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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en skola och en sporthall vid Hyllie boulevard i
södra Hyllie samtidigt som hänsyn tas till områdets kulturhistoriska och naturmässiga värden. Detaljplanen omfattar även område för nätstation och en ny lokalgata. Gatan ska lösa
åtkomsten till skolan och sporthallen, samt vara en grönskande och trivsam entrégata till
området väster om Hyllie boulevard. Byggnadernas arkitektur ska både representera Malmös arkitektoniska karaktär, vara välkomnande och visa att Malmö är en stad som sätter
stort värde i utbildning och en aktiv fritid.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att genom placeringen av skolan och sporthallen göra
Hyllie till en stadsdel med närhet till vardagslivets målpunkter. Större del av skolans huvudbyggnad ska placeras mot Hyllie boulevard och kommer att ge balans till det storskaliga
stadsrum som utgörs av boulevarden och den nya stadsdelsparken. Skolgården och den
lägre sporthallen bildar en övergång till bostadsbebyggelsen som kommer i västra Hyllie.
Sporthallen placeras intill den nya lokalgatan så att den är lättillgänglig och väl synlig.
Kvartersmarken med skola och sporthall kopplas ihop med Hyllie boulevard med en ny
lokalgata. Lokalgatan kommer att användas för åtkomst till kvartersmarken för leveransoch avfallsfordon och för lämnande föräldrar och besökare till sporthallen. I kommande
planering kan lokalgatan kopplas ihop med gatunätet i västra Hyllie.
I nordvästra delen av planområdet föreslås ett område för den nätstation som krävs för elförsörjning för skolan och sporthallen.
Inom planområdet finns en rad av gamla träd. De står i en gammal fastighetsgräns och har
kulturhistoriska värden och naturmiljövärden samtidigt som de bidrar till en grönskande
miljö på skolgården. Några av träden skyddas i detaljplanen från fällning.
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 vid Hyllie boulevard i sydvästra Hyllie. Området består idag av jordbruksmark, ett tillfälligt dagvattendike och en trädrad längs med diket.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen.
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2 Planförslag

Ny stadsdelspark

Illustration av hur planområdet kan utformas. Planområdet inom gul, streckad linje, gräns mellan användningsslag
visas med röd, streckad linje. H och P i illustrationen visar planerade lägen för ny busshållplats (H) och nytt parkeringshus(P).
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att genom placeringen av skolan och sporthallen vid
Hyllie boulevard göra Hyllie till en stadsdel med närhet till vardagslivets målpunkter. Skolan
och sporthallen integrerar Hyllie i staden, eftersom högstadieskolor ofta har elever från hela
staden. Sporthallen blir en målpunkt, även för andra än elever, och stärker stadslivet i området.
Skolans huvudbyggnad ska placeras mot Hyllie boulevard och den nya stadsdelsparken, vilket ger de storskaliga stadsrummen en stadig kant, samtidigt som det visar att staden ser
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skolan som en viktig verksamhet. Byggnadens gestaltning blir extra viktig eftersom den
kommer att ses både från Hyllie boulevard och från den nya stadsdelsparken.
Skolgården och den lägre sporthallen placeras så att de bildar en skyddad miljö och en
övergång till den lite lägre skala på bebyggelsen som planeras i sydvästra Hyllie. Sporthallen
bör placeras så nära den nya lokalgatan som möjligt för att hallen ska vara lättillgänglig och
väl synlig. Sporthallen bör utformas så att den lockar till rörelse och en aktiv fritid för hyllieborna.
2.2 Allmän plats
Användning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p

Allmän platsmark planläggs för gata (GATA). Gatan ska möjliggöra åtkomst till kvartersmark för angöring, parkering och leveranser och i framtiden kunna bli en av gatorna in i
området väster om Hyllie boulevard. Gatan avslutas med en vändplats. I framtida planarbeten kan gatan kopplas samman med kommande gatustruktur och vändplatsen kan tas bort.
Utformning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p

Gatan ska upplevas som grönskande och kantas av träd. Gatumarken har därför utformningsbestämmelse för allmän plats, plantering med träd längs gatan (plantering1). Syftet
är att skapa förutsättning för en grönskande och trivsam gatumiljö med bra mikroklimat
där träden ger skugga och bryter vind. Träden fördröjer vatten när det regnar och skapar en
sammanhängande grönstruktur i området vilket ger förutsättning för biologisk mångfald.
Gatans utformning regleras inte mer, men det är viktigt att den utformas så att den uppmuntrar till låga hastigheter och en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter.
2.3 Kvartersmark
Användning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p

Kvartersmark planläggs för skola - S, idrottshall - R1, centrum - C samt nätstation - E1.
Kvartersmark för skola(S), syftar till att möjliggöra en skolbyggnad för 540 elever, utemiljö
för eleverna samt de parkerings- och angöringsytor som behövs för skolan.
Kvartersmark för idrottshall(R1), möjliggörs för att den sporthall som uppförs även ska
kunna användas av till exempel föreningslivet, en verksamhet som inte är kopplad till skolverksamheten.
Kvartersmark för centrum(C) möjliggörs för att funktioner i skolan, till exempel aula och
bibliotek kan användas utanför skolans verksamhetstid. Centrum möjliggör även separata
centrumverksamheter om det är möjligt att förena på ett bra sätt med skol- och sporthallsfunktionen.
Kvartersmark för nätstation(E1), syftar till att möjliggöra den nätstation som behövs för
skolan och sporthallen men som även skulle kunna användas för kommande bebyggelse
runt planområdet.
Bebyggandets omfattning, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p

Förgårdsmark om 3 meter regleras runt kvartersmark, marken får inte förses med byggnad(prickmark). Syftet är att ge förutsättningar för att grundläggning, ledningar och
grönska ska få plats inom kvartersmark längs främst Hyllie boulevard. Även cykelparkering
och entréplatser kan rymmas inom förgårdsmarken. Inom prickmark är det endast byggnader och byggnadsdelar som begränsas. Skärmtak över entréer får finnas i begränsad omfattning.
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Längs planområdets västra sida är förgårdsmarken 5 meter djup. Syftet med den djupare
förgårdsmarken är att säkra ett större avstånd mellan de storskaliga byggnaderna inom
planområdet och den kommande bebyggelsen i väster.
Även området kring de befintliga träden har försetts med prickmark för att skydda trädens
rotzon.
Byggnadernas höjder begränsas genom reglering av högsta nockhöjd. Mot Hyllie boulevard medges en nockhöjd om 25 meter. Höjden motiveras av att byggnaden kommer att
ligga mot storskaliga stadsrum, Hyllie boulevard och den nya stadsdelsparken. Det krävs
därmed en relativt hög byggnad för att skapa balans mellan bebyggt och obebyggt. En
nockhöjd om 25 meter möjliggör en skolbyggnad i 5 våningar. Inom den västra delen av
kvartersmarken medges 16 meter i nockhöjd. Höjden motiveras av att den möjliggör en
sporthall som behöver en viss höjd. Att höjden är lägre i denna del än mot Hyllie boulevard
motiveras av att bebyggelsen i denna del möter den kommande bebyggelsen i västra Hyllie
som planeras ha en något lägre bebyggelsehöjd än centrala Hyllie.
Byggrätten inom kvartersmark begränsas inte ytterligare. För att säkerställa att tillräckliga
ytor för friyta, parkering och byggnader finns har följande antagande gjorts. Kvartersmark
för skola, idrottshall och centrum är totalt 14 290 kvadratmeter inom planområdet. Vid användning grundskola ska en friyta om 15 kvadratmeter per elev uppnås. Skoltomten är i
planskedet dimensionerad för 540 elever vilket innebär en friyta om 8 100 kvadratmeter.
Sporthallen bedöms behöva ca 1 800 kvadratmeter. Ytbehovet för parkering beräknas till
ungefär 900 kvadratmeter och yta för leveransfordon och avfallsfordon beräknas till ca 200
kvadratmeter. Kvarvarande yta, 3 190 kvadratmeter, kan användas för skolbyggnad och
eventuella komplementbyggnader. För att klara behovet av ytor inne i skolbyggnaden behöver byggnaden minst uppföras i 4 våningar. Det är dock en fördel om åtminstone delar av
byggnaden är högre för att balansera de storskaliga stadsrum som skolan ligger vid, för att
skapa ett bra bullerskydd för skolgården och för att hushålla med värdefull mark i kollektivtrafiknära läge.
Placering, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p

För kvartersmark regleras skolbyggnadens placering - huvudbyggnad ska placeras i
östra delen av tomten, i huvudsak i gräns mot förgårdsmark(p1). Syftet är att säkra att
skolans huvudbyggnad placeras längs Hyllie boulevard och skapar en stadig kant till boulevarden. Möjligheten finns att ha kortare partier indragna från gräns mot förgårdsmark för
att till exempel skapa en eller flera entréplatser och cykelparkering. Genom att byggnaden
placeras så långt åt öster som möjligt ges även förutsättning för en sammanhängande, bullerskyddad friyta för eleverna åt väster.
Utformning, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p

För östra delen av kvartersmark regleras att minst en entré ska finnas mot Hyllie boulevard(f1). Bestämmelsen motiveras av att entréer skapar rörelse och liv i gaturummet. Entré
gör också att byggnaden upplevs som välkomnande och en del av området.
Detaljplanen reglerar också att tekniska anläggningar ska mot Hyllie boulevard integreras i byggnadens volym och gestaltning. Undantag får göras för anläggningar för
lokal energiproduktion(f2). Syftet med bestämmelsen är att mot Hyllie boulevard få ett
sammanhållet fasad- och taklandskap. I detta exponerade läge bedöms det inte lämpligt att
synliga och fristående tekniska anläggningar, till exempel fläkthuvar och ventilationsanläggningar, är ett gestaltningsgrepp. Regleringen gäller endast mot Hyllie boulevard, in mot
skolgården och för sporthallen finns inga sådana begränsningar. Undantaget för anläggningar för lokal energiproduktion motiveras av Hyllies inriktningsmål om att vara
Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel.
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Behov av ytterligare bestämmelser om utformning utreds inför granskningsskedet.
Markens anordnande och vegetation, PBL 4 kap. 10 §

Inom planområdet finns flera värdefulla träd. Några av dessa träd skyddas från fällning,
trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk(n2). Bevarandet av
träden motiveras av att de kommer ge skolgården uppvuxen vegetation och bidra till
grönska och skugga direkt. De ger även en förankring i platsen som en rest av den historiska strukturen i området, se kapitel 6 - planförutsättningar. Om träd behöver tas ner bör
de kompenseras med flera nya träd varav några bör placeras i den gamla fastighetsgränsen
så att dess sträckning fortsatt kan synas i landskapet.
Även området kring själva träden skyddas genom att marken kring träden inte får förses
med byggnad eller hårdgöras, marken får inte hårdgöras(n1). Syftet är att skydda trädens
rötter från skada och på så sätt skapa förutsättningar för att träden ska fortsätta vara vitala.
Även marken kring de två norra träden inom kvartersmark skyddas från hårdgörning trots
att själva träden inte skyddas. Syftet är att så långt som möjligt kunna ge förutsättningar för
befintliga träd att stå kvar. Syftet är även att ge förutsättningar för nya träd i samma läge
(den historiska ägogränsen) om de befintliga träden behöver tas ner.
2.4 Administrativa bestämmelser
Huvudmannaskap, PBL 4 kap. 7 §

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats.
Genomförandetid, PBL 4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Ändrad lovplikt, PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p

Detaljplanen reglerar att marken kring träden på kvartersmark inte får hårdgöras. För att
säkra att dessa ytor inte hårdgörs har lovplikten utökats, marklov krävs även för åtgärder
som förändrar markens genomsläpplighet(a1).
Detaljplanen reglerar att ett antal särskilt värdefulla träd i södra delen av planområdet inte
får fällas om de inte är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk. För att säkerställa att träd bara
fälls under dessa förutsättningar har lovplikten utökats, marklov krävs även för fällning
av träd(a2). Den utökade lovplikten gäller endast de skyddade träden.
2.5 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Planområdet nås via gång- och cykelbana i Hyllie boulevard. Inom den nya lokalgatan ges
plats för gångbanor på båda sidor av gatan och separat cykelbana på den södra sidan.
Skolan kommer att planeras och uppföras innan övrig struktur i området är utredd. För att
göra skolan tillgänglig för elever som kommer på Tygelsjöstigen, planeras en tillfällig gångoch cykelkoppling mellan Tygelsjöstigen och den nya lokalgatan inom planområdet.
Biltrafik

Skolan och sporthallen nås via den nya lokalgatan inom planområdet. Gatan planläggs och
byggs tillfälligt som en återvändsgata med vändzon i denna detaljplan. Lokalgatan förutsätts
byggas om till en gata som fortsätter västerut i kommande planläggning och utbyggnad av
området. Kommande planarbetet i norr och väster behöver utreda hur det fortsatta gatunätet ska se ut.
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I planförslaget finns förslag på område för nätstation i planområdets nordvästra del. Nätstationen kommer att nås via den tillfälliga gång- och cykelkoppling som planeras mellan
den nya lokalgatan och Tygelsjöstigen.
Bilparkering

Behovet av bilparkering för skolans personal beräknas bli total 19 bilplatser med mobilitetsåtgärder på basnivå, det vill säga inga åtgärder. Parkering för rörelsehindrades fordon
ingår i det antalet. Ingen övrig parkerings behövs för skolan. Behovet av bilparkering för
sporthallen beräknas bli det samma som behovet för skolan.
Parkeringsplatser för rörelsehindrades fordon ska ordnas inom kvartersmark. Minst en
plats kommer att behöva ordnas. Parkeringsbehovet bör i övrigt i första hand lösas i närliggande parkeringshus, till exempel kommande parkeringshus norr om Almviksvägen, för att
inte uppmuntra till onödiga bilresor. Eftersom sporthallen bara kan användas av utomstående utanför skolans verksamhetstid bedöms parkeringsplatserna som behövs för sporthallen fullt ut kunna samnyttjas med personal på skolan.
Cykelparkering

Behovet av cykelparkering för elever och skolans personal bedöms bli 439 cykelplatser.
Dessa ska vara fördelade till de olika entréplatser till skolan, sporthallen och skolgården.
Eftersom sporthallen bara kan användas av utomstående utanför skolans verksamhetstid
bedöms parkeringsplatserna på kvartersmark kunna samnyttjas mellan personal och elever
på skolan och besökare till sporthallen.
Angöring

Angöring kommer att bestå av hämtande och lämnande föräldrar till elever på skolan samt
för skjuts till sporthallen. Angöring kommer att ske från den nya lokalgatan inom planområdet. Huvudentréer till skolan och sporthallen ska kunna nås inom 25 meter från angöringsplats.
Angöring för leverans- och avfallsfordon ska i huvudsak ordnas inne på kvartersmark för
att minimera dragvägen av varor och avfallsfordon. Lösningar för detta behöver studeras
vidare inom planarbetet för att skapa en bra arbetsmiljösituation för förare samtidigt som
trafiksituationen blir säker för eleverna och besökare till sporthallen.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten kommer att utökas för att inkludera planområdet. Nya vatten- och spillvattenledningar kommer att läggas i Hyllie boulevard och i den
nya lokalgatan. De nya byggnaderna kommer att kunna anslutas till ledningar i någon av
dessa gator.
Befintliga ledningar i diket kommer att ersättas av nya ledningar i Hyllie boulevard och i
Almviksvägen. Befintliga ledningar kommer därmed att tas bort vid genomförandet av detaljplanen.
Spillvattenservis från fastigheten Bunkeflo 7:80 kommer att läggas om så att den ansluts till
spillvattenledning i Vintriediket eller i Almviksvägen.
Dagvatten

Verksamhetsområde för dagvatten kommer att utökas för att inkludera planområdet. Nya
dagvattenledningar kommer att läggas i Hyllie boulevard och i den nya lokalgatan. Anslutning till dagvattennätet kommer att kunna ske i någon av dessa gator.
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Avfallshantering

Hämtning av avfall kommer att ske från den nya lokalgatan. Avfallsrum behöver därför placeras i anslutning till lokalgatan.
Värme

Ledningar för fjärrvärme kan läggas i Hyllie boulevard och bedöms bli huvudalternativet
för uppvärmning.
Elförsörjning

En ny nätstation behövs för skolans behov av elförsörjning. Nätstationen föreslås ligga i
planområdets nordvästra hörn, i anslutning till den nya lokalgatan. Ledningar för el läggs i
Hyllie boulevard och i den nya lokalgatan. Nätstationen nås via den tillfälliga gång- och cykelvägen som kopplar samman lokalgatan med Tygelsjöstigen.
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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. Nedan motiveras detta ställningstagande.
Detaljplanen möjliggör ingen verksamhet med betydande omgivningspåverkan i form av
risk för olyckor, buller eller annan påverkan på säkerhet och hälsa. Planområdets föreslagna
användning påverkar inte andra planers miljöeffekter. Hela Hyllie påverkas av buller från
både väg och järnväg. Planområdet är redan skyddad eller kan skyddas från dessa bullerkällor på ett sådant sätt att naturvårdsverkets riktvärden för ljudmiljö för uteplatser kan uppnås. Skolans centrala läge minimerar behovet av resor med bil för elever och personal och
därmed utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar samt begränsar ökningen av
buller kopplat till transporter i Malmö. Genomförandet försämrar därmed inte möjligheten
att följa miljölagstiftningen avseende miljökvalitetsnormer för luft. Skolverksamheten ger i
sig inte upphov till föroreningar som kan hindra att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås.
Planområdet innehåller ett dike och träd som omfattas av det generella biotopskyddet. Påverkan på diket bedöms bli påtaglig eftersom det tas bort. Påverkan på allén bedöms bli
mindre eftersom de flesta träden bevaras. I övrigt påverkas ingen skyddad miljö av genomförandet. Trädraden har även ett kulturhistoriskt värde vilket skyddas genom att träden och
miljön kring dem skyddas i detaljplanen.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

I och med utbyggnaden av Hyllie kommer landskapsbilden att påverkas påtagligt. Denna
förändring är redan prövad i och med att Hyllies utbyggnad har konsekvensbedömts inom
ramen för fördjupningen av översiktsplanen för södra Hyllie. Genomförandet av aktuell
detaljplan kommer att medföra viss förändring av landskapsbilden eftersom två stora byggnader kommer att placeras i det öppna landskapet.

Illustration över planlagd eller skissad bebyggelse längs Hyllie boulevard. Kontor markerade med blå färg, bostäder
med gul färg. Skolan visas med röd färg. Kvarteret mellan Almviksvägen och skolan är inte planlagd utan bara
skissad.
Dagsljus

Den planerade bebyggelsen ligger fritt i landskapet. Förutsättningarna för att klara dagsljuskraven inom den planerade bebyggelsen bedöms som mycket goda. En möjlig bebyggelsestruktur har studerat för området kring planområdet. Skolan och sporthallen bedöms inte
skapa svårigheter att uppnå dagsljuskrav för kommande bebyggelse.
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Sol/dagsljus/vind/mikroklimat

Solstudier
Solförhållandena har studerats övergripande för planområdet och dess omgivning. Den planerade bebyggelsen ligger fritt i landskapet och skolgården kommer i början bara att skuggas av själva skolbyggnaden och sporthallen. Skolbyggnaden kommer i sin tur att skugga
Hyllie boulevard och stadsdelsparken på eftermiddagar och kvällar. Eftersom det ännu är
oklart exakt vilja höjder den kringliggande bebyggelsen kommer att ha är det svårt att avgöra dess påverkan på planområdet. När ny bebyggelse uppförs i väster och söder kommer
den att skugga skolgården. Förutsättningarna för goda solförhållanden bedöms som goda
för både planområdet och dess omgivning.

Bild av hur området skuggas vid olika tidpunkter. Överst till vänster kl 8 den 21 mars, överst till höger kl 12 den
21 mars, nederst till vänster kl 16 den 21 mars, nederst till höger kl 12 den 21 december. Placering och höjd på
kringliggande bebyggelse är ännu inte klargjord och omgivningens påverkan på planområdet i bilderna ovan är därför
en av många möjliga situationer.

Vind
Planområdet kommer att vara utsatt för vindar från väster, söder och norr, framför allt innan Hyllie byggts ut åt väster. Det kommer att vara viktigt att skapa vindskyddade miljöer
inom skolgården. Den bebyggelse som medges har inte sådana höjder att den bedöms
skapa eller öka problem med starka vindar eller turbulens.
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Kulturmiljö och arkeologi

Inom planområdet har lämningar från gränsmarkeringar påträffats. Ett genomförande
kommer troligen att innebära att lämningarna dokumenteras och tas bort. En arkeologisk
förundersökning ska genomföras efter detaljplanens samråd.
Träden som står i en gammal ägogräns kommer i huvudsak att bevaras och skyddas mot
fällning genom planbestämmelse. Konsekvenserna för kulturmiljö och arkeologi bedöms
som ringa.
Naturmiljö

En naturvärdesinventering har genomförts för planområdet, Dp 5720 Naturvärdesinventering i
Södra Hyllie, 20200831, Ekologigruppen. Utifrån inventeringen har följande beskrivning och
ställningstaganden gjorts.
Inom planområdet finns en trädrad med enskilda större träd och ett 10 år gammalt tillfälligt
dagvattendike. Träden har bedömts ha både ett historiskt och ett ekologiskt värde som tar
många år för att utveckla.
Träd
De träd som står inom den södra delen av planområdet är stora askar med rik lavflora, ett
stort och vitalt pilträd samt ett hagtornsträd. Miljö kring träden används för födosökning av
tre fågelarter, kråka, hussvala och stare, vilka är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen.
Träden i södra delen av planområdet ska bevaras och skyddas mot fällning genom planbestämmelse.
Trädet längs norr ut inom planområdet föreslås tas bort. Området behövs för att anlägga
en ny lokalgata och dra ledningar för vatten, avlopp, dagvatten och fjärrvärme. Det aktuella
trädet är ett pilträd som klassas som särskilt skyddsvärt. Trädet har en stambas på 100–110
cm (svårmätt högre upp), en mycket grov gren, dödvedspartier, håligheter och grova torrgrenar.
Det två träd som ligger inom norra delen av kvartersmarken för skola och sporthall bedöms också eventuellt behöva tas ner. Träden klassas som skyddsvärt och särskilt skyddsvärt. Träden är en flerstammig pil med en stambas om som är över en meter i diameter och
grenar som har en omkrets om ca 60 cm och en tvåstammig vital pil med stambas med en
diameter om ca 90 cm. Båda träden har håligheter. Eftersom många funktioner ska samsas
inom den norra delen av planområdet är risken stor att dessa träd skadas, framför allt vid
uppförandet av skolbyggnade. Dessa träd skyddas därför inte men vid utformningen av
området ska träden sparas om möjligt. Marken kring träden får inte hårdgöras och skyddas
även genom prickmark.
Diket
Diket har också bedömts ha naturvärde, bland annat finns en blomrik ängsflora på slänterna och ätlig groda som har påträffats nere i den fuktiga miljön på dikets botten. Ätlig
groda omfattas av skydd enligt 6 § artskyddsförordningen. I vilken grad en lågpunkt dit vatten från skolgården kan ledas ska utredas i det fortsatta planarbetet. Det djupa diket med
dagvatten från ett större område kommer dock inte att finnas kvar på skolgården eller inom
lokalgatan, dagvatten från andra delar av Hyllie ska ledas om via ledningar till Vintriediket.
Delar av diket kommer att finnas kvar utanför planområdet.
Samlad bedömning
Konsekvenserna för naturmiljö bedöms i inledningsskedet bli negativa då ett eller ett par
värdefulla och gamla träd försvinner och diket läggs igen. På längre sikt bedöms konsekvenserna för naturmiljö bli positiva då nya värden utvecklas genom mer varierad vegetation inom skoltomten och en ny trädrad längs lokalgatan. Förändringen som genomförandet
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av detaljplanen medför bedöms inte bli betydande och bedöms inte påverka de lokala populationerna av arter skyddade enligt 4 § och 6§ artskyddsförordningen, eftersom liknande
miljöer som de som minskas eller försvinner inom planområdet finns direkt söder om planområdet.
Omvandlingen från intensivt brukad åkermark med kantzoner till stadslandskap, har tidigare konsekvensbedömts inom ramen för fördjupningen av översiktsplanen för södra Hyllie.
Påverkan på områden som omfattas av biotopskydd
Diket och trädraden bedöms omfattas av det generella biotopskyddet. Diket bedöms omfattas av biotopskydd för småvatten och våtmark i jordbruksmark. Trädraden bedöms omfattas av biotopskydd för allé.
Biotopskyddet för diket kommer att upphöra oavsett om själva diket behålls eller inte när
området kring diket omvandlas från jordbruksmark till stadsbebyggelse. För att få en ändamålsenlig skoltomt kommer dock diket att läggas igen som en av de första förändringarna i
området vilket kan kräva dispens. Diket anlades 2009 som en tillfällig dagvattenlösning i
samband med att byggnationen kring Hyllie station. Planen har alltid varit att det ska ersättas med andra dagvattenlösningar i och med att Hyllie byggs ut och att området där diket
ligger istället skulle bebyggas.
Trädraden bedöms omfattas av det generella biotopskyddet för allé. Biotopskyddet bedöms
finnas kvar även efter att detaljplanen genomförts. Träden i södra delen av planområdet ska
finnas kvar och både träden och marken kring träden skyddas genom bestämmelse i detaljplanen. Minst ett av träden i norra delen av planområdet behöver fällas. Dispens behöver
sökas för fällning av träd och kan eventuellt behöva sökas vid beskärning av träd som inte
fälls.
Risker och säkerhet

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

I och med att skolan planeras för högstadieelever som i hög grad kan ta sig till skolan till
fots eller på cykel, att skolan ligger nära ett stort antal bostäder och att förutsättningarna att
bo nära skolan är stor och gång- och cykelnätet är väl kopplat till skolan, bedöms detaljplanen inte innebära någon större påverkan på trafikmängder och därmed inte någon påverkan
på luftkvalitet. Luftkvalitén i området är idag god eftersom området inte är bebyggt men
kommer med stor sannolikhet att försämras något när Hyllie boulevard byggs ut. De trafikmängder som beräknas i Hyllie kommer dock inte att innebära sådana luftföroreningar att
miljökvalitetsnormer för luft eller miljömål för luft överskrids.
Vattenkvalité

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till Vintriediket som
är en del av den allmänna dagvattenanläggningen. Slutlig recipient är Södra Öresunds kustvatten.
Detaljplanen möjliggör användningen skola och en mindre del allmän gata. Ingen av dessa
användningar bedöms i sig ge upphov till föroreningar som medför någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Omvandlingen av markanvändningen, från jordbruksmark till tät, bebyggd stad kommer att
ändra vilken typ av ämnen som lämnar området. Eftersom jordbruksmarken idag medför
att näringsämnen leds till slutrecipienten och detta läckage kommer att minska vid omvand-
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lingen, så kommer detta att kunna få en positiv effekt på vattenkvalitén i recipienten. Istället kommer föroreningar kopplade till biltrafik att öka. Den gata som planläggs kommer att
ha mycket små trafikmängder vilket begränsar mängden föroreningar.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

Planområdet består idag av mark med god fördröjande förmåga, odlingsmark. Dessutom
finns ett dike med möjlighet att fungera som fördröjningsmagasin. Flödet från planområdet
är därför idag negativt, det har en fördröjande kapacitet motsvarande ca 1000 kubikmeter
vid ett 100-årsregn. Vid ett genomförande kommer en stor del av planområdet att hårdgöras vilket ökar avrinningen från planområdet. Totalt bedöms avrinningen från planområdet
öka med motsvarande 2000 kubikmeter om diket fylls ut helt inom planområdet. För att
situationen inte ska försämras nedströms behöver den del av diket som ligger söder om
planområdet vara kvar. I den del av diket som ligger utanför planområdet beräknas vattnet
stå upp till +18 m vid ett hundraårsregn. Dikets krön ligger på +19 m. Diken har alltså en
viss överkapacitet. Totalt bedöms det kvarvarande diket kunna rymma ytterligare 1900 kubikmeter jämfört med vad det beräknas ta emot idag vid ett skyfall. En stor del av vatten
från planområdet kan därför ledas söderut enligt bild nedan. I fortsatt planarbete behöver
hantering av skyfall utredas ytterligare.

Ekströms väg

Norr

Almviksvägen

Snedbild över planområdet och dess omgivningar. Pil visar vatten från planområdet, område inom vit, streckad linje
visar område dit vattnet från planområdet i första hand kan ledas vid skyfall.
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Markföroreningar

En historisk inventering av området har genomförts (Högstadieskola Hyllie - Historisk inventering, 2020-08-25 Fastighets- och gatukontoret). Inventeringen omfattar studie av flygfoton, äldre
kartmaterial och dokumentation över tidigare och pågående verksamheter som kan ha
medfört föroreningar. Spridningsrisker har även bedömts utifrån geologiska och hydrologiska förhållande.
Vid inventeringen har inga förorenande verksamheter eller aktiviteter kunnat hittas inom
planområdet eller inom ett sådant avstånd från planområdet att det finns risk för föroreningar. Marken har använts som jordbruksmark under mycket lång tid. Området har inte
använts för förvaring av massor och halterna av luftföroreningar är låga vilket gör att påverkan från luften inte bedöms trolig.
Jordbruk kan innebära användning av bekämpningsmedel. Därför behöver en översiktlig
undersökning av mark och grundvatten göras för att säkra markens lämplighet för skoländamål. Eftersom risken att påträffa föroreningar bedöms som mycket liten, kommer provtagning att utföras efter samrådsskedet för detaljplanen.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Planområdet är utsatt för trafikbuller från Hyllie boulevard. En tidig bullerkartläggning, Dp
5592 Vägtrafikbuller 2040 2018, Stadsbyggnadskontoret, har gjorts inom ramen för planarbetet
för Hyllie boulevard. Kartläggningen visar att den ekvivalenta nivån vid fasad mot Hyllie
boulevard där planområdet föreslås uppgår till 70 - 75 dB(A) och den maximala till 90
dB(A). Skolgården kommer att skyddas av tillkommande byggnader och där är ljudnivåerna
betydlig lägre, under 55 dB(A) i ekvivalentnivå.
För bedömning av buller vid förskole- och skolgårdar används Naturvårdsverkets
vägledande riktvärden från väg- och spårväg som började gälla i september 2017. På ny
förskole- och skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den
ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70
dBA underskridas på samma ytor.
En bullerutredning ska tas fram inför granskningsskedet för detaljplanen. Bullerutredningen ska klargöra att det går att uppnå goda ljudförhållanden avseende trafikbuller på
kvartersmark inom planområdet.
Trafikkonsekvenser

Genomförandet av detaljplanen innebär trafik till planområdet. För att elever och besökare
till sporthallen som tar sig till fots och cykel ska kunna korsa de större gatorna på ett säkert
sätt, krävs säkrade korsningar på Almviksvägen och Hyllie boulevard. Även vägen från närliggande parkeringshus behöver utföras så att den är trafiksäker för fotgängare. Detta har
funnits med i tidiga diskussioner om gatornas utformning och bedöms inte innebära några
nya konsekvenser för övrig trafik.
Biltrafik till planområdet består av bilburna besökare till sporthallen och skolan, personal
till skolan och leverans och avfallsfordon. Dessa kommer att nå planområdet via den nya
lokalgatan. Detta innebär att trafik ska in och ut på Hyllie boulevard. I ett inledande skede
kommer detta inte att påverka framkomligheten för annan biltrafik på Hyllie boulevard eftersom trafikmängderna på boulevarden och till planområdet kommer att vara mycket små.
När Hyllie boulevard får kollektivtrafikfält kan det vara lämpligt att endast tillåta medlöpande trafik in och ut på lokalgatan för att inte hindra övrig trafik. Korsningen mellan den
nya lokalgatan och Hyllie boulevard behöver göras säker så att biltrafiken in på gatan inte
orsakar olyckor för gående och cyklister som färdas längs Hyllie boulevard.
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Parkering bör i första hand ske i närliggande parkeringshus. Genomförandet av detaljplanen innebär därför även viss trafik till parkeringshuset norr om Almviksvägen i första hand.
Det rör sig om en mycket liten mängd biltrafik och bedöms inte innebära några åtgärder utöver de som redan finns för att skapa trafiksäker miljö kring parkeringshuset.
Totalt bedöms skolan och sporthallen att innebära 130 fordonsrörelsen med bil på den nya
lokalgatan och 130 fordonsrörelser med bil vid parkeringshuset.
3.3 Ekonomiska konsekvenser

Uppförandet av skolan och sporthallen samt den nya lokalgatan innebär en kostnad för
Malmö stad. Omläggning av ledningar till permanenta lägen bekostas av VA Syd. Detaljplans genomförande innebär inga intäkter för kommunen.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Bunkeflo 6:8 - Fastigheten ägs av Malmö kommun och kommer genom detaljplanen att avstå mark dels till kvartersmark för skoländamål och dels till kommunägd allmän platsmark.
Bunkeflo 7:6 - Fastigheten ägs av Malmö kommun och kommer genom detaljplanen att avstå mark dels till kvartersmark för skoländamål och dels till kommunägd allmän platsmark.
Dikningsföretaget som Bunkeflo 7:6 deltar i kan komma att beröras.
3.5 Samhällskonsekvenser
Socialt god livsmiljö

Genomförandet av detaljplanen bidrar till en blandad stad med närhet för de boende till
service, i detta fall skola och sporthall.
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att tillföra kommunal service så att planeringen av nya bostäder kan fortsätta i Hyllie.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planförslaget har utformats för att göra skolan lättillgänglig för barn från både Hyllie och resten av Malmö genom att skolan är placerad vid flera starka cykelstråk så att barnen kan ta sig till skolan med
cykel eller till fots. Detta är gynnsamt för elevernas hälsa, men också för deras förutsättningar att ta sig till skolan själva vilket ökar deras förutsättningar för att ta sig fram självständigt. Även närheten till kollektivtrafik ökar barnens förutsättningar att ta sig till skolan
och sporthallen själva. Storleken och trafikmängderna på framför allt Hyllie boulevard ställer dock stora krav på att korsningspunkter som ligger längs stråk som leder till skolan utformas med särskild tanke på barn. Även lokalgatans detaljutformning kommer att påverka
barnens möjlighet att röra sig tryggt och säkert.
Kvartersmarkens storlek har beräknats så friyta på skolgård enligt stadsbyggnadsnämndens
riktlinjer kan ordnas. Detaljplanen ger därmed förutsättning för en god vistelsemiljö ute
och för verksamhetens behov kopplat till undervisning i idrott och hälsa. Krav på byggnadernas placering ger en bullerskyddad utemiljö. Bevarande av de stora träd som finns inom
planområdet ger skugga på skolgården och skyddar eleverna från farlig UV-strålning. Träden ger också en förankring i historien och därmed förutsättningar som en skola med en
egen identitet som barnen kan känna stolthet för.
Sporthallen som kan användas även utanför skolans verksamhetstid ger barn möjlighet till
en aktiv fritid.
Detaljplanen bedöms få mycket positiva konsekvenserna ur ett barnperspektiv och bedöms
följa FN:s barnkonvention och svensk lag.
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Tillgänglighet

Planområdet ligger längs gator med mycket flack lutning och framkomligheten till skolan
bedöms kunna bli mycket god. Tack vare skolans läge vid en av de större gatorna blir den
lätt att komma till och hitta till för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga.
Angöring och parkering för rörelsehindrades fordon kommer att kunna lösas på ett bra sätt
via den lokalgata som planläggs tillsammans med skolan. Detaljplanen bedöms inte få några
negativa konsekvenser ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Jämställdhet

Planområdet ligger vid starka rörelsestråk med goda förutsättningar för att bli en trygg
miljö både för de flickor och kvinnor som rör sig ute längs gata och för de som ska till
själva skolan och sporthallen. Området kring skolan kommer att bebyggas med framför allt
bostäder vilket ger ytterligare förutsättningar för en trygg vistelsemiljö. Kluster av verksamheter som är stängda under nätter och kvällar har undvikits. De goda möjligheterna att ta
sig till skolan med alla slags transportmedel men framför allt med cykel och kollektivtrafik
ger goda förutsättningar för kvinnor att ha skolan som arbetsplats eftersom kvinnor i högre
utsträckning än män går, cyklar eller åker kollektivt till sin arbetsplats. Närheten till olika
slags service, framför allt kring Hyllie station men även Svågertorp, underlättar för både
kvinnor som är anställda på skolan och för kvinnor som är föräldrar till elever som hämtas
genom att det blir lätt att göra ärenden på vägen.
Detaljplanen bedöms få positiva konsekvenserna ur ett jämställdhetsperspektiv.
Planarbetet har drivits och beslutats av både kvinnor och män.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 540 skolplatser i grundskola. Syftet är att
skolan ska uppföras som en högstadieskola vilket kompletterar utbudet av skolor i Hyllie.
Kommersiell service

En ny högstadieskola bedöms öka underlaget för kommersiell service i Hyllie, särskilt i närområdet till skolan. Både elever och personal är potentiella kunder.
Detaljplanen bedöms få positiva konsekvenserna för kommersiell service i närområdet.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av 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).
Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för ansökan om dispens om åtgärder som berör biotopskydd inför genomförandeskedet.
Kommunen ansvarar för flytt av servis för spillvatten från fastigheten Bunkeflo 7:80.
Tidplan

Detaljplanen bedöms vinna laga kraft i mars 2022.
Flytt av befintliga ledningar till och längs diket kommer att ske innan 2023.
Byggator och ledningsdragning samt iordningställande av kvartersmark inför byggnation
påbörjas tredje kvartalet 2022 och beräknas vara klart andra kvartalet 2023.
Byggnation av skola och sporthall samt skolgård påbörjas andra kvartalet 2023 och ska vara
klart andra kvartalet 2025.
Färdigställande av allmän platsmark sker från fjärde kvartalet 2024 till tredje kvartalet 2025.
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

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

Som förberedelse för utbyggnad av detaljplanen behöver tillfälliga ledningar för VA att läggas om i nytt, permanent läge i Almviksvägen. Nya ledningar för VA och el kommer att
läggas i den nya lokalgatan. I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
Den tillfälliga servisen för spillvatten från Bunkeflo 7:80 till spillvattenledningen i diket
kommer att bytas och läggas om.
Ny nätstation kommer att uppföras inom planområdet. Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och placering av nätstationer bör ske på ett
sätt som begränsar exponeringen för strålning och brandrisk.
Brand

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
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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.
Buller

Mer detaljerade bullerberäkningar kommer att behöva redovisas av exploatören i samband
med bygglovsansökan.
Dagsljus

Mer detaljerade utredningar gällande dagsljustillgång i byggnader kan behöva redovisas av
exploatören i samband med bygglovsansökan.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor

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

Ny fastighet för skola inom området kommer att bildas. Den mark som ska ingå i allmän
platsmark ska överföras till en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
En liten del av fastigheten Bunkeflo 7:6 inom planområdet ligger inom båtnadsområde för
dikningsföretaget Bunkeflo nr 6 och 8. Om denna del av Bunkeflo 7:6 regleras till en annan
fastighet kan detta påverka andelstalen i dikningsföretaget.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av att det finns ett stort behov av en högstadieskola som komplement till Hyllievångsskolan som har låg- och mellanstadie. Det finns också behov av lokaler för fritidsaktiviteter för Hyllieborna i takt med att bostäder byggs i området.
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, grundskoleförvaltningen och serviceförvaltningen deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet ligger längs Hyllie boulevard i sydöstra Hyllie. Planområdet är 16 686 kvadratmeter stort och omfattar delar av fastigheterna Bunkeflo 7:6 och Bunkeflo 6:8 i Vintrie.
Båda fastigheterna ägs av Malmö kommun.
En liten del av fastigheten Bunkeflo 7:6 inom planområdet ligger inom båtnadsområde för
dikningsföretaget Bunkeflo nr 6 och 8.
Bunkeflo 7:6 och Bunkeflo 6:8 ingår i samfällighet Bunkeflo S:18, vilken är en vägsamfällighet för Ekströms väg. Bunkeflo 7:6 och Bunkeflo 6:8 ingår även i samfällighet Bunkeflostrand S:5, Stenören.
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Sivåker

Ortofoto med det föreslagna planområdet inom röd, streckad linje. Fastighetsgränser markerade med mörkröd, heldragen linje. Planområde och läge för Hyllie boulevard och stadsdelsparken visas med grönt fält i högra delen av bilden.
Platsens historik

Området består idag av odlingsmark, ett dike för dagvatten samt en rad med större träd.
Diket är en provisorisk lösning för dagvattenhanteringen inom Hyllie.

Foto av planområdet från väster.
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Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet ligger i det öppna odlingslandskapet. Den enda struktur som finns i området
är dagvattendiket och trädraden i dess östra gräns. Öster om planområdet kommer Hyllie
boulevard att byggas. Boulevarden är Hyllies huvudgata och förbinder området med Pildammsvägen i öster och Holma och Kroksbäck i norr. Runt planområdet kommer ny,
blandad stad med framför allt bostäder att planeras och uppföras.
Kulturmiljö

Inom området finns en trädrad som är en rest av vegetation som har stått i gränsen mellan
olika fastigheter. Gränsen kan vara ännu äldre och kan innan stor- och enskiftet ha utgjort
läget för hägnaden mellan Västervång och Hanebergsvången som tillhörde Bunkeflo by.
Arkeologi
Planområdet har genomgått arkeologisk utredning steg 1 och 2, Bunkeflo 7_7 m fl Arkeologisk utredning steg 1 2018, Sydsvensk arkeologi och Bunkeflo 7_7 m fl Arkeologisk utredning steg 2
2018, Sydsvensk arkeologi. Två områden, benämnda som område 2 och område 3 i utredningens steg 2, berörs av planområdet och ska genomgå arkeologisk förundersökning. Inom
områdena har diken, gropar, enstaka stolphål och kulturlager påträffats. Lämningarna är
inte synliga ovan mark.
En kulturmiljöutredning togs fram i och med starten av planläggningen av Hyllie, Kulturmiljöutredning Bunkeflo och Vintriepark 2007, Malmö kulturmiljö. I kulturmiljöutredningen beskrivs de element och miljöer som fanns i området kopplat till de tre byarna,
bland annat finns kartor med gränser för vångar och ägogränser. Den trädrad som finns
inom planområdet är av kulturmiljövärde eftersom den visar på tidigare ägo- och bruksstrukturer i området.
Naturmiljö

Området har genomgått en naturvärdesinventering, Dp 5720 Naturvärdesinventering i Södra
Hyllie, 20200831, Ekologigruppen. Inom planområdet hittades ett område, diket och tillhörande ängytor och trädrad, med påtagligt naturvärde. Påtagligt naturvärde innebär att området har betydelse för att den biologiska mångfalden på kommunal nivå ska kunna bevaras.
Inom området finns blomrik ängsmark och ett fuktområde bestående av själva dagvattenstråket. Området är välbesökt av olika fjärilar (vanliga arter) och nyttjas som födosöksområde av olika fåglar, exempelvis starar, kråkor, ladusvalor och hussvalor(svalorna i luftrummet). I diket noterades också flertalet individer av ätlig groda.
Träden består av grova flerstammiga pilar(träd med nummer 5, 6, 7, 9 och 14 i kartbilden
nedan), hagtorn(träd med nummer 11 i kartbilden nedan) och grov, vital ask(träd med
nummer 8, 10 och 12 i kartbilden nedan), med en rik epifytflora. På askarna växer huvudsakligen näringsgynnade arter som finlav, vägglav, kranslav, ägglavar, gulkantad dagglav
men även den fd rödlistade arten grynig dagglav. En del av träden har stamhål och torrgrenar. I anslutning till träden finns också en del liggande död ved i form av barklösa lågor.
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Kartutdrag ur naturvärdesinventeringen. Diket är markerat med blå rastrering, träd markerade med gröna punkter
och nummer. Planområdet inom vit, streckad linje.
Topografi

Planområdet är relativt flackt med en svag lutning mot sydväst och nordväst. Markens höjd
ligger förutom i diket, mellan +18 m och +20 m i RH 2000. Inom planområdet går ett temporärt dagvattendike i nord-sydlig riktning. Diket är ca 2 meter djupt med flacka slänter.

Ortofoto med höjdlinjer (orangea linjer med röda siffror) och skyfallskarteringen (blå-rosa fält redovisar potentiellt
vattendjup, blå linjer visar avrinningsvägar). Det föreslagna planområdet inom röd, streckad linje.
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Kollektivtrafik

Idag finns närmaste kollektivtrafik vid Hyllie station, ca 600 meter norr om planområdet.
Från Hyllie station går tåg, regionbuss och stadsbuss. Hyllie boulevard kommer i framtiden
att trafikeras av Malmöexpresslinje 10 med hållplats direkt norr om korsningen mellan Hyllie boulevard och Almviksvägen. Där kommer även dagens linje 4 att stanna.
Gång-, cykel- och biltrafik

I dag finns separat gång- och cykelbana längs Almviksvägens norra sida. Dessutom är Tygelsjöstigen ett grusat gång- och cykelstråk. Längs Hyllie boulevard kommer det att finnas
gång- och cykelbana på båda sidor.
Almviksvägen och den kommande Hyllie boulevard kommer att utgöra områdets allmänna
gator.
Teknisk försörjning

Tillfälliga ledningar för vatten och avlopp finns idag i diket genom området. Från fastigheten Bunkeflo 7:80 finns en spilledning som är ansluten till ledningen i diket. Dagvatten
leds öppet från Almviksvägen och Hyllie boulevard ner till Vintriediket. Även dagvattenlösningen är tillfällig.
Permanenta ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten kommer att läggas i Hyllie boulevard och Almviksvägen.
Ledningar för el, värme och kommunikation kommer att läggas i Hyllie boulevard.
Kommunal och kommersiell service

Kommunal service
Flera skolor planeras i Hyllie. Hyllievångsskolan i östra Hyllie rymmer 530 barn från förskoleklass till årskurs 6 samt en förskola med 4 avdelningar. Längre västerut i Hyllie planeras en internationell skola för 600 elever i årskurs F-9. Det kommer totalt att byggas ca 8
förskolor i området.
Kommersiell service
Kommersiell service finns både i Hyllie och i Svågertorp öster 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

Planområdet redovisas i översiktsplanen som blandad stad. Det ligger vid Hyllie boulevard
som är utpekat som läge för övrigt huvudcykelnät, stomlinje för buss, ny spårburen kollektivtrafik och huvudgata. Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
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Ny blandad stad
Ny park eller natur
Ny/befintlig grön koppling
Nytt/befintligt stomlinjenät
för buss
Nytt/befintligt övrigt huvudcykelnät
Ny/befintlig huvudgata
Ny högprioriterad kollektivtrafik

Utdrag ur översiktsplanen. Det föreslagna planområdet inom röd, streckad linje.

Planområdet ligger inom fördjupningen av översiktsplanen för södra Hyllie (FÖP
Södra Hyllie) och inom ett område som översiktsplanen pekar ut för blandad bebyggelse.
Läget ligger längs den kulturaxel som pekas ut i FÖP södra Hyllie och förstärker därmed
axeln. Läget i nuvarande förslag motsvarar också FÖP:ens inriktning om skolan mitt i byn
där skolbyggnaden är väl synlig och lätt att ta sig till.
Planförslaget är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är inte planlagt tidigare.
5.4 Underlag till planarbetet
Val av läge för planområdet

Planuppdraget för detaljplanen utgick från ett större område än vad som behövdes för
planområdet och lokalgatan. Inför samrådet har en precisering av läge för planområdet
gjorts. Två alternativ för placering har jämförts, ett där skolan ligger vid korsningen mellan
Hyllie boulevard och Almviksvägen, alternativ norr, och ett där skolan ligger där Hyllie
boulevard gör en 90-graders-sväng, alternativ söder. Av det två alternativet bedöms alternativ söder ha störst fördelar, främst för trygghet, stadsbild, förutsättningar för skydd av kulturhistoriska och ekologiskt värdefulla strukturer och trafiksäkerhet. Det södra alternativet
bedöms också kunna ha en snabbare planprocess eftersom utredningsbehovet kring markmiljö och arkeologi är mindre. De båda alternativen bedöms som likvärdiga ur ett genomförandeperspektiv. Det norra alternativet bedöms ha fördelar kring tillgänglighet till kollektivtrafik.
Kommunövergripande dokument








Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2018-2022
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
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Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun

Utredningar till grund för planförslaget








Bunkeflo 7_7 m fl Arkeologisk utredning steg 1 2018, Sydsvensk arkeologi
Bunkeflo 7_7 m fl Arkeologisk utredning steg 2 2018, Sydsvensk arkeologi
Dp 5592 Vägtrafikbuller 2040 2018, Stadsbyggnadskontoret,
Kulturmiljöutredning Bunkeflo och Vintriepark 2007, Malmö kulturmiljö
Högstadieskola Hyllie - Historisk inventering, 2020-08-25, Fastighets- och gatukontoret
Dp 5720 Naturvärdesinventering i Södra Hyllie, 20200831, Ekologigruppen

Stadsbyggnadskontoret
Carina Tenngart Ivarsson
Enhetschef

Åse Andreasson
Planhandläggare
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