlig service som också skapar bättre tillgänglighet i omkringliggande
områden.
Positivt med en låg andel parkeringsplatser men tror att det finns möjlighet att gå längre.
Svagheter

En investering i spårväg ses både i kort och på längre sikt som onödig, då nyttan och ökad
tillgänglighet är försumbar i relation till kostnaden. I planen finns inte heller några bärande
argument för en spårväg i relation till en motsvarande trafikering med buss som innebär en
betydligt lägre kostnad och högre flexibilitet. På lång sikt skulle en spårväg vid en framtida
stadsutveckling av Mellersta hamnen kunna fylla en funktion, men är tveksamt. Ett
markreservat med tydlig anslutning mot Mellersta hamnen skulle möjligen kunna vara
aktuellt för att skapa beredskap. En bidragande tveksamhet som gäller på medellång sikt är
utvecklingen som pågår av automatiserade fordon som potentiellt kan förändra
förutsättningarna för persontransporter i stadsmiljö på ett genomgripande sätt. Detta är en
förändring som är trolig att ske under nuvarande planförslags utbyggnadstid.
Utifrån områdets läge kunde en högre ambition om att skapa ett i högre grad bilfritt
område önskas. Men vi ser också de utmaningar som genomfartstrafiken tillsvidare ger och
att det måste mötas.
Anpassningen till klimatförändringar rör sig framförallt om invallning och materialval
bottenvåningar, samt golvhöjd, vilket i sig är bra. Dock oklart om det påverkat val av
lokalisering av olika verksamheter och funktioner. Målet är också satt att klara tillgänglighet
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m.m. vid en höjning (upp till 3 meter) för ett dygn, det vill säga inte för en varaktig höjning.
En vidare diskussion om detta skulle behöva föras vid byggande i den här typen av
vattennära lägen. Underlagen från simuleringar visar på stor påverkan på större delar av
planområdet vid en höjning. Oklart om åtgärderna också innefattar skydd för VA och
ledningssystem, transformatorer och andra anläggningar som påverkas av översvämningar.
Dock bra att frågan om klimatförändring och översvämningsrisker lyfts fram och att
ambitionen är att pröva olika former för att integrera översvämningsbarriärer i
utformningen av byggnader, kajer osv.
Kopplingen till campus med utbildning och forskning kunde utnyttjas i högre grad.
I de övergripande målen sägs att ”Nyhamnen ska bidra till att minska skillnaderna i
sysselsättning, inkomster, utbildningsnivå och hälsa mellan olika stadsdelar i Malmö”.
Mycket oklart i planförslaget vad det praktiskt innebär att området möter målet och bidrar
till minskad segregering. Blandade upplåtelseformer räcker inte för att minska effekterna av
en gentrifikation som i denna typ av område är oundviklig. Med tanke på kostnader för
marksanering, iordningställande av allmänplatsmark mm, och de attraktiva lägen som
kommer att uppstå med närhet till hav och parkmiljöer kommer prisnivån på samtliga
bostadsformer att bli hög. Att evenemang anordnas med bredare målgrupper räcker inte
för att utomstående ska känna sig inkluderande/välkomna. En stor och svår utmaning som
inte minst i Malmö som profilerar sig i att vara bra på dessa frågor/arbeta aktivt kunde
väntas få mer utrymme. Generellt är det alltså oklart hur den relativt konventionella planen
bidrar till att uppnå mål om social hållbarhet. Här tror vi ett samarbete med Malmö
högskola i bearbetningen av planen skulle kunna nyttiggöras med den kunskap om frågorna
som finns där.
Finns en motsättning i att vilja öppna upp hamnområdet men samtidigt föreslå anläggandet
av marina/marinor då dessa är ett sätt att privatiseras/låsa vissa delar av hamnområdet.
Konstgräsplanen är en lovvärd insats men gynnar inte spontanidrott utan kommer att vara
en fråga för föreningsdriven verksamhet. Erfarenheter från andra områden visar att de tider
som planer av denna typ och liknande lägen mycket sällan är obokade och tillgängliga för
barn och ungdomar boende i området som inte är engagerade i klubblag. Överväg annan
lokalisering i annan stadsdel med god kollektivtrafik, kan i sig minska (upplevelsen av)
segregation. Samtidigt frigörs mark för andra ändamål.
Den marina och representativa kopplingen hos bebyggelsen på Skeppsbron bör bevaras.
En balans med att göra detta till det enda nord-sydliga grönstråket i området, då
växtligheten inte får förta utan bör förstärka fasaden, från vattenvägen, av sjöfartsstaden
Malmö historiskt, med de olika byggnaderna från olika epoker.
Sökt koppling till områdets kulturhistoriska koppling till matproduktion genom att lyfta
fram möjlighet för picknic, grillning och urban odling. Det skulle snarare vara genom
bevarande av byggnader, namnsättning och inriktning på verksamheter som denna
koppling kunde bli tydlig.

Kompletterande utredningar

Spårområdet
Inom planens tänkta utbyggnadsperiod, och delvis som en följd av utbyggnaden kommer
frågor om utnyttjande av spår/bangårdsområdet genom överdäckning av området
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aktualiseras. Detta kommer att bli ett i staden betydligt mer centralt område, än idag då det
fortfarande utgör en gräns mellan stadsbebyggelsen och industri- och verksamhetsområde.
Även om kvarteren närmast spåren är utformade som stadskvarter innehåller de främst
kontor och annan kommersiell verksamhet. En överdäckning skulle bli kostsam men
öppnar upp för att skapa en tät och hög bebyggelse för verksamheter som är regionala och
nationella/internationella målpunkter. Det skulle också skapa möjlighet för fler bostäder i
nuvarande planområde. Att ha ett mindre område med kontorsbyggnader med anslutande
servicefunktioner i detta läge anses inte inverka menligt på blandningen i staden då det är
en begränsad yta som inte heller idag är tillgänglig. Denna typ av verksamhet skulle också
kunna bära kostnaden för en överdäckning på annat sätt än bostäder. Av kulturhistoriska
skäl skulle invändningar kunna göras då siktlinjer försvinner och spårens koppling till
centralstationen inte blir tydliga.
Anledningen till att göra en sådan utredning om tekniska förutsättningar, alternativa
utformningar och kostnader är att en eventuell överdäckning har stora konsekvenser för
utformningen av bebyggelsen mot nuvarande bangård, både tekniskt och arkitektoniskt,
vilket även inkluderar den terrass för gång- och cykeltrafik och broar över spårområdet
som planen föreslår. En kunskap om alternativ och förutsättningar för en överdäckning
påverkar troligen dessa lösningar och kan leda till rätt investeringar i infrastruktur.
En ev. framtida överdäckning nämns förbigående s. 24 och 51, men utvecklas där ej
närmare i relation till konsekvens för detta förslag, som lägger relativt mycket fokus på att
lösa situationen längs Carlsgatan och skapa GC-kopplingar över spårområdet med hjälp av
broar och ramper.
Markföroreningar
En fördjupad utredning om markföroreningar, som idag är kända, bör utföras i ett tidigt
skede för att implementering kan planeras. Behovet av sanering och tidplan samt kostnad
för detta anses ha stor betydelse för planens möjlighet att realiseras. Kan också påverka
ordningen för utbyggnaden.
Tidplan
En mindre synpunkt är att delområdenas genomförandetid bör anpassas så de stämmer
bättre överens med planprocessen (Nu är första etappen 2015-2020, med en plan som
antas tidigast 2017).

Lunds universitet, Institutionen för Designvetenskaper
Med utgångspunkt från FNs Konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, Universell utformning, diskrimineringslagen, Plan- och bygglagen
och Boverkets byggregler vill vi framföra vikten av satsningar på kognitiv tillgänglighet i
uppbyggnaden av den nya stadsdelen Nyhamnen i Malmö.
Vi vill också poängtera vikten av en planeringsprocess där personer med kognitiva
svårigheter kan vara delaktiga. Olika kognitiva tillgänglighetsfrågor är också olika viktiga i
olika delar av planeringsprocessen.
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FNs Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

År 2008 ratificerade Sverige FNs Konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Tillsammans med LSS-reformen år 1994 hör detta till den enskilt
viktigaste händelsen inom funktionshinderområdet. Konventionens syfte – att ”främja,
skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten
för deras inneboende värde” – ligger nära målen i LSS att man ska kunna "leva som andra"
i samhället och ha "goda levnadsvillkor".
Universell utformning

I konventionen utgör Universell utformning en bärande del av strategin för ett samhälle för
alla. Den ska leda till en ”sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att
de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller
specialutformning.” Tillämpat på stadsbyggnadsområdet är det väl värt att tänka på att man
genom att bygga inkluderande från början kan slippa kostsamma efter-konstruktioner och
”anpassningar”. Fortfarande behövs arbete för en ökad tillgänglighet till det redan
existerande, men nästa stadsplanering och hus ska kunna göras utifrån ett
mångfaldstänkande från början och därmed vila på tankesätt, principer och riktlinjer för
Universell utformning.
Diskrimineringslagen

Från och med januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i
diskrimineringslagen (SFS 2008:567; SFS 2014:958). Detta berör såväl kommunerna som
staten, landstingen och det privata näringslivet.
Plan- och bygglagens 2:a och 8:e kapitel

I Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap, 6 § står: ”Vid planläggning […] ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till: […] 7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga att använda området”, vilket även omfattar personer med kognitiva
funktionsnedsättningar.
I 8 kap om krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser står det i 1 §
om Byggnadsverks utformning: ”En byggnad ska: […] 3. vara tillgänglig och användbar för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”, vilket även omfattar personer
med kognitiva funktionsnedsättningar.
I 9 § står det: ”En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
Tomten ska ordnas så att […] 5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med
hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt”, vilket även omfattar
personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
I 12 § står det: ”Det som gäller i fråga om tomter enligt 9–11 §§ ska i skälig utsträckning
tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader,
dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen
eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna
lag”, vilket även omfattar personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
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Boverkets byggregler saknar exempel på viktiga aspekter av kognitiv
tillgänglighet

I Boverkets byggregler (BBR 3:122) finns det specifikationer om tillgänglighet:
”Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga”.
Många av reglerna som gäller orienteringsförmåga handlar om att underlätta för personer
med nedsatt syn. Men personer med kognitiva svårigheter, personer med annan kulturell
förförståelse, många äldre och barn behöver också en miljö som är tydlig och lättförståelig,
liksom personer med tillfälligt nedsatt orienteringsförmåga.
I BBR står det t ex att orienterade skyltar ska vara lättbegripliga och bör kompletteras med
välkända bildsymboler, men behovet av skyltning är ett tecken på att miljön i sig inte är
tillräckligt enkel att orientera sig i. I första hand bör man därför se till att placering av
byggnader, byggnaders höjder, siktlinjer mellan och över byggnader och andra ledtrådar i
miljön underlättar för personer med kognitiva svårigheter, personer med annan kulturell
förförståelse, många äldre och barn samt utformas så att det blir enkelt att hitta och
orientera sig. Områden och kvarter får inte likna varandra för mycket så att det blir osäkert
var man befinner sig. Affärer, bibliotek och andra verksamheter bör finnas där personer
utifrån miljön och tidigare erfarenheter förväntar sig att de ska finnas.
Vilka tillgänglighetsfrågor är viktiga när i planeringsprocessen?

Man behöver skilja på när olika frågor om kognitiv tillgänglighet kommer in i
planeringsprocessen. En del frågor är viktiga att ha med tidigt i planeringen (t ex
byggnaders höjder, siktlinjer, placering av kollektiva färdmedel i förhållande till olika
verksamheter m m), medan andra frågor kan komma in senare under detaljplaneprocessen
(t ex skyltning med symboler, placering av konstverk som orienteringsstöd m m). Det man
missar i den tidiga planeringen kan vara svårt att göra kognitivt tillgängligt i
detaljplaneprocessen. I arbetet med fokus på kognitiv tillgänghet kan det också uppstå nya
målkonflikter som kan behöva lösas på nya sätt.
Delaktighet i planeringsprocessen där lösningar tas fram och utvärderas

Det är viktigt att personer med kognitiva svårigheter är delaktiga i planeringsprocessen och
kommer till tals i utformningen av Nyhamnen. Detta kan ske t ex med olika former av
återkommande workshops.
Delaktighets- och helhetsperspektiv på situerad tillgänglighet

Tillgänglighetskraven i BBR är ofta fokuserad på lösningar för enskilda individer med
funktionsnedsättningar. Det behövs ett starkare delaktighetsperspektiv i översikts- och
detaljplaner som också tar hänsyn till hur flera människor (familj, vänner) tillsammans kan
utföra olika aktiviteter på ett bra sätt, utan stigmatiserande särlösningar. Ett antal scenarier
över sammanhängande situationer och aktiviteter där personer förflyttar sig i den planerade
Nyhamnen behöver tas fram för att synliggöra eventuella brister i planen och hur
förbättrade lösningar kan förverkligas, dvs ett helhetsperspektiv på situerad tillgänglighet.
Vi anser att det är viktigt att:

•

Nyhamnen blir ett första exempel där man tar FNs Konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning på allvar och följer konventionens bärande del
om Universell utformning i uppbyggnaden av en ny stadsdel.

•

konventionen och höga krav på kognitiv och situerad tillgänglighet skrivs in i
planen för Nyhamnen.
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•

viktiga frågor om kognitiv tillgänglighet kommer in i ett tidigt skede i
planeringsprocessen.

•

själva samrådsprocessen görs inkluderande så att personer med kognitiva
svårigheter får möjlighet att förstå och vara delaktiga i utformningen av Nyhamnen.

Malmö högskola
Området i sin helhet är ett spännande och attraktivt läge för bebyggelse. Att väva samman
det med centrum och Västra Hamnen ses som en naturlig del.
Vindförhållandena måste tas i beaktning och vi rekommenderar att en rutnätsstruktur
undviks till förmån för förskjutna kvarter. Dra nytta av de goda erfarenheterna från
småskaligheten i Västra hamnen, BOO 1.
Det är också viktigt att utveckla många små kvartersnära parkytor och lekparker så det blir
ett levande område och inte byggnader med privata gårdar. Att göra områden attraktiva
med eventuell möjlighet till badplats eller bryggor är trevliga inslag i parkmiljöer.
En småbåtshamn i området är ett väldigt trevlig inslag i miljön vid Nyhamnsbassängen.
Om fartyg kommer ges möjlighet att komma till kajplats i dessa centrala delar av staden får
dieselmotorer inte används här.
När det gäller byggande av bostäder behövs framförallt små hyreslägenheter till våra
ungdomar så de kan flytta till eget boende. Det är idag nästan omöjligt för dem att hitta ett
eget boende som de har råd med.
För högskolans studenter är möjligheter till bra boende och bra utemiljö - det fjärde
stadsrummet -viktiga förutsättningar för att locka dem att söka hit och att stanna kvar i
Malmö. För studenter är "det fjärde stadsrummet" mycket viktigt eftersom det kan ge
möjligheter till studier men även rekreation utan kostnader för den enskilde. Goda exempel
såsom Sundspromenaden och Stadsbiblioteket finns i Malmö liksom vårt eget, för
allmänheten tillgängliga bibliotek i Orkanen. Här finns möjligheter till ett gott samarbete
mellan staden och olika verksamheter. Vi tycker att det är viktigt att gaturummet inte
"privatiseras" i allt för stor utsträckning genom att restauranger och caféer tar över
gatumark. Möjligheten att hitta en plats att sitta utan att betala för förtäring är viktig för
alla.
För den som vistas i Malmö märks senare års expansion tydligt helt enkelt för att det
ständigt pågår byggnadsarbete i centrala delar. Här finns en risk att staden upplevs som en
över tid kontinuerlig byggarbetsplats som flyttar sig mellan kvarteren. För att göra staden
attraktiv krävs stor omsorg om närmiljön vid byggarbetsplatser liksom omsorg om dem
som ska passera. Det finns en allmän tendens till att stänga trottoarer och cykelbanor under
lång tid i samband med byggnation vilket försvårar för dem som ska passera. Det blir också
lätt ett trafiksäkerhetsproblem när fler kategorier ska samsas om de ytor som återstår när
belamring sker på allmänna ytor. Vi befarar dock en stor belastning av trafik under
byggtiden runt Jörgen Kocksgatan. I beskrivningen gällande att Jörgen Kocksgatan ska
byggas om till ett kraftigt trädplanterat grönt stråk uppfattar vi som att den vägen kommer
stängas för biltrafik. Kommer då bara Carlsgatan vara infartsled mot Universitetsholmen
samt vidare mot Västra Hamnen? Carlsgatan och Jörgen Kocksgatan är redan idag tungt
belastade och nödvändiga infartsleder.
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Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
SLU avstår från att lämna synpunkter på remissen.

Transport Research Institute (TFK)
Vi vill meddela att TFK avböjer att lämna synpunkter.

Anders
Planområdet borde utvidgas så det sträcker sig till kanalens norra kaj. Spårområdet bör
smalnas av kraftigt så bara 6 spår lämnar Malmö C. En ordentlig diskussion borde tas med
banverket om att kraftig minska spårområdet så här centralt.
Med ett smalare och mer ordnat spårområdet skulle ge plats för bostäder mellan kanalen
och spårområdet. Dessa skulle kunna hjälpa till att brygga över den barriär spårområdet
skapar. Med rätt bullerdämpande byggteknik skulle detta vara mycket bra och centrala
bostäders.
Cykelvägen som går längst med kanal (alltså mellan gamla staden och slussen). Den bör
självklart göras rak och även korsa järnvägen rakt och ha en fortsättning genom
nyhamnsområdet. En cyklist tappar massa tid på krokiga cykelvägar. Cykelvägen bör även
placeras kanalsidan av Exercisgatan och fortsätta vara på höger sida (i riktning bort från
centrum) hela vägen genom Norra Sorgenfri... men detta ligger förstås utanför
planområdet. Det är viktigt en cykelväg går raka vägen eftersom man som cyklist tappar
mycket mer tid på alla omvägar. Dessutom är det viktigt man tänker på cykelvägar som en
pendlingsväg som har kopplingar till övriga stadsdelar. Malmö som säger sig vara en
cykelstad som borde både känna till och prioritera detta.
Detta är en liten kommentar som jag skrev på Facebook... har inte tid att göra något riktigt
"förslag" av detta. Men något ni absolut borde tänka på.

Anders Blaxhult
Viktigt med bra kollektivtrafik från början. Metron lär dröja men spårvägen kan påskyndas.

Andreas Lindén
Detta tycker jag är ett jättespännande projekt men är rädd att det kommer förstöras då man
inte vågar fullt ut.
Håller helt med om att en tät kvarterstad är det som borde byggas här, men på den
illustration som gjorts ser det ut som att det ska vara fristående huskroppar. Jag är också
rädd att det kommer bli vita tråkiga rektangulära hus som får ta plats och skapa en kall
känsla som i Västra hamnen. Dockan är mer intressant med sina tegelfasader och
112

återspeglar även känslan av Malmö. Jag hoppas på att husen varierar stort i fasaderna, att
det får blandas friskt med tegel, puts i olika färger men också som det är skrivet med
grönklädda eller solpanelsklädda. Kan även tänka mig en viss mån av glasfasader. Tänker
mig att fasaderna får påminna om de klassiska i Gamla väster, Davidshall och Rörsjöstaden.
Men samtidigt andas modernt, nytt och miljövänligt. Det kommer att skapa en varmare
känsla i ett område som säkerligen kommer vara blåsigt och samtidigt koppla samman bra
mot Centralen, Posthuset och Slagthuset.
Fasaderna får gärna kläs med viss utsmyckning, behöver inte vara lika pråliga som H&Mhuset på Gustav, men mer än de tråkiga lådorna i Bunkeflostrand (som för övrigt inte
kommer vara mer spännande än höghusen på Lindängen om något decennium).
Kvarterstrukturen bör, som det framgår i planen, ha ett intressant gatunät som svänger lite.
Men också att kvarteren blir slutna eller halvslutna med ett flertal tomter per kvarter.
Det är kul att ni gärna ser några högre hus i området. Ett par hus mellan 10 och 20
våningar gör att vi får en intressant stadsdel.
Beräkningen om ca: 6000 bostäder borde stretchas till 8000. Med 20000 invånare och
13000 arbetsplatser skulle det kunna skapa ett intressant stadspuls och säkerligen kunna ge
liv under större delen av dygnet.
För att inte byggnader ska dö helt under vissa tider på dygnet vore det intressant med hus
som både har verksamheter, kontor och bostäder i ett. Exempelvis är området mellan
Centralen och Dockan helt dött kvällstid. Stora byggnader och tomma ytor skapar en
otrygg stad. Men om blandade verksamheter som är aktiva under fler timmar av dygnet
kombineras med bostäder så skulle området blir mer livligt och säkert.

AnnSofie Saville
Ser fantastiskt ut. Har en produkt som ni nog bör se. En el-grill som gör att man bygger
upp grillplatser, brand och barnsäkra. Handikappanpassade och rökfria. Ja vad mer jan man
önska sig. Gå gärna in på min hemsida och se hur den ser ut. Jag berättar gärna mera om
intresse finns. Att bygga ett tryggt och miljövänligt boende skapar trivsel och trygghet

Anonym
I am a londoner. Thank you, for the invitaton to move to Nyhamnen, Malmo, from the city
of London, where I live now.
But - why, why, why - would I even consider your suggestion?
I have read your pamflet “Föp Nyhamnen” with great interest - and astonishment. I
appreciate your ambitions, I really do.
But why would I move ..
from this ....
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.... to this?

Or from Old salt qay at the Thames …

... to the view of Norra hamnen, Malmo?

…to the view of Norra hamnen, Malmö?

Why, but why, would I move to a heavy polluted, noicy, smokeful, windy, cold place in the
middle of nowhere - from London?!
Why would I move from segregated London to an even more segregated place like Malmo?
And about traffic issues: certainly, driving in London is no pleasure. But driving in Malmo
in the future - would it be possible at all, considering you have not even mentioned the
traffic consequences of your city development plans?
So, you must be joking! No offence, your pamflet “Föp Nyhamnen” might make the local
construction companies happy. But certainly not their customers.
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Please, let the industrial zone of Malmo continue being that. Then maybe the city of
Malmo would be worth of visiting, some day. Even by a londoner.
...but No, thanks.

Argjent Veliu
Jag heter Argjent Veliu och studerar på Lunds universitet. Ett av mina stora intressen är
arkitektur och som en stolt Malmöbo har jag några förslag gällande hur vi ska göra Malmö
och dess nya stadsdel, Nyhamnen, bättre. Jag tror det är viktigt att man på halvön längs
Hullkajen bygger i höjden. Moderna städer har New York som referenspunkt. Det är
viktigt att vi bygger hållbara och livliga städer där vi maximerar användningen de ytor som
finns tillgängliga. Ett sätt att ge Malmö ett nytt ansikte och förstärka den internationella
image hade varit att bygga i höjden längst ut på halvön där hamnparken finns. Ett naturligt
steg kommer efter utbyggnaden av Nyhamnen att vara byggnationen av Mellersta hamnen.
Detta kommer att ge Malmö chansen att vara den enda staden i Norden och norra Europa
med en waterfront skyscraper district. Gör vi detta så kommer man i Malmö att kunna går
från 1500-tals korsvirkeshus på Lilla torg till en waterfront skyscraper district vilket
kommer automatiskt att göra så att människor rör sig norr om centralstationen. Alltså, har
vi möjligheten att ge Malmö en internationell storstadskänsla som även speglar Malmös själ
idag. Jag har en rad olika idéer, på hur vi kan förvandla några "ekonomiskt döda” ytor i
stan till nya mötesplatser. Ett exempel på död ekonomisk yta är gatan norr om
posthusplatsen och jag delar gärna av mig mina idéer. Är det så att detta låter intressant så
träffar jag gärna er för att ge en bild av hur mitt framtida Malmö ser ut.

Fredrik Andreasson
Vill ha det tätare och en större förankring till historia! Det lever en massa duvor vid
spannmålssilorna, hur kan man bevara dem? Jag brukar gå ut och kolla på duvorna, det är
flera hundra på samma plats.

Greger Engström
Förslaget bör utformas med tanke på att möjliggöra en trolig överdäckning av spårområdet
i framtiden. Sen borde de framtida cykel och gångbroarna över stationsområdet få ett högt
estetiskt värde, och för att vara handikappvänliga och tillgängliga även kompletteras med
hiss upp till bron och anpassas varsamt och hänsynsfullt till bebyggelsen på
Drottningtorget, t.ex. genom att upp och nedstigningen till bron sker på norra sidan om
kanalen och en lägre mer anpassad bro går över kanalen.

Gunnar Nilsson
Med stort intresse har jag tagit del av broschyren om översiktsplan för Nyhamnen. Den har
många goda idéer. Bl.a. när den föreslår, att Malmös stadskärna ska växa. Men är det ingen,
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som har tittat på kartan? Det förefaller mig uppenbart, att det mellan Nyhamnsområdet
och den centrala staden ligger ett område, som skulle kunna utnyttjas mycket bättre för en
sann integration. Bangårdsområdet.
Det sägs, att en gångbro och två gång- och cykelbroar ska koppla ihop de två områdena.
Men är det verkligen tillräckligt eller ens önskvärt? Bangårdsbarriären kommer åtminstone
inte att försvinna med så futtiga medel. Bangården, som ju kommer att utgöra själva kärnan
av den nya stadskärnan, tycks inte ha någon funktion alls, förutom att leda tåg till och från
Malmö centralstation. Varför inte täcka över hela bangårdsområdet fram till
Frihamnsviadukten? Ovanpå skulle man kunna bygga hus och/eller anlägga en park.
"Central Park of Malmö"? Läget kunde knappast vara mera attraktivt för vilket
exploateringsändamål man än skulle vilja använda. Och jag tror knappast, att en
överdäckning av området skulle vara speciellt tekniskt avancerat. Även den framtida
"Öresundsmetron" skulle mycket väl kunna integreras i en sådan överdäckning.
PS: Man har ju redan lekt med tanken att bygga Malmö Manhattan längs Carlsgatan. I så
fall vore New Yorks Cental Park en naturlig uppföljning. I en sådan park skulle det även
finnas plats för vägar, cykelvägar och spårvägar.
(Bifogat till yttrandet finns ett flertal bilder över Jardin Atlantique i Paris, Frankrike.)

Göran Tegenrot
Mina kommentarer gäller främst trafik- och genomfartstrafik.
Först några allmänna kommentarer:
•

Bra idé med spännande marknivåhöjningar i öster och en upphöjd bangårdsterrass.

•

Viktigt och bra med brokopplingar över bangården. Skulle kunna vara ännu mer
eller större koppling?

•

Kryssningstrafiken kanske går tillbaka eller försvinner. Man kanske inte kan räkna
med eller planera med detta.

•

Utmaningen blir att göra den östra delen tillräckligt attraktiv.

Förslag - Utnyttja nivåhöjning

Jag tycker att det bör finnas en möjlighet, med planerade nivåhöjningar och terrasser, att
"tunnla" genomfartstrafik för att dels få ett smidigare trafikflöde och att samtidigt få en
lugnare och bättre miljö för det mer lokala livet.
Carlsgatan och/eller Hans Michelsensgatan
Jag tycker det finns en lite ambivalent hållning till att man både vill ha biltrafik för handels
skull men samtidigt vill man begränsa trafik. Mitt förslag är att acceptera att det kommer att
förekomma viss genomfartstrafik och istället försöka "tunnla" biltrafiken i en nedsänkt gata
följt av en dragning under den planerade marknivåhöjning i öster. För att sedan mynna ut i
en position öster om västkustvägen. (för Carlsgatan - åtminstone för trafik ut från
centrum).
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Gösta Nydren
FÖP Nyhamnen är ett riktigt uselt förslag. Detta är inte planavdelningens fel. Från första
blöjan upp till hårspännet bär FÖP Nyhamnen karaktären av en kortsiktig och
framtidsfarlig politisk ekonomism.
En tillfällig besökare kan få intrycket att Malmö med FÖP Nyhamnen vill bekräfta och
förstärka den bostadssegregation staden redan är ökänd för.
Vi malmöbor förstår att FÖPen snarare vill hålla en undermålig kommunal ekonomi under
armarna, med ett byggande som blundar för sina konsekvenser.
Med FÖP Nyhamnen bygger Malmö in, och förvärrar, sin redan katastrofala infrastruktur.
Detta bör ändras med ett helt annat plantänkande, ett som slutar med byggnaden, i stället
för att börja med den.

Det är ingen tillfällighet att just hamnen i Malmö historiskt valts som plats för
miljöstörande men nödvändig verksamhet. Sydvästvinden, stadens läge och omgivning,
omsorgen om innevånarna - allt talar för denna placering.
Detta ändras bara marginellt av senare års förskjutning från sjö- till landtransporter. I
Västra hamnen fanns visst fog för bostadsbyggande, sedan varvet lagts ner.
Det saknas helt för resten av hamnområdet. Hamnen är fortfarande den överlägset bästa
platsen för miljöstörande verksamhet. Därför: förstör inte resursen hamnområdet med
tärande privatbostäder!
Låt hamnen stället fortgå att vara basen för nödvändiga men störande funktioner. Med sitt
nära-city-läge är Norra hamnen bästa basen för busscentraler som Nobina - inte Kirseberg
som nu, med hård miljöbelastning lokalt, in- och ut. Om själva Nyhamnskajen alls ska
bebyggas, bör det vara med kommunala äldreboenden, just sådana som kräver omfattande
och miljöstörande trafik. Äldreboendet Kasper borde inte placerats i smala
Byggmästaregatan, i Östra förstaden. Redan trafiktyngda citylägen är helt fel placering för
trafikmagneter som Kasper.
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Se på Malmös trafikflöden!

Trots byggandet av inre och yttre ringvägarna lockar fortfarande Sege-Värnhemmotorvägen både nyttotrafik och privatbilister att ta vägen rakt in i Malmö City, och via
den vidare till sina olika destinationer i stadsdelarna. Det innebär att 2000-talets
trafikmängd ledes in i en stadsstruktur gjord för 1800-talets behov.
Det är en klart sinnesjuk trafiklösning, med konsekvens att stadsdelar separeras från
varandra, och att stora presumtiva boendeytor används underutnyttjat till miljöstörande
trafik, inte sällan rent nöjesbaserad dessutom.
Varför har denna knäppa infrastruktur inte ändrats för länge sen? FÖP Nyhamnen antyder
det indirekt. “Förvaltningarna ska samarbeta mot gemensamma mål”. D.v.s. den ena
förvaltningen bör inte sabotera den andres arbete. I det politiska Malmö finns en destruktiv
tradition att prioritera bygg- och bilföreträdares intressen, på bekostnad av alla andra
intressen i staden. De senare lämnas inte sällan att sköta sig själva. Detta måste vändas.
I stället för att börja med byggnaden borde den kommunala planeringsordningen avslutas
med byggnaden.
Först behövs en ny trafik-infrastruktur. Mina förslag är dessa:

Med en stängning av Segeleden, och genom stopp för privattrafik från Västkustvägen
västerut, kan nyttotrafik ledas in och ut norrifrån via hamnen, och all privattrafik ledas in
och ut via ringvägarna söder ifrån. Förslagen innebär att dagens genomfartsleder Nobelvägen, Drottninggatan, motorvägsdelen från Sege, hela Värnhemsområdet vid
Hornsgatan - kan minskas och bebyggas. Staden helas, och får ett lugnare tempo.
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En liknande tanke fanns på 1970-talet (bilden t.h.). Men Värnhemsinfarten
behölls, tyvärr, och underminerade projektet. Det behöver ändras. På sikt bör
också järnvägens rikstrafik flyttas från Malmö C till en ny station, belägen
norr om Sege. Det skulle frigöra ytterligare stadsmark centralt.
Strukturändringar i sig räcker inte. Själva behovet av bensindriven trafik i staden behöver
minskas. Vilka är de faktiska behoven? Kan de bemötas på annat sätt? Hur kan
kollektivtrafiken göras bättre? Om det kan jag återkomma med förslag.
När en hållbar trafikinfrastruktur föreligger, kommer nästa uppgift. Vad skapar den goda
livsmiljön? Och när sker motsatsen? Här några exempel hämtade ur andra FÖP, bland
annat Kirsebergs.
Hur knytes staden samman med grönområden som inte är öar i ett trafikhelvete, utan
sammanhållna stråk genom hela staden? Bilden nedan på parknät är en principskiss. Men
vem har någonsin sett en så parktät stad? FÖP-förslag bör inte förmedla drömmar som inte
är tänkta att förverkligas. Det är att lura medborgarna, och det skapar misstroende, i
onödan.
“FÖP Kirseberg” betonar stadsdelens
lågbyggda och gröna kvaliteter. Men i
samma skrift beskrivs hur dessa värden är
tänkta att förstöras, med förtätningar och
högre hus. Hur går det ihop? Det gör det
inte.
FÖP:ens illustrationer visar verklighetsförfalskande ett nära nog trafikfritt samhälle samtidigt som Jernhusen tillåtits sälja mark till bussbolaget Nobina, och samtidigt som en
privat entreprenör - fastigheten Hammaren 11 - ges bygglov för ett starkt trafikdragande
äldrevårdsbygge i botten av en återvändsgata.
Äldrevårdsbygget borde åtminstone flyttas ut till kanten av Södra Bulltoftavägen. Men
varför har ingen trafikkonsekvensutredning gjorts före bygglovet? Samråder inte
fastighetskontoret med miljöförvaltning och gatukontor? Samma agerande alltså, som i
Byggmästaregatan: ignorans för konsekvenserna. Verkligheten bemötes inte. Tvärtom
skapas nya och värre miljöproblem.

•

Vilka är problemmaskinerna i Malmö? Överetablering av köpcentra? Offentliga
institutioner som byggs på fel ställe, kanske för tätt? Hur rimligt är det att
näraliggande offentliga institutioner inte samråder, utan väljer olika
sophämtarföretag, med följden upp till sexton olika avhämtningar från samma
adress, samma vecka? Det är inte rimligt. Det bygger dålig miljö, i onödan.

•

Hur kan respektive stadsdel få sin karaktär stärkt, och inte förstörd av “förtätning”
som borde ske på annan plats - där utrymme finns, i stället för där det inte finns?
Riv inga intensivt nyttjade kolonilotter - förtäta på Bellevue i stället! Det kan ske
genom att ägarlägenheter byggs i kommunal regi och erbjuds exklusivt till villaägare
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som lämnar sin fastighet i utbyte. På så samlad mark kan sedan billiga hyresrätter
byggas, i flerfamiljshus.
•

Men vilka byggare vill bygga hyresrätt om de kan tjäna flerfalt mer på borätter!?
Därför behövs nu ett 10-årigt moratorium, stopp, för allt borättsbyggande i Malmö.
Tvekar svenska byggbolag ändå? Bjud in utländska bolag! Ingen tjänar hållbart på
ofinansierade lottobaserade övervinster. Inte heller Malmö stad.

Hans Loo
Det går inte bygga hus som inte ser ut som flyttlådor? Satsa på mer variation arkitektonisk
variation istället.

Hedvig Ledung
Planen verkar genomtänkt och möjliggöra en levande miljö - däremot saknar jag detaljer
kring hur man bevarar gamla byggnader (ja, sanering krävs förmodligen) men dessa
byggnader är ofta attraktiva som kaféer, restaurang, kontor eller som aktivitetshus vilket
kan öka strömmingen av folk. I Örebro finns det ett centralt beläget hus som är gammalt,
och idag kan man åka skateboard inomhus på vintern. Kan vara lämpligt att ha något
liknande i någon större lågbyggnad, och avsluta med en roof tio restaurang som skulle
kunna ha takterrass om taket är nog platt, eller kan ändras. Då blir det som i Istanbul eller
New York, mycket blandat och drar folk dit. Dessutom saknar jag en plan för hur ni
behåller de nuvarande näringsidkarna utan att skrämma bort dem, som Slagthuset, eller den
stora secondhand butiken. De gör området levande, och drar tankarna till Kreuzberg eller
Fredrichstain i Berlin. Nytt, stelt och stilrent har vi redan gott om i Västra hamnen samt
Dockan, så bevara mer och försök få dessa byggnader interagerade med det nya. I
amerikanska stora städer (även i London) kan man se den gamla byggnaden bevaras
skalmässigt men sedan reser en hög byggnad ur den. Något liknande kan eftersträvas i
Nyhamnen för där finna det flera intressanta byggnader.
Ha gärna fler ställen för dopp i havet helt spontant. Jag förstår det kan vara komplext men
är det belamrat/fullt vid ert planerade badhål, så är det bra om det finns andra ställen man
kan doppa sig utan att stanna och sola. Då blir det som att bo vid stranden, gå och ta en
morgon eller kvällsdopp, sedan går man hem igen.
Jag vill även resa en varningens ord för butikerna. Butikerna är alltför likformiga i Sverige.
HM, Lindex, Nilssons finns i alltför många ställen. Försök uppmuntra mindre butiker att
öppna upp där. Närheten till centralen är positivt så köpenhamnare kan räknas som en
målgrupp. Jag tänker mig typ Soho eller hur Shoreditch/Spitafield Market utvecklats i
London. Så inte för mainstream, vilket även är positivt för kryssningsturisterna.
Det ska bli spännande att följa Nyhamns utveckling!

Johan Gröhn
Jag tycker att det är en superspännande plan med stor potential. Jag ser fram emot att bo
och arbeta i området. Jag skulle vilja understryka vikten av att våga/behovet av bygga på
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höjden. Det finns inte något argument som hindrar Malmö stad från att exploatera mer än
tidigare tänkt. Staden, särskilt innerstaden, är i stort behov av underlaget det skulle skapa.
Jag saknar också en gång- och cykelbro som kopplar dockplatsen och hamnparken via en
grönyta från landvinning intill ångbåtsbron. En plats med möjlighet att komma upp en bit
och ge allmänheten en utsiktsplats i Malmös mest spännande omgivning som en
avslutning/målpunkt längs skeppsbrostråket samt tillgodose området med behövligt grönt.

Lisa Ferguson
Det har knappt byggts någonting för låginkomsttagare de senaste årtionden trots att runt
10000 familjer i Malmö får försörjningsstöd, arbetslösheten är hög och 160000 asylsökande
kom till Sverige förra året, många till Malmö. Många låginkomsttagare har behövt flytta
från hyreslägenheter som har förvandlats till bostadsrätter och många har blivit renovräkta.
Ingen tycker det är en bra idé att bygga nya miljonprogramsförorter, så varför inte bygga
åtminstone en fastighet med enkel standard och mindre rum i varje ny stadsdel, Nyhamn
till att börja med?
Jag läste en artikel i Sydsvenskan från 2014 häromdan där den bostadsansvariga på
Studentkåren Malmö berättade att man känner sig ensam och inte kommer med i
gemenskapen om man bor i stora studenthus med ettor utan "det naturliga
korridorsboendet". Varför inte bygga en modern version av en studentkorridor? Det
sociala livet och behovet av nätverk har blivit viktigare och viktigare på sistone. I en
studentkorridor är det lätt att skaffa vänner. Och om det känns trångt, är det bara att gå
över bron till högskolan och plugga, äta billigt, träffa folk eller läsa tidningar. I andra länder
är det inte ovanligt för studenter att dela kök eller badrum, och nya studentkorridorer byggs
hela tiden. I toppuniversitetet MIT i USA kan fyra studenter bo ihop i samma rum. Här är
en virtual tour av ett sådant rum:
http://housing.mit.edu/sites/default/files/virtualtour/w7_quad/_flash/w7_quad.html.
Eftersom det har blivit så dyrt med nyproduktion, bygg kopior av redan byggda, omtyckta,
välfungerande flerfamiljshus. Då är kostnaderna för arkitekter och en stor del av
planeringen eliminerade. Om t ex hyresgästerna i Augustenborg Greenhouse är nöjda,
bygg en kopia i Nyhamn. Då kan det bli flera lägenheter för samma pengar.
Fortsätt med Malmhattan temat från närliggande Malmö Live och bygg genomgående högt
för förtätningens skull. Om arkitekturstil, färg, material, etc. är varierat då behöver inte
höjden också vara det.

Lotti Dorthé
Planen ser spännande ut. Viktigt är att husen längs vattnet inte får samma klossiga och
kompakta utformning som på Krankajen! Bygger man så tätt och högt känns inte kajerna
trevliga och tillgängliga utan döda. Tycker att man ska vara extra varsam med höjd och
täthet kring Kolgahuset och Bylgiahuset så att de fortfarande syns från havet. Båda husen
är vackra landmärken. Hoppas också på att något av den ruffa stilen i området bevaras. Ser
fint ut att behålla en bred kaj åt väster vid Smörkontrollen i samma linje som på
Skeppsbron. Det är också bra med mer grönt i planområdet.
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Magnus Fiskvik
Spännande. Tycker det ser mycket bra ut! Men fattar inte varför man inte börjat planera
tunnelbana. Malmö växer hur snabbt som helst och om 20-30 år kan man koppla ihop den
med Köpenhamn.

Oskar Vallinder
Jag jobbar på Saltimporten och tycker att detta vore en fantastisk utveckling för området.

Per-Ola Mjömark
Kul och intressant projekt! Jag föreslår dock att ni tar lärdom er av misstagen från
nybyggnationerna av (exempelvis) Stadshagen på västra Kungsholmen i Stockholm, som
visar att det inte blir urbant och tätt med friliggande huskroppar. Boende vill i hög
utsträckning ha slutna innergårdar, precis som i den klassiska stenstadens kvarter.
Slutna kvarter är bara en liten del av en fungerande stadsplanering så klart, men icke desto
mindre viktigt att nämna i sammanhanget. Inte minst i Malmö. Husen kunde dessutom gott
vara lite högre för att öka tätheten. Det ger mer underlag för affärer och restauranger i
området.

Peter Christiansén
Jag hoppas att man inte missar grönytorna på marken nu och inte bara har grönt på taken
som man har gjort på Dockan. Det hade verkligen behövts lite träd längs med gatan på
Krankajen också, det är ju bara en enda lång sten och betong sträcka nu och känns inte
vidare inbjudande att promenera längs. Det är ju något att ha i åtanke vid vidare planering
av kajområdena.

Pär Gustafsson
De absolut viktigaste faktorerna för tät stad är:
1. Gatunät
2. Kvarter med flera tomter/fastigheter
3. Hus byggda direkt mot gatan.
Med tanke på det vindutsatta läget krävs det en mycket tätare struktur än i förslaget.
Brantevik är mer urbant än det där förslaget. Sen krävs det att det formuleras hur området
ska fungera socialt och hur de sociala processerna ska se ut. En plan för social hållbarhet.
Hur åstadkoms en blandning mellan olika klasser. Från socialt utsatta till människor med
goda resurser. Det räcker inte att enbart prata om fysiska strukturer.
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Robert Jhaveri
Detta är fantastiskt! Jag skulle gärna vilja veta vad exakt som planeras för yttersta spetsen i
Nyhamnen, dvs "Hamnparken" och "Saltimporten" ytan?

Roger Sidestam
Staden är den moderna människans habitat. Allt större andel av världens befolkning bor i
städer. Kultur, odling, omfattar snart hela jordens yta. "Tillbaka till naturen" blir allt mera
osannolikt. Således måste vi bygga städer som ger oss samma trygghet, variation,
omväxling, äventyr, försörjning och så vidare, som naturen har givit oss under vår 100000åriga resa genom historien. En möjlighet att skapa en stad (stor del av en stad) från grunden
är ju en fantastisk möjlighet att skapa det nya urbana habitatet för människan.
Översiktsplanen och alla fem förslagen från arkitekter och studenter innehåller intressanta
aspekter och förslag. Min favorit är förslaget från Team EGA (Eric Giudice Architects)
p.g.a. det väl genomtänkta och väl illustrerade förslaget. Grön och blå loop,
trafikplaneringen, tanken på mikroklimatet, sammanlänkande på olika sätt med övriga
staden på flera ställen är attraktiva. Tankarna omkring de olika sorters liv man skall kunna
leva inom området, bo, växa upp, utbilda sig, roa sig, äta gott, arbeta, besöka, handla.
Frihamnens utformning är det enda jag inte utan vidare kan acceptera. När de stora
kryssningsfartygen lägger till i hamnen släpper de ut mycket avgaser, luktar illa och förfular
området. (Jmf Venedig.) För att de inte skall dominera området för mycket och även själva
få mötas av exceptionell skönhet borde frihamnspiren få ett stort, högt, grönt hus längs
hela den sträckning där fartygen förtöjer. Ett "grönt" hus med sedumtak, som är
asymmetriskt, i stil med det föreslagna tornet i Rosengård (Culture Casbah), men som är ett
"lamellhus" med tillräcklig höjd för att skymma skeppen och ge plats för fartygsterminal,
trädgårdar, odlingar (kolonilotter), bostäder, restauranger, lekplatser, skolor/förskolor med
skolgårdar, arbetsplatser, hälsocentral, närköp, kiosker, caféer, etc. (Ett grönt hus tar även
hand om en del av den CO2 som skeppet släpper ut.) Leva - bo - arbeta - rekreera.
Huset borde vara genombrutet på många våningsplan (delar eller hela) med parker och
odlingar, skolgårdar och arbetsplatser, så att vinden silas genom huset och bromsas, skapar
ett gott mikroklimat i sin om omgivning. Varför inte vara en del av den gröna loopen, i tre
dimensioner, att promenera längs. Ett hus som skulle kunna vara Malmös hängande
trädgård. Ett hus som skulle kunna vara ett komplett habitat för människan. Ett grönt och
varmt välkomnande till gästerna från ett ganska sterilt flytande habitat (skeppet) till ett
"paradisiskt" Malmö.

Yash
Malmö har en chans nu, en chans som aldrig kommer komma tillbaka. Flera hektar mark så
nära centralstationen. Här kan man nu bygga tätt, utan att behöva oroa sig över att alla ska
pendla med bil. Men istället ska all bebyggelse harmonisera med övriga staden, trots att det
finns ett 200 m långt gap kallat bangården. Ett stadsliv kommer inte uppkomma p.g.a. den
nuvarande planens avsaknad av tillräckligt med bostäder. Västra hamnen lockar på
sommaren p.g.a. badet och strandpromenaden, men de övriga 9 månaderna är det tomt, så
när som på de ihärdiga glassomanerna som besöker glassaffärerna. Det bor helt enkelt inte
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mycket folk där. Nu kan man bygga högre i Nyhamnen, både bostäder och kontor.
Dagligen kommer nyheter om att folk och företag vill flytta till staden. Självklart är
efterfrågan inte lika hög som den i Canary Wharf eller La Defense, men det är ett slöseri att
bygga så lågt som det är planerat. Högre hus = högre täthet = stadsliv
http://malmo.yimby.se/2013/02/hong-kong-ar-tatare-an-ba_1414.html
Bygg det, så kommer de. Planen i nuvarande form är glesbygd, med så pass öppna ytor att
vinden kommer blåsa bort det lilla stadsliv som kommer uppkomma. Så mycket mark, så
pass tillgänglig med en överdimensionerad väg mot norr och det som skulle bli Sveriges
näst största tågstation. Högre hus syns mer och visar att något händer vilket kommer att
locka mer människor, till den redan etablerade pulsen på gatorna runtom. Detta betyder
dock att enstaka punkthus med gräsmattor runtom inte får besudla området. Det är
anslutningen till gatan och hur gaturummet är utformat som påverkar användningen av det
offentliga rummet, men utan folket gör de föregående förutsättningarna ingenting.
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