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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka förskoleverksamheten på fastigheten Statisten 1, Svågertorps förskola, dels genom en utökning av förskolefastigheten, dels
genom att möjliggöra en mer markeffektiv bebyggelse.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Avsikten är att den befintliga förskolebyggnaden ska rivas och ersättas av en ny. Den nya
förskolebyggnaden får uppföras i huvudsakligen två våningar och ska placeras i fastighetens
södra del.
Angöring till förskolan och parkering för hämtning och lämning avses lösas vid Koristgatan
i sydväst.
Förskoleområdet utökas norrut, huvudsakligen över parkmark som sedan tidigare tagits i
anspråk av verksamheten.
Förskolan beräknas rymma ca 130 - 150 förskoleplatser, jämfört med de ca 100 platser som
fanns tidigare.
Konsekvenser

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

Planområdet ligger i Lindeborg, i södra delen av Malmö. Området är drygt 5100 m2 och består av befintlig förskolefastighet (Svågertorps förskola) samt en mindre del parkmark som
sedan tidigare hägnats in och används av förskolan. Planområdet gränsar i söder till parkeringsytor och en vändslinga, i öster och väster till bostadsbebyggelse med tillhörande gårdar
och i norr till Fosieborgsparken. Inom området finns en befintlig förskolebyggnad i ett plan
som står tom och avses rivas. I områdets norra del finns även en paviljongbyggnad som
även den avses tas bort.
Överensstämmelse med översiktsplanen

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

Avsikten är att befintlig förskolebyggnad ska rivas och ersättas av en ny byggnad som kan
rymma ett större barnantal. Den nya byggnaden tillåts vara högre än den befintliga, huvudsakligen två våningar, för att åstadkomma ett mer effektivt markutnyttjande.
Den nya förskolebyggnaden ska placeras i fastighetens södra del, bland annat för att även
fortsättningsvis kunna omgärdas av grönska och rymd i förhållande till angränsande bostadsfastigheter och park. Förskolan ska också vara lättillgänglig från Koristgatan i sydväst,
där angöring och parkering för hämtning och lämning till förskolan avses lösas.
För att möjliggöra den önskade utökningen av förskoleverksamheten och rätta förskolefastighetens omfattning efter rådande förhållanden utökas förskoleområdet mot norr, huvudsakligen över parkmark som sedan tidigare ianspråktagits av förskoleverksamheten, men
också över en mindre yta parkmark i nordost.
2.2 Bebyggelse
Användning/ändamål

Inom planområdet tillåts användningen Skola (S). Planområdet avses i första hand nyttjas
för förskoleverksamhet, men flexibiliteten i användningsbestämmelsen innebär att området
i framtiden, vid behov, också kan nyttjas för annan skolverksamhet.
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Den nya bebyggelsen får uppföras med en största total byggnadsarea (dvs den area som
byggnad upptar på mark) av 1200 m2. Byggnadsarean, BYA:n, inkluderar huvudbyggnad
samt komplementbyggnader som t ex förråd och miljöhus. Utöver ovan angivna BYA tilllåts väderskyddad cykel- och vagnsparkering (se vidare avsnittet ”parkering”) och skärmtak
uppföras. Syftet med begränsningen av byggnadsarean är att säkerställa att tillräckligt stora
friytor kan tillskapas på kvarvarande mark.
Bebyggelsen får uppföras i upp till två våningar. Utöver det tillåts en tredje våning för teknikutrymmen på högst 30 % av underliggande vånings takyta. Teknikvåningen ska uppföras
indragen från fasadliv, minst 1,5 meter, och ska integreras i byggnadens gestaltning. Högsta
nockhöjd, dvs takkonstruktionens högsta punkt, är 12,0 meter. Detta motsvarar de två våningar samt teknikvåning som medges (våningshöjden vid förskolebebyggelse uppskattas
till ca 4 meter per våning). Utöver nockhöjden får exempelvis tekniska anläggningar för lokal energiproduktion såsom solceller uppföras, liksom hisstorn, skorstenar, takhuvar och
liknande. Syftet med regleringen av bebyggelsens höjd är att möjliggöra ett mer effektivt
markutnyttjande än vad dagens lägre bebyggelse ger, och samtidigt begränsa påverkan på
kringliggande bostadsmiljöer. Syftet är också att möjliggöra flexibilitet vid utformningen av
taklandskap- och konstruktion – både en tvåvåningsbyggnad med sadeltak och en med
platt tak och en indragen teknikvåning är exempelvis möjligt.
Placering

Den nya huvudbyggnaden ska placeras i fastighetens södra del (p1, prickmark). Syftet med
denna placering är att huvudbyggnaden ska vara lättillgänglig för leveranser och rörelsehindrade, att en större samlad friyta skapas i norr närmast parken och att byggnaden delvis
kan avskärma barnens huvudsakliga friytor från trafikytorna och fungera som bullerdämpning.
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Prickmark, mark som inte får bebyggas, säkerställer att byggnaden läggs minst 1,5 meter
från fastighetsgräns i söder och öster och på så sätt kan nås från samtliga håll för underhåll
m.m. Längre norrut längs den östra fastighetsgränsen är zonen som inte får bebyggas bredare, åtta meter, för att förbättra förutsättningarna för att bevara befintliga träd.
Även i fastighetens sydvästra del tillåts huvudbyggnaden sticka fram till som närmast 1,5
meter från fastighetsgränsen i väster. Längre norrut längs den västra fastighetsgränsen får
huvudbyggnaden dock placeras som närmast 10 meter från fastighetsgränsen. Detta regleras med korsmark, mark som endast får bebyggas med komplementbyggnader såsom förråd, miljöhus etc. Syftet är att undvika att byggnaden placeras med långsidan nära bostadshuset i väster och på så sätt minska påverkan på detta hus och tillhörande uteplatser.
Regleringen av byggnadens placering innebär viss flexibilitet vad gäller byggnadens utbredning; den kan exempelvis ligga som en vinkelbyggnad med långsidorna mot söder och öster, eller som en rektangulär form förskjuten in mot mitten av fastigheten.
Inom samtliga delar av området, även inom de delar som är berörda av prickmark (mark
som inte får förses med byggnad), får skärmtak finnas. Detta för att möjliggöra att förskolegården kan förses med exempelvis skuggande konstruktioner.
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark

Strax norr om förskolan finns Fosieborgsparken och Stolpalösaparken. Förskolans staket
bör förses med grindar mot parken så att parken blir mer lättillgänglig för verksamheten.
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

För att bevara områdets gröna karaktär och vegetationens hälsofrämjande effekter i form
av solskydd och luftrening ska befintliga träd i möjligaste mån bevaras. Delar av det befintliga trädbeståndet, främst i norr, väster och öster, omfattas därför av förbud mot fällning,
med undantag för vid sjukdom eller skaderisk (n1). Placeringen av bebyggelsen inom området ger också goda förutsättningar för bevarande av huvuddelen av träden inom området.
Främst i söder kommer sannolikt några träd att behöva fällas för att ge plats för den nya
bebyggelsen.
Höjdsättning av mark

Vid exploatering av området bör befintlig kulle i områdets norra del bevaras. Detta eftersom bortschaktning av kullen riskerar att skada rötterna på de träd som står placerade
strax norr om kullen.
Även den sänka som finns i planområdets nordöstra del bör bevaras, men hänsyn till skyfallssituationen inom området. Se vidare under rubriken ”Skyfall”.
Friytor

I Boverkets skrift Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning
av skolans och förskolans utemiljö definieras friyta som:
”Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på
egen hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för
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barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, biloch cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga för barnen och ingår
därmed inte i friytan för lek och utevistelse. Takterrasser har begränsad tillgänglighet och
betraktas därför som kompletterande ytor och ingår därmed inte heller i friytan.”
Enligt stadsbyggnadsnämndens riktlinjer Friytor vid förskolor och skolor ska friytan på förskolegårdar uppgå till 30 m2/barn. Under vissa förutsättningar kan en friyta om 25 m2/barn accepteras.
Genom tillförande av mark från fastigheten Hyllie 2:12 blir förskoletomten totalt knappt
5140 m2. När ytor för förråd (ca 100 m2), cykelparkering (ca 35 m2), parkering för rörelsehindrade (ca 25 m2) samt ytor för angöring etc (ca 100 m2) räknats av återstår knappt 4880
m2. Denna yta räcker till en förskola för ca 130 barn, med en huvudbyggnad i två våningar
(räknat med en bruttoarea om 15 m2/barn blir byggnadens fotavtryck, byggnadsarean,
knappt 980 m2) och en friyta om 30 m2 friyta/barn. Om en mindre friyta, ner till 25
m2/barn, kan accepteras, ryms en något större förskola för upp till ca 150 platser.
2.5 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Förskolan kommer även fortsättningsvis kunna nås från Fosieborgsstigen i norr och från
Lindeborgsstigen i väster.
Planförslaget innebär endast en mindre förändring i det befintliga gång- och cykelvägnätet.
Den nordligaste delen av gångbanan öster om Statisten 1 kommer att vinklas om österut
för att förskolefastigheten ska kunna utökas något mot nordöst. I samband med detta
måste även belysningen längs gångbanan flyttas.
Biltrafik

Planområdet kommer även fortsättningsvis att nås från Koristgatan.
Bilparkering

Gällande parkeringsnorm och parkeringspolicy ska tillämpas vid uppförande av nya förskolor. Detaljplanen reglerar inte antalet parkeringsplatser som krävs för bebyggelsen. Det slutliga parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt prövas i bygglov och de omständigheter som råder vid det tillfället.
Det går inte att ordna bilparkeringsplatser inom förskolefastigheten eftersom uteytan är begränsad, samt eftersom förskoletomten är svårtillgänglig från allmänna gator. Enligt riktlinjerna Friytor vid förskolor och skolor kan personalparkering med fördel istället ordnas genom
parkeringsköp eller parkeringsavtal på befintliga parkeringsplatser eller parkeringshus.
Korttidsparkering för föräldrar kan ordnas på samma sätt.
I det aktuella fallet kommer möjlighet finnas att genom avtal anordna parkering för förskolan inom den kommunala fastigheten Hyllie 2:11, i vändslingan strax sydväst om förskolan.
Avsikten är att parkeringsplatserna ska regleras så att de kan utnyttjas av andra under de delar av dygnet då de inte behövs för verksamheten.
Parkeringsbehovet beräknas uppgå till mellan 15 platser och 17 platser, beroende på antalet
förskoleplatser. Verksamheten kan sänka behovet av parkeringsplatser genom att ta fram
en mobilitetsplan som en del av verksamhetsbeskrivningen till bygglovet. 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.
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Parkering för rörelsehindrades fordon ska anordnas inom 25 meter från entrén. Avsikten är
att parkering för funktionshindrade i första hand ska lösas i förskolefastighetens sydvästra
hörn, och nås via parkeringen tillhörande Brf Lindeborg. För detta krävs avtal/servitut med
föreningen.
Cykelparkering

Gällande parkeringsnorm och parkeringspolicy ska tillämpas vid uppförande av nya förskolor. Detaljplanen reglerar inte antalet parkeringsplatser som krävs för bebyggelsen. Det slutliga parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt prövas i bygglov och de omständigheter som råder vid det tillfället.
För att täcka förskolans parkeringsbehov för cyklar beräknas knappt 25 cykelparkeringsplatser, motsvarande ca 30 - 35 m2.
Angöring

Kök och avfallshantering ska placeras i fastighetens sydvästra del och på sådant sätt att
hantering kan ske från Koristgatan.
Angöring för persontransporter för av- och påstigning samt angöring för färdtjänst och taxi
ska kunna ske inom 25 meter från tillgänglig och användbar entré.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Dagvatten och skyfallshantering

Fastigheten är ansluten till befintliga kommunala dagvattenledningar.
För att begränsa mängden vatten som ansamlas på fastigheten vid större regn får högst
40 % av den obebyggda marken hårdgöras. Utöver det behöver hänsyn tas till befintliga
lågpunkter och deras kapacitet att fördröja avrinningen i samband med att tomten exploateras. Se vidare avsnittet Konsekvenser, rubriken Skyfall.
Avfallshantering

Avfallshantering sker i samarbete med VA Syd enligt Avfallsplan 2016–2020 för Malmö
Stad och Burlövs kommun. Se även rubriken 2.5 Angöring.
Värme

Området är anslutet till befintligt fjärrvärmenät.
Gas

Det är inte möjligt att i dagsläget ansluta området till befintligt gasnät.
Elförsörjning

Området är anslutet till befintligt elnät.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Utökad lovplikt

Marklov krävs för fällning av träd som markerats med bestämmelsen n1 i plankartan.
Marklov krävs även för åtgärder som förändrar markens genomsläpplighet.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planförslaget innebär endast en utökning av befintlig verksamhet och bedöms inte förändra
förhållande på platsen på ett sådant sätt att detta innebär en betydande miljöpåverkan.
Konsekvenserna av planförslaget redovisas nedan.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget innebär att nuvarande enplansbyggnad ersätts av en högre byggnad i två våningar, eventuellt med en teknikvåning på delar av taket. Den nya bebyggelsen föreslås placeras inom förskolefastighetens södra del. Den norra delen av området kommer att hållas
fri från bebyggelse och kommer på så vis att kunna uppfattas som del av angränsande
gröna parkrum.
Upplevelsen av den nya byggnaden och påverkan på dess omgivning kommer att se lite
olika ut, beroende på hur byggrätten utnyttjas. Nedan visas några exempel på hur byggrätten skulle kunna utnyttjas på olika sätt. Byggnaden är illustrerad med ett fotavtryck om ca
1200 m2, om separata förråd och miljöhus uppförs, vilket är sannolikt, måste ytor för dessa
dras bort från ytan för huvudbyggnaden. Observera att de redovisade volymerna inte har
studerats utifrån förskolans behov av olika rumsfunktioner, tillgång till dagsljus etc, utan
bara används för att visa på ”värsta scenarion” i förhållande till omgivningen.

Exempel 1. Vyer som visar fullt utnyttjad
byggrätt mot söder och väster (1,5 meters indrag från fastighetsgräns i söder, 1,5 respektive 10 meters indrag från väster, två våningar
med indragen tredje teknikvåning, nockhöjd
12 meter). Transparent del är sådan del av
byggrätten som skulle behöver dras in för att
ge plats för parkering för funktionshindrade.
Teknikvåningen skulle kunna få en mer långsmal form, se vidare skuggdiagram). Ovan till
vänster, vy längs Lindeborgsstigen, sett från
söder mot norr. Nedan till vänster, vy längs
Lindeborgsstigen, sett från norr mot söder.
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Exempel 2. Vyer som visar fullt utnyttjad byggrätt mot söder och öster
(1,5 meters indrag från fastighetsgräns, två våningar med indragen
tredje teknikvåning, nockhöjd 12 meter). Ovan till vänster, vy från gångbana vid Koristgatan, sett från söder
mot norr. Nedan, vy från Fosieborgsparken, sett från norr mot söder.

Solstudier

Baserat på de två exempel för byggnadsvolymen som tagits fram ovan har en solstudie tagits fram. Röd streckad linje i den första bilden för varje exempel visar planområdesgränsen, gul streckad linje visar gräns för byggrätten för huvudbyggnaden.
Beroende på byggnadens placering och utformning kan viss skuggpåverkan på uteplatserna
väster om skolfastigheten uppstå framför allt på vårmorgnar, liksom viss skuggning av gården öster om förskolefastigheten på eftermiddagar och kvällar. Sammantaget bedöms dock
påverkan vara relativt begränsad, och kan komma att bli mindre i det fall byggnaden placeras mer förskjuten längre in från fastighetsgränsen i öster och/eller väster.
Exempel 1

Vårdag/höstdagjämning kl 09

Vårdag/höstdagjämning kl 12
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Vårdag/höstdagjämning kl 17

Sommarsolstånd kl 09

Sommarsolstånd kl 12

Sommarsolstånd kl 18

Exempel 2

Vårdag/höstdagjämning kl 09

Vårdag/höstdagjämning kl 12
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Vårdag/höstdagjämning kl 17

Sommarsolstånd kl 09

Sommarsolstånd kl 12

Sommarsolstånd kl 18

Naturmiljö

Planförslaget innebär att stora delar av befintligt trädbestbestånd kan bevaras. Några träd,
främst i söder, kommer dock sannolikt att behöva fällas för att ge plats för den nya bebyggelsen. Fällningen av träden bedöms berättigad med hänsyn till de fördelar som uppnås genom att byggnaden kan placeras i denna del av området, se motiv till bebyggelsens placering under avsnittet Planförslag - placering. Fällningen bedöms även motiverad med hänsyn
till att möjligheten att återplantera på andra delar av fastigheten är god.
Grönstruktur och park

Planförslaget innebär att ca 1130 m2 parkmark övergår till kvartersmark för förskole/skoländamål. Huvuddelen av denna parkmark har dock redan tidigare tagits i anspråk för förskoleverksamhet.
Risker och säkerhet

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon, vilket innebär att byggnader bör
uppföras radonskyddade.
I övrigt bedöms inga åtgärder vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
Luftkvalitet

Planens genomförande kommer att generera en begränsad ökning av trafiken i närområdet.
Tillskottet bedöms inte medföra någon risk för överskridanden av miljökvalitetsnormerna
för luft.
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Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar mot södra
Öresunds kustvatten.
Mot bakgrund av att hårdgöringsgraden inom området inte kommer att förändras nämnvärt bedöms genomförandet av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att
uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

Skyfallskartering med maxdjup för markavrinning vid
ett 100-årsregn. Malmö stad,
2019.

Malmö stads markavrinningsmodell visar att vatten vid ett skyfall
rinner in mot planområdets
södra/centrala delar och riskerar
att bli ståendes mot befintlig
byggnad. Även i planområdets
norra delar samlas vatten i en
större lågpunkt, som också
sträcker sig ut över angränsande
parkmark. Sammantaget beräknas
knappt 230 m3 vatten bli stående
inom planområdet vid ett 100årsregn, varav huvuddelen i planområdets nordöstra del. Det beräknade flödet ifrån området vid
samma typ av regn är drygt 30 m3
(6h varaktighet), baserat på planområdets topografi och markbeläggning.

För att undvika att flödet ut från planområdet ökar behöver området även fortsättningsvis
utformas med lågpunkter och så stor andel genomsläppliga ytor (såsom grus och gräs) som
möjligt. Högsta tillåtna hårdgörningsgrad begränsas i detaljplanen till 40 % av den obebyggda marken. Med denna hårdgörningsgrad behöver det finnas lågpunkter som magasinerar något större volym, ca 240 m3 (beroende på vilka underlagsmaterial som används på
den icke-hårdgjorda marken), jämfört med de som finns inom fastigheten idag, för att utflödet inte ska öka.
Mot bakgrund av ovanstående bör den lågpunkt som idag finns i planområdets norra del
bevaras och eventuellt utökas, och ytterligare någon lågpunkt tillkomma/bevaras. Förutsättningarna för att bevara lågpunkten i norr bedöms som goda eftersom ingen ny bebyggelse planeras i denna del. Vid höjdsättningen av området bör hänsyn även tas till befintlig
vegetation eftersom denna också bidrar till att fördröja vattnet.
För att förhindra att vatten ansamlas mot och översvämmar den nya förskolebyggnaden
ska byggnaden höjdsättas så, i förhållande till sin omgivning, att avrinning kan ske bort från
byggnaden.
Markföroreningar

Inom planområdet har en översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts. Jordprover och grundvattenprover från området har analyserats med avseende på förekomst av
metaller, inklusive kvicksilver, och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Ett par jordprover har även analyserats avseende bekämpningsmedel.
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Analysresultaten för jordproverna påvisar inga halter över Naturvårdsverkets riktvärde för
känslig markanvändning (KM) för tungmetaller eller PAH, men i de flesta prover påträffades halter av kadmium överstigande riktvärdet för mindre än ringa risk (MMR). Ett av proverna, taget i en kulle i områdets norra del, visar också på förekomst av bekämpningsmedel
(DDT, DDE och DDD) som överskrider riktvärdena för KM. Riktvärdet styrs dock i det
aktuella fallet främst av risken för marklevande organismer, tar man istället hänsyn till risken för människor är riktvärdet lägre och överskrids inte av de påträffade föroreningshalterna. Resultatet av grundvattenproverna visar också på låga halter av föroreningar, mycket
låga till låga enligt SGUs grundvattenklasser.
Föroreningarna föranleder inga åtgärder i dagsläget, men inför exploateringen av området
och vid eventuell bortschaktning av massor från området behöver hänsyn tas tillpåträffade
föroreningar av kadmium respektive bekämpningsmedel. Fortsatta utredningar av DDT,
DDE och DDD kommer då också att behövas.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Förskolans friyta utomhus ska vid behov bullerskyddas
så att trafikbullernivåerna underskrider 55 dBA ekvivalentnivå respektive 70 dBA maxvärde på minst
85 % av friytan.
Malmö stads bullerkarta från 2017 visar att ovanstående
riktvärden för buller underskrids inom fastigheten.
Trafikkonsekvenser

Utökningen av antalet förskoleplatser innebär att antalet
trafikrörelser till och från förskolan kommer att öka.
Ökningen bedöms dock inte så omfattande att det inte
kan hanteras i befintligt gatunät.
Förskjutningen söderut av den nya förskolebyggnaden,
jämfört med den tidigare placeringen, förbättrar tillgängligheten för leveransfordon och sopbilar från Koristgatan, liksom för hämtande och lämnande föräldrar. Den
förbättrade tillgängligheten kan antas minska risken för
okynneskörning på gång-och cykelvägen väster om förskolefastigheten.
3.3 Ekonomiska konsekvenser

Buller från vägtrafik.
Kartan visar
ekvivalentnivåer (dBA).
Planområdet markerat med
svart linje. Malmö stad,
miljöförvaltningen, 2017.

Genomförandet av detaljplanen innebär en investering
för kommunen i och med att en befintlig förskola behöver rivas och en ny uppföras. Investeringen ska dock
jämföras med kostnaderna för en renovering, vilka
skulle bli höga mot bakgrund av befintlig byggnads skick. Investeringen ska också jämföras
med kostnadens för att tillskapa den planerade utökningen av antalet förskoleplatser på annan plats.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastigheten Statisten 1 erhåller mark från fastigheten Hyllie 2:12. Fastigheten Hyllie 2:12
avstår mark till Statisten 1.
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Förslag på utökning av fastigheten Statisten
1; Röd linje: befintlig avgränsning av fastigheten Statisten 1, 4004 m2, ägs av Malmö
kommun. Orange linje: befintlig utökning av
förskolan, fastigheten Hyllie 2:12, ca 1018
m2, ägs av Malmö kommun. Gul yta: fastigheten Hyllie 2:12, ca 116 m2, ägs av Malmö
kommun.
3.5 Samhällskonsekvenser
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planförslaget innebär
att fler förskoleplatser tillskapas och att fler barn därmed kan gå i förskola i närområdet.
Förskoletomten har också goda förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och
vuxna. Genom att planera bebyggelsen i två våningar (med indragen tredje våning för teknikutrymmen) kan förskolegårdens yta maximeras och göras tillräcklig stor för att uppfylla
riktlinjerna för storlek på friyta/barn. Även förskolegårdens kvalitet kommer att granskas i
bygglovsskedet. Förskolan ligger i direkt anslutning till ett större parkrum och kan nås via
ett säkert och utvecklat gång- och cykelvägnät. Byggnaden kommer att anpassas till barns
behov.
Tillgänglighet

Kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska tillgodoses enligt PBL.
Jämställdhet

Förskolans placering i anslutning till ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät är fördelaktigt
ur jämställdhetssynpunkt. God tillgänglighet för gående och cyklister gör att resorna till och
från förskolan kan ske smidigt och tidseffektivt för alla föräldrar. Detta kan i sin tur bidra
till att fler uppmuntras att dela på ansvaret för hämtning och lämning.
Kommunal service

Planförslaget innebär en möjlighet att utöka antalet förskoleplatser inom området, vilket
bedöms önskvärt med hänsyn till det behov av förskoleplatser som finns i stor-Hyllie och
att närhet till förskolan är en viktig faktor för att så många barn som möjligt ska ta del av
verksamheten.
Kommersiell service

Planförslaget innebär ingen påverkan på kommersiell service.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden inom kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
För tillgänglighet till parkering för rörelsehindrade inom förskolefastigheten, via befintlig
parkeringsplats tillhörande Brf Lindeborg (tomträttsinnehavare), behöver nyttjanderättsavtal eller servitutsavtal tecknas med föreningen.
För nyttjande av parkeringsplatser på fastigheten Hyllie 2:11 behöver p-köp genomföras.
Tidplan

Projektering och byggnation beräknas påbörjas efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.
Avsikten är att förskolan ska vara färdigställd för att kunna tas i bruk under 2024.
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

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

Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
I det fall planens genomförande innebär ombyggnad eller flytt av befintliga ledningar ska
byggherren i god tid innan arbetet påbörjas ta kontakt med berörd ledningsägare. Arbete i
anslutning till ledningar ska utföras i enlighet med ledningsägarens grävningsbestämmelser.
Brand

Planområdet ligger inom normal insatstid (10 minuter).
Brandvatten finns i Lindeborgsstigen, vilket anses vara i tillräcklig omfattning. Byggherre
ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Lindeborgsstigen och passagen mellan förskolefastigheten och Statisten 2 utgör räddningsvägar. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till framkomligheten på dessa.
Buller

Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband med
bygglovsansökan.
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4.3 Ekonomiska genomförandefrågor

Fastigheten Statisten 1 upplåtes genom en intern markupplåtelse till Stadsfastigheter för
Svågertorps förskolas verksamhet. Statisten 1 ska tillföras mark genom fastighetsreglering.
Nyttjanderättsavgift i det interna markupplåtelseavtalet regleras efter genomförd fastighetsreglering.
Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele-, eller elledningar
bekostas av exploatören.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren, om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor

Statisten 1 ska tillföras mark från Hyllie 2:12 (parkmark) genom fastighetsreglering.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter och ledningsrätter ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av det stora behovet av förskoleplatser i området, samt av att befintlig förskolebyggnad visat sig vara i dåligt skick och behöver rivas.
Planförfarande

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

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

Planområdet är beläget i Lindeborg, Hyllie. Området avgränsas i väster av Lindeborgsstigen, i söder och öster av fastigheten Statisten 2 och i norr av Stolpalösaparken/Fosieborgsstigen. Befintlig förskoletomt har utökats norrut, med ca 1018 m2, på parkmark.

Orienteringskarta med planområdet markerat med gul linje.
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I planområdet ingår fastigheten Statisten 1 som omfattar ca 4004 m2 samt del av Hyllie
2:12, ca 116 m2 i nordöst och de redan ianspråktagna ca 1018 m2 i norr. Statisten 1 och
Hyllie 2:12 ägs av Malmö stad. Den totala arean är 5138 m2.
Platsens historik

Planområdet utgjordes ursprungligen av jordbruksmark. I samband med att kringliggande
bostadsbebyggelse uppfördes på 1970-talet uppfördes en förskola på platsen. Sedermera
kom del av parkmarken norr om förskolan att införlivas i förskolegården och 2010/2011
uppfördes en paviljong i norra delen av förskoleområdet, som komplement till huvudbyggnaden. Förskolan kom då att omfatta ca 100 förskoleplatser. Våren 2019 evakuerades barnen från huvudbyggnaden eftersom den visade sig vara i dåligt skick och byggnaden står nu
tom. Under 2020 har även verksamheten i förskolepaviljongen upphört.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Förskoleområdet ligger på ett tidstypiskt sätt i en trafikseparerad miljö, i anslutning till en
vändslinga men skild från det övergripande vägnätet. Området gränsar i väster till Lindeborgstigen och i norr till Fosieborgsstigen, som båda utgör huvudcykelstråk i Malmös övergripande cykelvägnät. I norr gränsar förskoleområdet också till ett större parkområde.
Bebyggelse

På fastigheten finns en 1-plans förskola, komplementbyggnader samt en förskolepaviljong.
Omgivande bebyggelse består i huvudsak av flerbostadshus. Väster och öster om planområdet finns hus i åtta våningar, i sydöst finns ett hus i tre våningar.
Planområdet ingår i karaktären ”Storskaliga bostadsområden” enligt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad. Enligt programmets rekommendationer ska bl a det öppna bebyggelsemönstret med fritt liggande byggnader, mycket grönska och stora bilfria områden bevaras.
Kulturmiljö

Planområdet omfattar inga särskilda kulturmiljövärden.
Naturmiljö

Planområdet berörs inte av Malmö stads naturvårdsplan. Naturvärdena inom området består främst av uppvuxen vegetation i form av träd och buskage, se vidare ”Topografi, landskap och grönstruktur” nedan.
Topografi, landskap, grönstruktur

I grönplanen anges att planområdet har tillgång till 5 parkstorlekar inom rimligt avstånd.
Fosieborgsparken och Stolpalösaparken finns strax norr om förskolan.
Planområdet är relativt flackt, men längs dess södra kant och i de norra delarna har kullar
byggts upp med fyllnadsmassor. Områdets nordligaste del ligger lägre än övriga delar.
Längs Fosieborgsstigen finns en pilallé med träd på båda sidor om gång- och cykelvägen.
Allén utgör ett tydligt element i parkmiljön och avgränsar tillsammans med gång- och cykelvägen planområdet i norr.
Inom planområdet är trädvegetationen koncentrerad till områdets kanter. Undantagen utgörs främst av tre stora salixträd som står på rad i öst-västlig riktning i områdets norra del.
Det östligaste av dessa är kraftigt beskuret. Längs planområdets östra fastighetsgräns står
fruktträd; äpple och päron, fyra mindre körsbärsträd, några rönnar samt några lönnar.
Längs den västra fastighetsgränsen finns bland ytterligare några lönnar och en avenbok. I
fastighetens södra gräns står två lönnar, varav den ena har döda grenar och visar tecken på
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bristande vitalitet. Träden inom området är generellt välväxta och till synes välmående, med
undantag för ovan nämnda lönn och ytterligare några mindre träd.
Kollektivtrafik

Det är ca 80 m gångväg till hållplats Stolpalösa. Hållplatsen trafikeras av linje 7 som går var
10:e minut i högtrafik, samt av buss 33 som går var 20:e minut i högtrafik.
Gång-, cykel- och biltrafik

Fastigheten ligger inom ett trafikseparerat område, precis nordöst om Koristgatan och norr
om en parkeringsplats som tillhör HSB BRF Lindeborg. Parkeringsplatsen ligger på
tomträtt. Koristgatan ansluter till Axel Danielssons väg som är kopplingen till det övriga
gatunätet.
Gång- och cykeltrafikanter når fastigheten från allmän gång- och cykelbana i söder, väster
och norr. Lindeborgsstigen som sträcker sig längs fastighetens västra sida är ett gång-och
cykelstråk som även går förbi Lindeborgsskolan och Lindeborgs förskola, dvs en stor del
av trafikanterna består av skolbarn och förskolebarn med sina föräldrar.
Teknisk försörjning

Ledningar för fjärrvärme, tele, el samt VA ligger i Lindeborgsstigen. Ledningar för VA och
el finns även i öst-västlig sträckning i planområdets norra del.
Kommunal och kommersiell service

Offentlig och kommersiell service finns vid Lindeborgs centrum knappt 400 meter norr om
planområdet, samt vid Svågertorp, ca 400 meter söder om planområdet
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
Översiktsplan

Området redovisas i översiktsplanen som existerande blandad stadsbebyggelse.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Gällande detaljplan är PL1073.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument












Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015–2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
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Cykelprogram för Malmö Stad 2012–2019
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016–2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun

Utredningar till grund för planförslaget




Miljöteknisk markundersökning, WSP, 2016-11-14
Trädinventering, Stadsbyggnadskontoret, 2019-05-02
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