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GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för östra delen av kvarteret Smedjan i Innerstaden i
Malmö

INLEDNING
DETALJPLANENS SYFTE

Detaljplanen möjliggör en omvandling av industrimark inom östra delen av kvarteret
Smedjan till nya kvarter för blandad användning, såsom bostäder, kontor, verksamheter (t ex kreativa näringar) aktiva bottenvåningar (t ex med publik verksamhet och
handel), park, torg, och förskola (80 barn). I detaljplanen säkerställ bevarande och ges
möjlighet för ny användning i kulturhistorisk värdefull bebyggelse.
Planförslaget syftar till att möjliggöra ny kvartersstad för en blandning av gammalt
och nytt och en blandning av bostäder, förskola, kontor, handel och centrumfunktioner. Ett finmaskigt vägnät av nya allmänna gator och park föreslås.
SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET

Norra Sorgenfri ska i enlighet med Planprogrammet kännetecknas av en stor variationsrikedom där nya former blandas med material som finns i området. Särskild omtanke ska läggas vid utformningen av bottenvåningarna och bebyggelsen ska vara utformade på ett sätt som aktiverar gatan.
Planområdet möjliggör för bostäder, centrumverksamhet, vård, park samt en förskola.
Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
PLANHANDLINGAR

V 150831

Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser och illustration och denna
planbeskrivning. Ett gestaltningsprogram bifogas handlingarna.
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PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av Stadsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
PLANDATA

Planområdet är beläget i östra delen av kvarteret Smedjan i Sorgenfri, i Innerstaden.
Områdets area är ca 2,8 ha.
Planområdet innefattar fastigheterna Smedjan 8, 13 och 15, samtliga fastigheter är enskilt ägda.

Planområde Östra delen av kv. Smedjan.
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN

Norra Sorgenfri är en del av K114, riksintresse för kulturmiljö som innefattar en stor
del av centrala Malmö. Följande aspekt av riksintresset berör planområdet:
Industrialismens stad, med 1800-talets och det tidiga 1900-talets industribyggnader
samt bebyggelse som speglar boende och levnadsförhållanden för olika samhällsskikt.
Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset.
ÖVERSIKTSPLAN

I översiktsplanen anges att Norra Sorgenfri genom sitt centrala läge, sin karaktär och
storlek har stora utvecklingsmöjligheter som bidrar till en utvidgning av centrum och
till att läka samman staden.
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PLANPROGRAM

Planområdet omfattas av Planprogram för Norra Sorgenfri, Pp 6020, godkänt i Stadsbyggnadsnämnden 2008-08-20. Under planarbetet för denna detaljplan finns planprogrammet och dess samrådsredogörelse att finna på www.malmo.se. Planprogrammet omfattar cirka 40 hektar kvartersmark och beräknas ge förutsättningar för cirka 2500 bostäder samt offentlig och privat verksamhet av olika skala och karaktär.
För att Norra Sorgenfri ska kunna utvecklas på ett sammanhållet sätt anges i planprogrammet följande framgångsfaktorer: offentliga bottenvåningar, små fastigheter,
funktionsblandning i fastigheter/kvarter, integrerat gatunät (med genomgående gator), sammankopplade offentliga rum, stråk mellan centrum och östra Malmö, offentliga aktiviteter och attraktioner samt en planeringsprocess med många involverade.
I området Norra Sorgenfri skall det finnas en mångfald av platser för både boende
och besökare så att det blir intressant att upptäcka områdets varierande karaktär. En
av förutsättningarna för detta och för att området skall bli levande och variationsrikt
är att det går att ta sig hit på olika sätt – att Norra Sorgenfri blir fysiskt integrerat i
Malmös stadsstruktur. Det betyder att utvecklingen av gator, parker och torg i Norra
Sorgenfri skall komplettera befintliga platser i anslutning till området så att ett nätverk
av offentliga rum kan uppstå.
För kvarteret Smedjan anges följande i planprogrammet om kvarterets utveckling:
Kvarteret delas in i 8 mindre kvarter. I Smedjan 13 anläggs en grön plats. I kvarterets
norra del kompletteras existerande byggnader med nya hus. Med närheten till studentbostäderna i Rönnen i norr och Willys i nordost är det viktigt att utforma Smedjan på
ett sätt som möjliggör för människor att gå och cykla genom kvarteret. Två mindre
platser skapas i anslutning till den trädkantade centrala gata som går genom kvarteret i
öst-västlig riktning. Intressanta passager bör också skapas i nord-sydlig riktning. En
förskola med fyra avdelningar bör planeras in i kvarteret i ett lugnt läge samt integrerat i stads- och kvartersstrukturen. Exempelvis kan en förskola placeras i Smedjan 2.
Det är viktigt att förskolan etableras i ett tidigt skede för att möta behovet som de nya
bostäderna medför.
Riktlinjer för arkitektur i planprogrammet

▪
▪
▪
▪
▪

Norra Sorgenfri ska kännetecknas av en stor variationsrikedom.
Området ska vara förankrat i sin historia, men samtidigt ge utrymme för nya
arkitektoniska uttryck.
Nya former blandas med material som finns i området.
Fasaderna kan variera i bredd, men ska alltid vara relativt smala och ha ett vertikalt uttryck.
Alla fastigheter och platser bör ha omsorgsfullt utformade detaljer, behagliga
både att se på och att använda.

Riktlinjer för bottenvåningarna i planprogrammet

▪
▪

▪

Särskild omtanke ska läggas vid utformningen av bottenvåningarna.
I husen längs större stråk, platser och på gathörn ska bottenvåningarna vara
utformade så att de kan användas som verksamhetslokaler. Fokus ska vara på
att tillhandahålla små lokaler för att uppmuntra småföretagande och verksamheter av stor bredd och med lokal anknytning. Lokaler får ej omvandlas till
bostäder.
Alla byggnader ska vara utformade på ett sätt som aktiverar gatan. Alla byggnader ska ha genomgående entréer mot både gata och gård.
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▪

▪

Kvarteren ska utformas så att förbipasserande får visuell kontakt med innergårdarna. Portar ska vara av glas, ha glaspartier eller på annat sätt vara genomsiktliga, för att skapa kontakt mellan kvarterens privata insida och det offentliga livet på gatan. För att göra gaturummet tryggt och behagligt för boende,
verksamma och besökande är det viktigt att de kantas av aktiva fasader med
fönster och stor transparens mot gatan.
Bottenvåningarna bör bidra till det offentliga livet genom att erbjuda inbyggda
sittmöjligheter och klimatskydd.

Riktlinjer för gränser i planprogrammet

Där det finns behov av avskärmningar mellan fastigheter bör inte stängsel användas.
Istället kan lägre murar, olika markbeläggningar, grönska eller nivåskillnader användas
för att markera en gräns.
GÄLLANDE DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER

För planområdet gäller pl 180, fastställd 1939. Planen föreskriver industriändamål.
Gällande detaljplan upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att
denna detaljplan vinner laga kraft.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
BAKGRUND

Från att fram till 1989 ha varit ett aktivt och expanderande industriområde har industriverksamheten på senare år successivt avvecklats och baserat på planprogrammet
för området pågår nu planering för att omvandla industrimark till blandad stad. Utvecklingen av Norra Sorgenfri är ett led i ambitionen att förtäta den befintliga staden
och är av betydelse för hela stadens utveckling.
HISTORIK

Norra Sorgenfris historia som industriområde tog sin början i slutet av 1800-talet.
Kontinentalbanan, som drogs 1898, var en viktig faktor när industrier etablerades. En
stor del av marken i Norra Sorgenfri ägdes av staden, vilket resulterade i att flera allmänna institutioner, t ex gasverk, etablerades i området, istället för att det bebyggdes
med tät kvartersstad som i andra lika centralt belägna områden.
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KULTURMILJÖ
VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH BEBYGGELSEMILJÖER

Kulturmiljö Östra delen Kv. Smedjan.

I anslutning till planområdet låg Thure B. Wibergs kappfabrik (b) som 1939 flyttade
till Celsiusgatan 31 från Storgatan, där den startat 1933. 1953 gjordes en stor tillbyggnad mot väster.
1938 etablerades den farmaceutiska industrin Ferrosan vid Celsiusgatan (e). Det var
ett dansk-svenskt företag grundat 1920 av Niels Jacob Herman Weitzmann. Ferrosan
byggde ut successivt i kvarteret, med en stor kontorsbyggnad på hörnet mot Östra
Farmvägen som sista utbyggnadsetapp 1970 (c). Idag används Ferrosans kontorbyggnader av bl.a. Migrationsverket och i gårdsbyggnaden har läkemedelsföretaget DuPont verksamhet.
Söder om Ferrosans tomt, ut mot Östra Farmvägen, låg från 1930-talet och framåt
dels ett stenhuggeri, dels AB Malmö Wienerkorvfabrik. En Shell-mack i sydöstra delen av kvarteret som byggdes på 1950-talet revs för några år sedan.
Utmed Celsiusgatan, i kvarterets nordöstra hörn ligger Ferrosans före detta lokaler(c,
d, e). Tre sammanbyggda hus från tre olika epoker ligger utmed gatan. Inne på gården
finns ett stort byggnadskomplex som tillkommit genom successiva till- och påbyggnader under 1930-60-talen.
Ferrosans tre byggnader utmed Celsiusgatan, uppförda 1938, 1950 och 1970, utgör en
intressant bebyggelseenhet. Ferrosan var ett expanderande företag i likhet med AB
Addo i kvarteret Spiralen och AB Tripasin i kvarteret Grytan. Men till skillnad från
dessa företag vars successivt utbyggda industrier uppfördes i enhetligt material och
formspråk är Ferrosans olika utbyggnadsfaser arkitektoniskt präglade av sin tidsanda.
Den äldsta byggnaden (e) är ritad av Ivar Lönnberg 1938. Den har ett formspråk på
gränsen mellan klassicism och funkis. Denna stil, i kombination med materialet tegel
gör den till en typisk representant för byggandet i Malmö vid den tiden. Den mittersta
byggnaden (d) är uppförd 1950 efter ritningar av August Stoltz, då pensionerad stadsarkitekt. Byggnaden har marmorklädda fasader och ett entréparti tidstypiskt accentuerat genom ett graciöst skärmtak och sirligt smidesräcke. Den senast tillkomna byggnaden (c), uppförd 1970 och ritad av Christer Bergenudd har en distinkt arkitektonisk
utformning med fasader i rött tegel murat utan förband och längsgående fönsterband
som ger en markerad horisontalitet. Dessa tre byggnader är alla välbevarade ut mot
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gatan. På baksidan har de dock genomgått mer eller mindre förvanskande förändringar.
Byggnadskomplexet inne på gården är inte lika värdefullt som gatubyggnaderna ur
kulturmiljösynpunkt. Det är förändrat och tillbyggt under årens lopp, och saknar
stadsbildsmässiga kvaliteter såsom gatubyggnaderna har.

1. Byggnader som är omistliga pga. kulturhistoriska värden
2. Byggnader som är mycket bevarandevärda pga. kulturhistoriska värden
3. Byggnader som är värda att bevara pga. miljöskapande värden
TOPOGRAFI

Industrigatan ligger ca 2 m högre än Celsiusgatan vilket ger en höjdskillnad på ca 2 m
inom planområdet.
TRAFIK

Gatorna i Norra Sorgenfri bildar ett grovmaskigt glest rektangulärt nät runt de stora
kvarteren. Två huvudgator, Nobelvägen och Östra Farmvägen, går i nordsydlig riktning genom området. Dessa gator korsas i östvästlig riktning av Industrigatan, som
utgör områdets sammanbindande ryggrad. Tillsammans bildar gatorna ett tydligt rutnät.
Kvarteret Smedjan ligger vid Industrigatan och Nobelvägen som idag trafikeras av
cirka 10.000 respektive 21.000 fordon/dygn. Norr om planområdet löper Celsiusgatan som har cirka 1.500 fordon/dygn.
Med buss nås planområdet med ringlinje 3 som trafikerar Nobelvägen, området ligger
mittemellan två hållplatser och gångavstånd till hållplats varierar från 160 till 400 meter. Busslinje 33 trafikerar Östra Farmvägen i anslutning till planområdet.
Gångavstånd till knutpunkten för kollektivtrafik vid Värnhem är ca 1 km, till Malmö
centralstation ca 2 km och till tågstationen vid Triangeln ca 2 km.
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Det övergripande cykelvägsnätet består av stråk längs med Industrigatan, Östra Farmvägen och Nobelvägen. Dessa är kopplade till de omgivande cykelstråken utmed Sallerupsvägen och Föreningsgatan.
TEKNISK INFRASTRUKTUR

Ledningsnätet för vatten- och avlopp är väl utbyggt i området. Däremot är stora delar
av områdets avloppssystem kombinerat, d.v.s. spillvatten och dagvatten avleds i
samma ledning. Norra Sorgenfri genomgår dock en större sanering och efterhand
som de större gatorna byggs om separeras ledningsnätet. Vatten- och avloppsledningar går i Nobelvägen, Industrigatan, Celsiusgatan och Östra Farmvägen. Dagvatten- och avloppsledningar i Industrigatan och Celsiusgatan är inte separerade.
Tele, gas, el- och fjärrvärmeledning löper längs med Industrigatan.
Tele och gas löper längs med Östra Farmvägen.
BEFINTLIG KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE

I kv. Spårvägen finns förskola och skola och det planeras för en ny förskola i Kv.
Brännaren.
Livsmedelshandel finns i det angränsande kvarteret Katrinelund. Här finns också annan detaljhandel.

PLANFÖRSLAG
STRUKTUR

Planförslaget möjliggör ny kvartersstad för en blandning av gammalt och nytt och en
blandning av bostäder, förskola, kontor, handel och centrumfunktioner. Ett finmaskigt vägnät av nya allmänna gator, torg och park föreslås.
NY BEBYGGELSE

I detaljplanen föreslås en ny tät kvartersstruktur i tre till sex våningar. Fem våningar
föreslås mot de omgivande större gatorna Östra Farmvägen, Industrigatan och Celsiusgatan medan en lägre bebyggelse i ca 3-4 våningar framförallt föreslås i kvarterens
västra delar för att ge kvällssol till innergårdar.
För att ge förutsättningar för liv och rörelse på torget anges i plankartan att det ska
finnas centrumfunktioner i anslutning till torget.
GESTALTNING AV NY BEBYGGELSE

I Norra Sorgenfris existerande bebyggelse finns fasadmaterial av främst olika sorters
tegel, men också natursten och betong. Endast ett fåtal av byggnaderna är putsade.
Byggnaderna i Norra Sorgenfri ska även i framtiden uppvisa en variation av fasadmaterial. I detaljplanen föreslås därför att fasadmaterial som får användas vid nybyggnation i huvudsak ska vara tegel, betong, klinker, puts, metall eller natursten.
Ett gestaltningsprogram, baserat på gestaltningsprogram för Kv. Spårvägen samt Kv.
Brännaren, har tagits fram för kvarteret Smedjan. Gestaltningsprogrammet ska utgöra
ett stöd i bygglovsskedet när intentionerna i detaljplanen ska utvecklas vidare i utformningen av byggnadernas arkitektur. Riktlinjer för gestaltning av arkitektur, bottenvåningar och gränser från planprogrammet beskrivs på s 3 i planbeskrivningen.
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För att ge förutsättningar för en småskalig och varierad arkitektur där varje byggnad
får sitt eget uttryck och detaljering, anges i detaljplanen att takvinklar och fasaders utformning och material ska varieras så att det inom varje kvarter skapas delar med
olika karaktär och identitet som är tydligt avläsbar.
BEFINTLIG BEBYGGELSE

Detaljplanen möjliggör bevarande och utveckling av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse men även rivning av viss befintlig bebyggelse, se även detaljplanens
konsekvenser kulturmiljö. Föreslagen struktur ger möjlighet att bevara tegelbebyggelse på Smedjan 13 där Chemoswed idag har sin verksamhet. Förslaget ger också
möjlighet till angöring på kvartersmark för Chemosweds verksamhet.
För att uppnå visionen om ett framtida Norra Sorgenfri som en spännande stadsdel
med blandad bebyggelse både avseende ålder och arkitektoniskt uttryck är kulturhistoriskt värdefull bebyggelse en viktig resurs. I ett nytt Norra Sorgenfri blir den gamla
bebyggelsen en länk bakåt.
Av den anledningen har Ferrosans byggnader utmed Celsiusgatan från 1938 respektive 1950 försetts med rivningsförbud. Byggnaderna förses också med varsamhetsbestämmelser som reglerar att ändringar ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till
byggnadernas karaktärsdrag och tar tillvara deras kulturhistoriska värden. Nedan listas
värdefulla karaktärsdrag som och detaljer av betydelse för det kulturhistoriska värdet,
dessa värden skall beaktas enligt planbestämmelserna på plankarta:

Värdefull bebyggelse ur kulturmiljöhänseende; från vänster till höger byggnad c, d och e.

Byggnad D (August Stoltz 1950):
•

Byggnadens tidstypiska karaktär med strikt, modernistisk fasadkomposition
kombinerad med mer lekfulla detaljer som entrén och dess skärmtak.

•

Fasadmaterial mot Celsiusgatan i ljus marmor/kalksten.
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•

Smäckra, pivåhängda enluftsfönster i trä.

•

Entré med ett nätt, rundat skärmtak i betong, trappa med smidesräcke och entrédörrar i rostfritt stål.

•

Vertikalt fönsterband med glasbetongblock mot Celsiusgatan.

•

Galler i smide vid källarfönster med text ”Ferrosan”.

Byggnad E (Ivar Lönnberg 1938):
•

Den tidstypiska arkitekturen i gränslandet mellan klassicism och funkis.

•

Fasader i rödbrunt tegel.

•

Inåtgående träfönster målade i en milt gul kulör, med tre sidohängda, öppningsbara lufter nertill och en öppningsbar, horisontell luft upptill.

•

Vertikalt fönsterparti i trä målat i milt gul kulör.

•

Attikavåning med små fönster under takfoten.

•

Flackt, valmat sadeltak utan takkupor.

FÖRSKOLA

Uteytan på mark är cirka 2014 kvm, vilket ger vid beräkningar om 30kvm/barn, en
möjlighet till en förskola för cirka 67 barn. Då detta är en liten enhet utifrån behovet
som är större kan vid önskan om en större enhet hela eller delar av taket på förskolebyggnaden anläggas och utnyttjas för uteyta. Vilket ger möjlighet till större andel barn.
Detaljplanens förskolegård bör utformas för att kunna nyttjas av allmänhet vid de tider de inte används av verksamheten. Det är även en fördel ur trygghetssynpunkt att
det är liv och rörelse så stor del av dygnet och året som möjligt. Det är av vikt att
denna plats noga planeras med ett kontinuerligt underhåll, att tålig och bärig vegetation planteras och platsen eventuellt innehåller nivåskillnader. Detta för att
minimera det slitage som kommer att uppstå på grund av ett högt tryck på platsen.
GRÖNSTRUKTUR

Grönplanen anger att det finns brist på grönytor i denna del av Malmö. Det är därför
av stor vikt att de gröna värdena lyfts fram både på allmän plats och på kvartersmark.
PARK

Parken placeras öster om den bevarandevärda tvåvåningsbyggnaden direkt väster om
planområdet vilket ger bra solförhållanden och förutsättningar för att parken blir en
aktiv plats.
Parken ska fungera som fördröjningsmagasin och som översvämningsyta vid skyfall
och ska innehålla grönska med framförallt träd och buskar samt lek och sittplatser.
Barn, unga och genusperspektiv ska tas hänsyn till vid gestaltningen av parken och
torget.
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Sektion park
KVARTERSMARK

Inom kvartersmark skapas kringbyggda gröna gårdar. En samsyn mellan fastighetsägare och gatukontoret hur förgårdsmarken och den allmänna platsmarken möts och
skapar en attraktiv helhet förespråkas.
Kvartersmark bör utformas för fördröjning av dagvatten och översvämningsyta vid
skyfall.
GRÖNYTEFAKTOR

I detaljplanen anges grönytefaktorn 0,5 för bostäder, skola och centrumfunktioner.
Grönytefaktorn mäts som ett genomsnittligt värde för hela tomtens yta. De olika delytorna inom tomten får ett värde mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar
de erbjuder för växtligheten och för den lokala dagvattenhanteringen samt det lokala
mikroklimatet. Uppfyllande av grönytefaktorn kommer att ingå i bygglovgranskningen.
TRAFIK

I Hållbart resande Norra Sorgenfri konstateras att gång, cykel och kollektivtrafik ska vara
det självklara valet för de som bor, arbetar eller vistas i Norra Sorgenfri. Tillsammans
med effektiva godstransporter och en miljöanpassad biltrafik ska detta utgöra grunden
i den täta och hållbara stadens transportsystem. Ett transportsystem anpassat efter människan och för stadens utveckling.
Andelen bilresor inom Norra Sorgenfri ska minska genom satsningar på åtgärder som
främjar yteffektiva färdmedel som gång-, cykel- och kollektivtrafik. För att bibehålla
tillgängligheten och attraktiviteten i Norra Sorgenfri när fler människor ska bo och
verka där, måste gatorna möjliggöra förflyttning av fler människor och mer gods utan
att större fysiska ytor tas i anspråk.
Sammanfattningsvis är målet för trafiken i Norra Sorgenfri att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska stå för minst 80 % av de boendes resor.
GATUNÄT

Alla gator föreslås bli allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
Alla gator föreslås utformas som gångfartsområde och ska fungera som ett rörelsestråk för oskyddade trafikanter.
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Den nya östvästliga gatan föreslås planteras med träd och det ska även finnas utrymme
för varuleveranser, planteringar och bänkar. På lång sikt kan den, enligt planprogam för
Norra Sorgenfri, ansluta västerut till Nobelvägen.

Sektion och planskiss för den östvästlig gata
De smalare nordsydliga gatorna ger få möjligheter till trädplanteringar. Fastighetsägare
uppmuntras till att på kvartersmark anordna gröna väggar, vegetation på tak och möjlighet för personliga uttryck, till exempel zoner för planteringar och urnor i anslutning
till entréer, för att skapa ett varierat intryck mellan gatorna. Även användning av klätterväxter på ställningar är ett välkommet alternativ för att säkerställa gröna kvaliteter.

Sektion och planskiss för den nordsydlig gata
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Det är olämpligt med utfarter från kvartersmark mot Industrigatan och Östra Farmvägen samt i korsningar.
GÅNGTRAFIK

I anslutning till föreslagen park samt förskolegård skapas gångförbindelser.
CYKELTRAFIK

Med undantag av Celsiusgatan i norr omges kv. Smedjan av separerade cykelbanor.
Detta medför att cykeln blir ett snabbt och effektivt fordon för resor inom staden.
Omgestaltning av cykelbana föreslås i samband med ny kvartersstruktur utmed Industrigatan. I övrigt föreslås cykling ske i blandtrafik på gatorna inom planområdet.
KOLLEKTIVTRAFIK

Vid en utbyggnad av kvarteret Smedjan kommer lägen för hållplatser och linjedragning ses över för att möjliggöra en bättre försörjning av kollektivtrafik. Industrigatans
sektion förbereds för en ny kollektivtrafiklinje till Malmö centralstation.
PARKERING

För planområdet ska Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö följas.
Parkeringsnormen för bil anger för bostäder i flerbostadshus ett spann som i normalfallet ligger mellan 0,7 och 1,0 bilplatser/lägenhet för boende samt 0,1 bilplatser/lägenhet för besökare. Vid bedömning av behovstal har hänsyn tagits till följande faktorer som beskrivs närmare nedan:
• områdets lokalisering i staden, med närhet till servicefunktioner och målpunkter
• tillgänglighet till kollektivtrafik
• ett kraftigt mobilitetspaket med bilpool och andra mobilitetsåtgärder
• lägenhetsstorlekar
• parkeringslösning i gemensamt parkeringshus
Parkering för fastigheterna Smedjan 8, 13 och 15 kommer i första hand att ske i föreslaget parkeringshus på fastigheten Brännaren 3. I andra hand löses det genom avtal i
andra samlade parkeringsanläggningar och i tredje hand genom underbyggnad av fastigheterna.
Läge och Service

Områdets karaktär och läge ger goda förutsättningar för ett liv utan bilberoende. En
hög täthet och en blandad funktion ger tillsammans med områdets centrala läge goda
möjligheter till att ha såväl arbete, fritid och service inom närområdet.
Bilpool och mobilitetsåtgärder

Avsikten och ambitionen inom planområdet är att tillämpa olika åtgärder i enlighet
med strategin Hållbart resande Norra Sorgenfri och Parkeringsstrategi Norra Sorgenfri, i syfte
att erhålla ett minskat bilinnehav och därmed en reduktion på parkeringsnormen. I
strategin beskrivs olika åtgärder som kan ge en reduktion på parkeringsnormen. Omfattningen av reduktionen beror på vilka typer av positiva mobilitetsåtgärder som exploatören väljer att arbeta med. En p-norm på 0,6 bilplatser/lägenhet inkl. besöksparkering förutsätter att flera av följande åtaganden vidtas:

12 (23)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilpool ingår i hyran i 10 år.
Cykelpool (el, lådcyklar, cykelkärror).
Attraktiv cykelparkering.
Exponerad cykelparkering i byggnadens markplan.
Väderskyddad cykelparkering, även för lådcyklar.
Kollektivtrafikkort (helt eller delvis subventionerat).
Avtal med cykelservice (årlig cykelservice).
Marknadsföring av mobilitetslösningar vid försäljning eller uthyrning av bostad.
Cykel (eller elcykel) ingår i köpet eller kan köpas subventionerat.
Intelligenta leveransskåp med kylfunktion som möjliggör leverans av mat när
som helst under dagen.

Lägenhetsstorlek

Om andelen små lägenheter, dvs. 1 till 2 rum och kök, kommer att vara mer än hälften av samtliga lägenheter, kan detta enligt parkeringspolicyn ger stöd för en låg parkeringsnorm.
Bilparkering

Merparten av parkeringen inom området föreslås lösas i ett gemensamt parkeringshus
på fastigheten Brännaren 3, precis söder om planområdet. Parkeringshus ger en rad
fördelar som samutnyttjande av parkeringsplatser och lägre kostnad jämfört med parkering under mark. Gemensamma parkeringshus innebär att upp till 30 % färre parkeringsplatser behöver byggas i jämförelse med om enskilda garage byggs. I blandad
stadsbebyggelse som i Norra Sorgenfri finns det goda förutsättningar för samnyttjande mellan boende, anställda och besökare. Ytterligare en fördel med en samlad parkering är att gårdarna kan få mer grönska och att det sociala livet främjas genom rörelser till fots mellan p-hus och bostad. Gångavstånd från bostadsentréerna till parkeringshuset varierar från 25 till 150 meter. Enligt Malmö Stads parkeringsnorm rekommenderas ett avstånd på max 500 m för boende och max 200 m för besökande till bostäder.
Bilparkeringsbehov

Parkeringsbehovet för bostäderna beräknas med ett parkeringstal på 0,6 bilplatser/lägenhet vara ca 240 bilplatser. Detta förutsätter ett kraftigt mobilitetspaket med bilpool.
För förskolan med 80 barn anger parkeringsnormen 3 bilplatser för anställda, samt 6
bilplatser för korttidsparkering vilket totalt blir 9 bpl (inklusive parkering för rörelsehindrade). Verksamheten kan sänka behovet av parkeringsplatser genom att ta fram en
mobilitetsplan som en del av verksamhetsplanen/verksamhetsbeskrivningen. Mobilitetsplanen ska vara ett koncept med åtgärdsförslag som syftar till att få fler att välja
andra transportmedel än bil för att ta sig till förskolan. Om det inte finns någon möjlighet att lösa korttidsparkering för förskolan så ska mobilitetsåtgärder inarbetas i bygglovsansökan och först då kan det finnas möjlighet att lösa eventuell korttidsparkering i
Celsiusgatan.
För verksamhetslokalerna bedöms parkeringsbehovet vara ca 36-72 bilplatser. Genom
samnyttjande med bilplatsbehovet för bostäderna bedöms dessa bilplatser kunna inrymmas i parkeringsbehovet för bostäder för respektive fastighet.
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Bilpoolsbilar adderas till bilplatsbehovet. Förutom fasta platser för bilpoolsbilar i parkeringshuset föreslås att en eller flera bilpoolsplatser löses i ytterligare ett läge inom
planområdet för att åstadkomma god tillgänglighet.
Parkeringsbehovet för både kv. Brännaren och Smedjan 8, 13 och 15, totalt ca 710
bilplatser, skulle rymmas i det föreslagna parkeringshuset på fastigheten Brännaren 3
som kan rymma upp mot 780 parkeringsplatser.
Av det totala antalet bilplatser för bostäder ska 2-3 % utgöra parkering för rörelsehindrade (PRH). Dessa ska vara tillgängliga inom 25 meter från respektive entré. I detaljplanen anges att parkeringsplatser för rörelsehindrade tillåts inom kryssprickad mark vilket
möjliggör för funktionshindrade nära entrén samt bilplatser för bilpoolsbilar. I detaljplanen finns inget förbud mot underbyggnad med parkeringsgarage under kvartersmark, dock förespråkas ett gemensamt parkeringshus.
CYKELPARKERING

Parkeringsnormen för cykelparkering anger 2,5 cykelplatser per lägenhet som ska anordnas på kvartersmark, minst en cykelplats per lägenhet ska vara lättillgänglig. För
bostäderna innebär detta ett behov på ca 1000 cykelplatser.
För arbetsplatser gäller 0,4 cykelplatser per anställd. Utöver detta tillkommer cykelplatser för besökare till arbetsplatserna, där behovet varierar med typ av verksamhet. För
verksamheterna bedöms behovet vara ca 70-120 cykelplatser. Cykelplatsernas placering
och utformning är avgörande för hur väl de kommer att nyttjas.
För förskolans fyra avdelningar blir behovet totalt 14 cykelplatser. Detta motsvarar 6
cykelplatser för anställda beräknat på 3,5 anställda per avdelning samt 2 cykelplatser per
avdelning för besök.
ANGÖRING

Angöring för sop- och varutransporter kan ske i körbana i de mindre gatorna samt
vid torg på gåendes villkor. Angöring/lastning möjliggörs vid behov på gatorna inom
området, och längs Celsiusgatan. Räddningstjänsten har delvis tillgänglighet med stegbil för utrymning av bebyggelse i fem eller fler våningar. Från uppställningsplats på
5x12 meter har bilen en räckvidd med radie nio meter. För lägenheter som inte har
något fönster eller balkong som kan nås inom den räckvidden behöver alternativ utrymningsväg eller brandklassade trapphus, lägst Tr2 anordnas.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
DAGVATTEN

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Området behöver kompletteras med dagvattenledningar i de nya lokalgatorna inne i området. Vid kraftiga
regn finns möjligheten att använda förskoletomt, park och innergårdar till fördröjning. Framförallt den norra delen av parken, mot Celsiusgatan är lämplig för fördröjning av kraftigt regn eftersom den ligger i en lågpunkt.
En översiktlig beräkning av konsekvenserna av ett 100-årsregn med sex timmars varaktighet, har utförts.
Detaljplanen minskar befintlig skyfallsproblematik med ca 400 m3 vatten vid ett
medeldjup på 0,1 m av översvämningsbar yta i parken. För att klara ett 100-årsregn så
krävs ett medeldjup på ca 0,7 m i parken.
Dagvatten beskrivs mer ingående under detaljplanens konsekvenser.
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VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP

Vatten- och avloppsnätet måste byggas ut i lokalgatorna inom kvarteret för att kunna
ansluta de nya fastigheterna. Ledningarna föreslås placeras i öst-västlig lokalgata mitt i
planområdet.
I Celsiusgatan och Industrigatan måste de kommunala ledningarna separeras i samband med exploateringen. Befintliga fastigheter i kvarteret måste göra en separering
av dag- och spillvatten på fastigheten i samband med exploateringen.
AVFALLSHANTERING

I detaljplanen ges möjlighet för underjordiska avfallsbehållare för sorterat avfall
(UWS). Liknande system föreslås för Kv. Spårvägen. UWS föreslås inom ett maximalt
avstånd på 50 m från bostäder.
I detaljplanen ges även möjlighet till avfallshantering genom miljöhus på kvartersmark.
Inom Kv. Spårvägen föreslås en kvartersnära återvinningscentral. Denna ska fungera
som insamlingsplats för mindre grovavfall, elavfall, farligt avfall samt bedriva verksamhet kring byte av saker.
VÄRME

En fjärrvärmeledning går i Industrigatan och Nobelvägen vilket ger möjlighet till uppvärmning med fjärrvärme.
EL

Inom planområdet i föreslagen park finns idag en nätstation som avses att behållas.
När planområdet är utbyggt finns det ett behov av ytterligare en nätstation. Ny nätstation föreslås i det nordvästra hörnet på bostadskvarteret på Smedjan 8.
HÖJDSÄTTNING

Inom planområde mellan Industrigatan och Celsiusgatan är en höjdskillnad på ca 2 m.
En förprojektering har utförts och föreskrivna höjder för allmän plats finns angivna
på plankartan.
FASTIGHETER OCH MARKRESERVAT
FASTIGHETSSTORLEKAR

Bebyggelsen inom planområdet ska upplevas som småskalig och detaljplanen reglerar
därför att fastigheter får vara som störst 3500 kvm.
MARKRESERVAT FÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNING

Gemensamhetsanläggning (g) anger att marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning avseende underjordiska avfallsbehållare för sorterat avfall (uws).

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN
ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

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

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatören i samband med bebyggandet av området.
VASYD ska medverka vid höjdsättningen av området för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VASYD. Flödet i
brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-normen p-83, tabell 2.3. Avståndet mellan brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatören ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan
körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost
och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatören ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovansökan.
Trädplanteringar på gator kan påverka räddningstjänstens tillgänglighet
med stegbil. Det är exploatören ansvar att säkerställa tillgängligheten på
kvartersmark. Om det inte är möjligt ska TR2-trapphus anläggas.
I samband med bygglov ska exploatören redovisa mer detaljerade bullerberäkningar
för att säkerställa att tillämpliga riktvärden följs.
EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
EXPLOATERINGSAVTAL

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal
mellan Malmö stad och fastighetsägarna. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet
med plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen
antas i Stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer preliminärt att reglera frågor som har med överlåtelse
av mark, ersättning för gatukostnader och bildande av servitut att göra.
Tekniska nämnden har 2010-06-23 tagit beslut om modell för uttagande av gatukostnader i Norra Sorgenfri. Gatukostnader inom planområdet kommer att regleras
i exploateringsavtalet. Godtagbar säkerhet ska ställas av exploatören för gatukostnaderna.
ÖVRIGA EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele-, eller elledningar bekostas av byggherren (exploatören).
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning skall detta bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
FASTIGHETSBILDNING

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning. Övriga förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering. Den mark
som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av
kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras
lämpligen genom att servitut eller ledningsrätter bildas för detta ändamål. Initiativ till
bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.

DETALJPLANENS KONSEKVENSER
MILJÖKONSEKVENSER
KULTURMILJÖ

Planförslaget innebär att de två äldre (från 1938 och 1950) byggnaderna mot Celsiusgatan på fastigheten Smedjan 13 som klassas som mycket bevarandevärda i kulturmiljöutredning för Norra Sorgenfri säkerställs genom rivningsskydd. Planhandlingarna
har även kompletterats med bestämmelse mot förvanskning till granskningsskedet.
På Smedjan 13 möjliggörs rivning av tegelbyggnaden mot korsningen Celsiusgatan
och Östra Farmvägen, byggnad c i bild nedan, som enligt kulturmiljöutredning för
Norra Sorgenfri är mycket bevarandevärd. Anledningen till att rivning möjliggörs är
att byggnaden har låg takhöjd vilket medför svårigheter att inrymma kontor och bo-

städer. Byggnadens djup gör det också svårt att omvandla till bostäder. Genom att
byggnaden rivs skapas en passage genom kv. Smedjan.
Kulturmiljö Östra delen Kv. Smedjan.
RISKER OCH SÄKERHET

Riskutredning för Kv. Smedjan 8, utförd av, SWECO, 2010-05-12
Riskutredningen visar att den sammanvägda risken inom området idag är högre än
den av samhället acceptabla nivåer för ny bostadsbebyggelse. Den förhöjda risken är
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dels kopplad till den bensinstation som ligger vid Nobelvägen inom en ny detaljplan
för intilliggande Kv Brännaren som medger bostäder, förskola och skola med ett krav
på att bensinstationen måste avvecklas. Enligt riskutredningen blir risknivåerna acceptabla vad gäller transporter av farligt gods då bensinstationen försvinner.
Malmö stads förhållningssätt till farligt gods har också ändrats. Kommunens förhållningssätt vad det gäller säkerhetsåtgärder längs gator och vägar där farligt gods transporteras framgår av Malmö översiktsplan antagen av Kommunfullmäktige 22 maj
2014: ”Längs vägar som inte ingår i det rekommenderade vägnätet för farligt gods behövs, enligt Malmö stads ställningstaganden, inga riskanalyser och därmed inte några
konsekvensreducerande åtgärder vidtas.” I projektområdet Sorgenfri är det endast
Kontinentalbanan som är klassificerad som rekommenderad för farligtgodstransporter.
Utöver bensinstationen så bedöms befintligt fatlager inom Smedjan 13 utgöra en risk
för tilltänkt bebyggelse. Det är en förutsättning att fatlagret på Smedjan 13 flyttas för
att detaljplanen ska kunna genomföras. Fatlagret utgörs av behållare/tunnor som är
relativt enkla att flytta.
LUFTKVALITET

Enligt miljöförvaltningens mätningar har både Nobelvägen och Industrigatan förhöjda halter kvävedioxid dock anger samma mätning att aktuellt detaljplaneområde
ligger inom acceptabla värden.
Andelen tung trafik har en betydande inverkan på halterna av kvävedioxid då utsläppen från en lastbil kan vara mer än 10 gånger högre än för en personbil. Trafikprognoserna anger i stort sett samma andel tung trafik (7 % respektive 6 %) före respektive efter ett förverkligande av aktuell detaljplan.
VATTENKVALITET

I dagsläget leds det kombinerade avloppet till Sjölunda reningsverk. Efter genomförd
separering av ledningsnätet kommer dagvattnet att ledas till kanalen. Denna ingår i avrinningsområdet Malmö hamnområde. Den ekologiska statusen för Malmö hamnområde är måttlig. Målet är att uppnå god ekologisk status 2021. Kemisk ytvattenstatus
för avrinningsområdet klassificeras som god status exklusive kvicksilver. Målet är att
uppnå god kemisk ytvattenstatus 2015.
Planområdet berörs av grundvattenförekomsten SV Skånes kalkstenar som har god
kemisk status 2015 och god kvantitativ status.
Andelen hårdgjord yta kommer att vara likvärdig eller minska inom planområdet vid
ett genomförande av detaljplanen. Risk för kemiska utsläpp kommer att minska i takt
med att industriverksamhet och tunga transporter ersätts av blandad stadsbebyggelse.
Då bostadsytor och parker inte bedöms medverka till ökade föroreningsbelastningar
och trafiken planeras att bli låg inom området bedöms inte genomförandet av detaljplanens kvartersmark och lokalgator medföra någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormer. Vid ombyggnad av de större intilliggande gatorna ska dessa, där så
finns möjlighet, utformas så att dagvattnet kan genomgå rening innan det ansluts till
ledningsnätet, vilket i sin tur kan medföra förbättrade förutsättningar att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Detta gäller framförallt Industrigatan och Nobelvägen.
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MARKFÖRORENINGAR

Marken inom planområdet har undersökts med avseende på föroreningar vid ett flertal olika tillfällen.
KM Miljöteknik AB utförde 1998-02-06, Markundersökning Sorgenfri industriområde
För kv. Smedjan anges sammanfattningsvis för aktuellt detaljplaneområde: Övervägande klassas ytan som liten risk. En mindre del av fastigheten Smedjan 8 (sydöstra
hörnet) där det tidigare låg en bensinstation är klassat som stor risk, åtgärd för klassningen anges enligt följande: Undersöka noggrant. Möjligt åtgärdsbehov framförallt
vid förändrad markanvändning.
Melica utförde November 2007, Markmiljöutredning
Bedömningen i denna utredning är att alla fastigheter inom Smedjan förutom 2 och
15 bedöms ha en hög risk för föroreningar vid känslig markanvändning (ex. förskolor,
bostäder, odlingsmark etc.) Vid en mindre känslig markanvändning bedöms endast
Smedjan 9, 14 och 8 vara högrisk.
SWECO utförde 2009-06-15, Markundersökning Smedjan 8, Norra Sorgenfri, Malmö
Bedömningen i denna utredning visar på liknande resultat som de två tidigare utredningarna ovan.
Dessa rapporter finns i sin helhet att tillgå på Stadbyggnadskontoret.
En bestämmelse har införts på plankartan som anger att startbesked inte får lämnas
innan marken är efterbehandlad.
ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

Nätstationer inom planen ligger minst 5 meter från planerad bebyggelse.
OMGIVNINGSBULLER

En bullerutredning har genomförts (Stadsbyggnadskontoret, augusti 2018) som redovisar beräknade bullernivåer i det tilltänkta planförslaget.

Illustration: utbredningskarta maximal ljudnivå 2meter över marken.
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Illustration: utbredningskarta ekvivalent ljudnivå 6meter över marken

Utredningen visar att riktvärdena överskrids vid fasad längs alla de gator som omger
planområdet d.v.s. längs Industrigatan, Celsiusgatan och Östra Farmvägen. Utredningen visar också att det är möjligt att skapa en ljuddämpad sida samtliga kvarter.
I friytor vid förskolor och skolor, riktlinjer från Stadsbyggnadsnämnden i Malmö,
2016-08-26, anges att Högst 55 dBA ekvivalentnivå respektive 70 dBA maxvärde ska
uppnås på minst 85% av friytan. Bullerutredningen visar att en buller nivå på 55 dBA
ekvivalentnivå respektive 70 dBA maxvärde klaras inom friytan.
Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
”Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på
högst 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.
För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgå till 65 dBA.
Om en bostad har en eller flera uteplatser får denna ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA upp
till fem gånger i timmen).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.”
Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse.
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KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

Fastigheterna Smedjan 8, 13 och 15 berörs av inlösen av mark som i detaljplanen utgörs av allmän platsmark. Dessa fastigheter kommer att ombildas och nya fastigheter
kommer att styckas från dessa fastigheter.
Gemensamhetsanläggning för avfallsbehållare och eventuellt gemensamma gårdar kan
komma att bildas.
SAMHÄLLSKONSEKVENSER
BOSTADSPOLITISKA MÅL

Kommunfullmäktige antog den 22 november 2012 tio bostadspolitiska mål. Målen
ska bland annat utgöra utgångspunkt för planläggning enligt plan- och bygglagen.
Flera av målen för social hållbarhet främjas. Genom den föreslagna småskaliga fastighetsindelningen främjas en bredd av aktörer i området och därmed ett brett bostadsutbud. Genomgående eftersträvas en ny stadsdel med hög kvalitet och goda bostadskvalitéer. I planen finns mark för förskola och utrymme för service.
BARNPERSPEKTIV

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har
goda förutsättningar att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom attraktiva
stadsmiljöer, småskalighet och mångfald samt ett säkert och utvecklat gång- och cykelnät. Bebyggelsen inom området föreslås bli varierad och småskalig. Den sociala
hållbarheten prioriteras, vilket är positivt för barn. Hänsyn har tagits till barns behov
av utemiljö genom en bredd av rum att vistas i. I planområdet kommer att finnas:
park, förskola, gångfartsgator och kringbyggda gröna gårdar.
TILLGÄNGLIGHET

Av det totala antalet parkeringsplatser för bostäder ska 2-3 % utgöra parkering för
funktionshindrade. Dessa ska vara tillgängliga inom 25 meter från respektive entré. I
detaljplanen anges att parkeringsplatser för rörelsehindrade tillåts inom kryssprickad
mark vilket möjliggör för funktionshindrade nära entrén samt bilplatser för bilpoolsbilar.
KOMMUNAL OCH KOMMERSIEL SERVICE

I detaljplanen ges möjlighet för en förskola för 80 barn. Detaljplanen ger även möjlighet till kommersiell service.
RELEVANTA ÖVRIGA PROJEKT

Kvarteret Spårvägen, nordväst om planområdet ger möjlighet till blandad användning
med cirka 715 bostäder och utgör det första större utbyggnadsområdet i Projektet
Norra Sorgenfri.
Ombyggnad av Industrigatan etapp två, mellan Nobelvägen och Östra Farmvägen,
planeras byggas ut samtidigt som utbyggnaden av Kv. Brännaren söder om planområdet.
Detaljplan för Kv. Brännaren antogs under 2017.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år från det detaljplanen vinner laga kraft.
VILLKOR FÖR BYGGLOV

Detaljplanen innehåller en administrativ bestämmelse som innebär att innan startbesked lämnas ska markföroreningar vara avhjälpta.

UNDERLAG TILL PLANARBETET
PROGRAM OCH UTREDNINGAR
PROJEKTET NORRA SORGENFRI

Följande program och utredningar som tagits fram inom projektet Norra Sorgenfri
har varit en utgångspunkt i planarbetet:
•

Planprogram Norra Sorgenfri 2008

•

PM Stadsrum 11 juni 2010

•

Mobilitetsstrategi Hållbart resande Norra Sorgenfri 2014

•

Parkeringsstrategi Norra Sorgenfri 2014

•

PM Stadsstruktur och innehåll Kv. Smedjan 2014

•

Hållbarhetsstrategi Norra Sorgenfri 2015

•

Gestaltningsprogram Östra delen av kv. Smedjan 2016

RIKTLINJER FÖR GRÖNYTEFAKTOR

Riktlinjerna är godkända av Stadsbyggnadsnämnden 2014 och beskriver hur arbetet
med grönytefaktorn bedrivs.
FRIYTOR VID FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

Skriften, godkänd av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2016, är ett verktyg för planering, utformning och bygglovgivning av förskolor och skolor. Riktlinjerna har tagits
fram i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och övriga berörda förvaltningar
inom kommunen. I dokumentet berörs bland annat frågor om storlek på yta för lek
och utevistelse, bullerskydd och andra kvalitetsfaktorer för förskolor och skolor i
Malmö.
GRÖNPLAN

Grönplan för Malmö (godkänd av kommunfullmäktige 2003), redovisar tillgång och
brist på olika sorters grönytor i Malmös stadsdelar. Grönplanen är ett planeringsunderlag som behandlar gröna värden från en rekreativ och biologisk utgångspunkt. I
grönplanen anges att i samband med att delar av Norra Sorgenfris industriområde
omvandlas till ett mer blandat stadsområde, är det enligt grönplanen angeläget att
mark avsätts för en park på minst 5, gärna 10 hektar, i området.
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BOSTADSPOLITISKA MÅL

Kommunfullmäktige antog 2012-11-22 bostadspolitiska mål i tio punkter. Planer och
program för genomförande ska utgå från dessa mål.
PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM

Behov av bil- och cykelparkering för bostäder och olika verksamheter regleras i Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, Pr 3087, antagen av
kommunfullmäktige i september 2010. Parkeringsnormen gäller som vägledning vid
detaljplaneläggning och som krav vid bygglovgivning.
AVFALLSPLAN 2011-2015 FÖR MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

Avfallsplanen innehåller mål och strategier för avfallshanteringen.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram
detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen, serviceförvaltningen och stadsdelsförvaltningen deltagit.

Ann-Katrin Sandelius
Enhetschef

Aziza Holm
Planhandläggare
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