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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tät, blandad och stadsmässig bebyggelse med bostäder, kontor, förskola och parkeringshus. Syftet är vidare att säkerställa det gröna stråk
som finns utpekat i översiktsplanen. Inom parkstråket ska det göras plats för rekreation, en
dagvattendamm och en områdeslekplats.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

•

I planförslaget föreslås en traditionell rutnätsstruktur där högre kontorsbebyggelse
har placerats längs med Annetorpsvägen för att skydda den lägre bostadsbebyggelsen och förskolan i mitten av området mot buller. Detaljplanen möjliggör för ca
360 bostäder i 4-6 våningar och ca 25 000 m2 BTA kontor, ett parkeringshus samt
en förskola med möjlighet till ca 100 förskoleplatser.

•

Inom planen föreslås ett parkstråk som kopplar ihop Kroksbäcksparken med Hyllie
vattenpark. Inom parken ryms dels en dagvattendamm som tar emot dagvatten från
stora delar av Hyllie, dels en områdeslekplats.

•

Inom planområdet finns tre olika sorters gator som har en tydlig inbördes hierarki.
Hyllievångsvägen som är en huvudgata som kopplar ihop planområdet med Holma,
en lokalgata som används för angöring till bostäderna, kontoret och parkeringshuset samt gränderna som går mellan bostadsbebyggelsen och som har en mer privat
eller informell karaktär.

Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Området är idag obebyggt och stadsbilden kommer att förändras. För fotgängare och cyklister innebär planen en klar förbättring. Även för den biologiska mångfalden och de rekreativa värdena i området innebär planen en förbättring.
Planeringsförutsättningar

Området är idag obebyggt och används för markparkering.
Överensstämmelse med översiktsplanen

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

Detaljplanen möjliggör för en traditionell rutnätsstruktur där högre kontorsbebyggelse har
placerats längs med Annetorpsvägen för att skydda den lägre bostadsbebyggelsen och förskolan i mitten av området mot buller. Kontoren är uppdelade på flera huskroppar med
släpp mellan för att möjliggöra framtida kopplingar norrut mot Holma. Släpp i bebyggelsen
österut möjliggör framtida kopplingar över spårområdet. Bostadskvarteren är kringbyggda
och bebyggelsen ligger i linje med gatorna. Entréer vänder sig mot omgivande gränder och
gator. Detta skapar rumslighet och bidrar till att gaturummen upplevs som aktiva. De
kringbyggda gårdarna och de allmänna gatorna bidrar till en tydlig uppdelning mellan privat
och offentligt. I den västra delen av planområdet innebär planförslaget att en park uppförs.
Inom parken föreslås en större dagvattendamm och en lekplats.

Illustration över planområdet.
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2.2 Bebyggelse
Bostäder

Planbestämmelse: B, nockhöjd, korsmark, prickmark, f1-f5, f7, f8

Detaljplanen möjliggör för flerbostadshus i tre kvarter. Våningsantalet som medges varierar
inom byggrätterna, från sex våningar ut mot lokalgatan, fem våningar mot kontorsbebyggelsen och fyra våningar in mot de mer småskaliga gränderna. Högsta tillåtna nockhöjd är
15,5 – 22,5 m. Planbestämmelse f3- f5 reglerar antalet våningsplan. Syftet med detta är att
reglera den arkitektoniska upplevelsen av byggnaderna och att säkerställa tillkommande
bruttoarea. Planbestämmelse f8 reglerar att översta våningen ska vara indragen 4 m från
gata för två av flerbostadshusen. Syftet med detta är att skapa bättre förutsättningar för att
uppnå krav om dagsljus i bygglov.
Flerbostadshusens gårdar är reglerade som korsmark vilket innebär att komplementbyggnader, till exempel cykelförråd och byggnader för avfall får finnas. Byggnader får finnas på
högst 10% av den yta som regleras som korsmark. Syftet med att begränsa andelen komplementbyggnader är att säkra friytan på gårdarna för att det ska finnas utrymme för barns lek,
rekreation och möten mellan grannar. Utöver dessa 10% får balkonger, skärmtak, burspråk,
uteplatser och loftgångar finnas. Även nätstationer får finnas på korsmark.
Detaljplanen reglerar att entréer ska vara genomgående och vända mot allmän gata för att
gaturummen ska vara aktiva och upplevas som trygga. Av samma anledning regleras att
sockelhöjd ska vara minst 0,5 m och högst 1 meter mot Hyllievångsvägen och lokalgatan i
norr och öster, planbestämmelse f7.
För att uppnå syftet med blandad bebyggelse reglerar planbestämmelse att bebyggelse ska
gestaltas på ett sätt som visuellt delar upp den sammanhängande volymen i mindre enheter.
För att säkerställa syftet om att uppnå stadsmässig bebyggelse reglerar planbestämmelse att
loftgångar inte får uppföras mot allmän gata. Loftgångar skapar ett avstånd mellan de boende och dem som vistas ute i stadsrummen eftersom loftgångarna skymmer sikten ut på
gatan. Kontakt mellan dem som vistas ute på gatan och inne i byggnaderna är viktig för
tryggheten i de allmänna stadsrummen.
Mot gränderna reglerar planbestämmelse f1 att bostädernas fasader ska vara i ljusa kulörer
och f2 att balkonger maximalt får skjuta ut 0,5 m över prickmark mot allmän platsmark. Bestämmelserna syftar till att säkerställa att gränderna upplevs som ljusa och trygga. Gaturummet är smalt så mörka kulörer tillsammans med djupa balkonger riskerar att dominera grändens uttryck och göra att de upplevs som otrygga.
Största tillåtna husdjup för bostäder är 13 m för att säkra tillräckligt mycket obebyggd yta
på gårdarna.
Kontor

Planbestämmelse: K, nockhöjd, prickmark, f6, f8

Detaljplanen möjliggör för tre kontorsbyggnader i 5–9 våningar. Kontoren mot Annetorpsvägen är uppdelade på tre huskroppar med släpp mellan för att möjliggöra framtida kopplingar mot Holma och för att gestaltningsmässigt dela upp volymerna i mindre enheter. Ett
av släppen regleras genom prickmark och det andra genom bestämmelse f6 som anger att
byggnadskroppen ska delas upp i två delar med ett släpp om minst 12 m mellan de två
byggnadsdelarna. De två byggrätterna västerut kan uppföras i fem våningar och är 17 meter
djupa. Byggrätten längst österut varierar i bredd och höjd från 5–9 våningar. Planbestämmelse f8 reglerar att översta våningen ska vara indragen 4 m från gata för två av kontoren.
Syftet med detta är att skapa bättre förutsättningar för att uppnå krav om dagsljus i bygglov. Dess lägsta punkt ligger in mot planområdet och dess högsta ut mot Annetorpsvägen.
Planbestämmelse om entréer vända mot allmän gata samt att byggnader ska gestaltas på ett
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sätt som visuellt delar upp den sammanhängande volymen i mindre enheter gäller även för
kontoren.
Centrum

Planbestämmelse: C
Detaljplanen möjliggör för centrumverksamhet i alla byggrätter med undantag för förskola. Vid användning centrum gäller inte bestämmelse om sockelhöjd.
Transformatorstation

Planbestämmelse: E1
Planbestämmelsen syftar till att säkerställa elförsörjningen inom planområdet genom att möjliggöra
för elnätstation inom kvartersmark. Det är möjligt att uppföra elnätstation inom korsmark.
Förskola

Planbestämmelse: S, prickmark, korsmark, nockhöjd
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.
Enligt stadsbyggnadsnämndens riktlinjer Friytor vid förskolor och skolor ska friytan på förskolegårdar uppgå till 30 m2/barn. Under vissa förutsättningar kan siffran sänkas till 25 m2/barn.
Nedan redovisas en schablonberäkning av ytbehoven inom området, baserat på förskoleförvaltningens önskemål om 100 förskoleplatser och stadsbyggnadsnämnders riktlinjer
kring friyta:
Antal
barn

Ytbehov huvudbyggnad
(BYA)

Ytbehov
Komplement-byggnader

Total
BYA

100

500 m2 (1500
m2 i tre plan)

75 m2

575 m2

Ytbehov
friyta –
baserat
på 30
m2/barn
3000 m2

Ytbehov parkering för rörelsehindrade
(PRH)

Behov cykelparkering/
ytbehov

25 m2

ca 20 m2

Förskoletomten är 3622 m2. När byggnadsarean för huvudbyggnad och komplementbyggnader samt ytor för cykelparkering och parkering för rörelsehindrade dragits av återstår
3002 m2 för friyta, entréytor etc. 100 barn*30 kvm friyta = 3000 kvm. Förutsättningar att
uppnå 30 m2 friyta per barn bedöms därmed som möjlig. Detta är under förutsättning att
huvudbyggnaden uppförs i tre våningar.
Frågan kring friytans storlek bevakas i samband med bygglov och miljöförvaltningens
granskning av anmälan av verksamhetens start.
Förskolebyggnaden ska placeras ut mot Hyllievångsvägen. Dels för att bidra till att gaturummet blir mer stadsmässigt men också för skydda förskolegården mot buller. Detta regleras genom att den östra delen av planområdet är utlagd som korsmark. Förskolebyggnaden kan uppföras i ttre våningar och högsta tillåtna nockhöjd är 15 m.
Parkeringshus

Planbestämmelse: P

Detaljplanen möjliggör för ett parkeringshus i fem plan och parkering i sex. Parkeringshuset rymmer ca 420 parkeringsplatser. Infart till parkeringshuset sker ifrån lokalgatan, i öster.
Den nordvästra fasaden på parkeringshuset ligger i direkt anslutning till förskolegården. Fasaden måste vara sluten för att säkerställa en god ljud- och luftmiljö på förskolan, se mer
under kap 2.7.
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Mässan

Planbestämmelse: GATA1, K
Väster om mässan är det i plankartan inritat en smal remsa GATA1 och öster om mässan en
smal remsa K, kontor. Ändringen görs för att anpassa plangränser till befintliga fastighetsgränser.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark
Park

Planbestämmelse: PARK, lek1, damm1
I den västra delen av planområdet föreslås en ny park. Parken bör utformas för att öka den
biologiska mångfalden i området genom att exempelvis innehålla miljöer som är gynnsamma för insekter och miljöer med särskild flora. I den södra delen av parken ligger en
dagvattendamm, damm1, som ska utökas för att ta emot dagvatten från stora delar av Hyllie
och skyfallsvatten från planområdet. Dammen utformas så att det står vatten i den året om.
Slänterna på den västra sidan är branta och på den östra sidan är de flacka. Detta möjliggör
för att den östra sidan kan användas för vistelse och rekreation. Det ska vara möjligt att
röra sig ner till dammens kant. Dammens funktion som fördröjningsmagasin för dagvatten
måste fungera, men den ska även i så stor mån som möjligt utformas för att öka den ekologiska och biologiska mångfalden.
Den västra sidan av parken bör kantas av höga träd och vegetation som skärmar av mot
Mässgatan som upplevs som en baksida. Parken ligger nedsänkt i förhållande till Mässgatan
vilket också har en avskärmande effekt.
Planbestämmelse lek1 reglerar att det ska anordnas en lekplats i den norra eller mittersta delen av parken. Planbestämmelsen syftar till att säkerställa att det tillkommer en områdeslekplats om cirka 1000 m2 inom planområdet.
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

För att säkerställa att området gestaltas i enlighet med Hyllies inriktningsmål Det rekordgröna
Hyllie har kvartersmark för bostäder och kontor en bestämmelse om att grönytefaktor på
minst 0,6 respektive 0,5 ska uppfyllas. Fastighet för förskola och parkeringshus är
undantagna grönytefaktorn.
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2.5 Trafik

Planbestämmelse: GATA1
Inom planområdet finns fyra typer av gator. Alla gator regleras som GATA1 på plankartan,
men de utformas och trafikregleras olika. Nedan redogörs för de fyra typerna.

Gator inom planområdet.
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Hyllievångsvägen

Hyllievångsvägen kopplar ihop planområdet med Holma via en bro över Annetorpsvägen.
Vägen har idag enbart cykelbana på den västra sidan och det saknas trädplantering. Cykelvägen är en viktig del i stråket från Hyllie till övriga Malmö. Vägen kompletteras därför
med en cykelbana på den östra sidan och en trädrad på den västra. Gatan ska inte längre
trafikeras av kollektivtrafik eftersom linje 6 ska flyttas till Hyllie Boulevard. Körbanan
minskas därför ner till 6,5 m. Detta har en dämpande effekt på trafiken samt lämnar utrymme åt fotgängare och cyklister.

Hyllievångsvägen, sektion A-A
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Lokalgata

Lokalgatan omger bostadsbebyggelsen och används för angöring till parkeringshuset,
bostäderna och kontoren. Den del av gatan som ligger i planområdets norra del har en
flexzon för angöring och trädplantering som kommer att ligga på varierande sidor av gatan
för att skapa förskjutningar, vilket ger förutsättningar att säkerställa låga hastigheter. Förgårdsmarken längs med lokalgatans norra del är 2 meter bred för att möjliggöra cykelparkering till kontoren och flerbostadshusen och för att skapa bättre ljusförhållanden i bottenvåning i bostadshusen. I den sydöstra delen av planområdet saknar gatan flexzon och trädplantering eftersom det ligger ledningar i gatan på vilka träd inte får finnas. På denna del av
gatan är gångbanan breddad till 2,5 m och förgårdsmarken minskad till 1,5 m. Cyklar samsas med bilar i gatans körbana.

Lokalgata i den norra delen av planområdet, sektion B-B
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Lokalgata i den sydöstra delen av planområdet, sektion C-C
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Gränd

Mellan bostadskvarteren och förskolan går mindre gränder vilka möjliggör för mer intima
gaturum. Gränderna utformas som gångfartsgata (gångfartsområde alternativt gågata). På
gångfartsgator får fordon (innefattar även cyklar) föras i högst gångfartshastighet. Bredden
på gatan är 6 m och plantering är inte möjligt eftersom rötterna kommer i konflikt med ledningar. Där tre gränder möts finns det därför utrymme för en mindre platsbildning inom
vilket träd kan planteras.

Gränd, sektion D-D
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Mässgatan

Mässgatan används framförallt för transporter till mässan och för personbilar till mässans
parkeringshus. Gatan ska breddas för att möjliggöra uppställningsplats för lastbil och vändplatsen ska utökas till 24 m i diameter. För att möjliggöra detta ingår en smal remsa av gatan samt delar av vändplatsen i detaljplanen.
Sektion, E-E, del 3

Sektion, F-F, del 2

Sektion, G-G, del 1
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Kollektivtrafik

Linje 6 som idag trafikerar Hyllievångsvägen kommer att flyttas till Hyllie boulevard.
Bilparkering

Gällande parkeringsnorm ska följas. Parkeringsbehovet i planområdet är beroende av vad
som slutligen byggs och i vilken omfattning mobilitetsåtgärder används.
En beräkning av bilparkeringsbehovet har gjorts utifrån Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, antagen 2020. Planen ligger inom zon 2. Mobilitet Malmö, godkänd 2021, anger
riktlinjer för mobilitetsåtgärder. Inriktningen är att arbeta med mobilitetsåtgärder minst på
medelnivå för både bostäder och kontor. För bostäder är parkeringstalet för medelnivå 5,5
bpl (boende) +1 bpl (besök) per 1000 kvm ljus BTA. För kontor är parkeringstalet på medelnivå 7,5 bpl (anställda)+1 bpl (besökare) per 1000 kvm ljus BTA.
Bilplatsbehovet för bostäder är ca 230 bilplatser, för kontor ca 215 bilplatser och för förskolan ca 9 bilplatser. Parkeringsplatser för bostäder, kontor och förskola kan samnyttjas.
Det totala parkeringsbehovet för den tillkommande bebyggelsen, beräknat med samnyttjande, är ca 340 bilplatser.
All parkering ska ordnas i det planerade parkeringshuset, undantaget bilplatser för rörelsehindrade som ska ordnas på kvartersmark inom respektive fastighet.
Cykelparkering

Gällande parkeringsnorm ska följas. Parkeringsbehovet i planområdet är beroende av vad
som slutligen byggs. Cykelplatsbehovet ska lösas på kvartersmark inom fastigheten.
En beräkning av cykelparkeringsbehovet har gjorts utifrån Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö. Parkeringstalet för flerbostadshus inklusive besök är 30 cykelplatser per
1000 kvm ljus BTA. Parkeringstalet för kontor i zon 2 inklusive besök är 30 cykelplatser
per 1000 kvm ljus BTA. Det totala cykelparkeringsbehovet för flerbostadshusen är cirka
1070 cykelplatser. Det totala cykelparkeringsbehovet för kontoren är cirka 760 cykelplatser.
För förskolans planerade 5 avdelningar krävs cirka 38 cykelplatser.
Mobilitet för Malmö anger vilka krav som gäller för utformning och lokalisering av cykelparkering. För att möjliggöra både attraktiv cykelparkering och vistelsevänliga bostadsgårdar
kommer det bli aktuellt att lösa delar av cykelplatsbehovet inom huvudbyggnader.
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Angöring

Särskild plats för angöring av leveranser och varutransporter till förskolan kommer att anordnas i Hyllievångsvägen. Angöring för leveranser och varutransporter till övriga fastigheter kan ske i lokalgatan eller gränderna. Persontransport för av- och påstigning samt angöring för färdtjänst och taxi för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
ska enligt Boverkets Byggregler (BBR) 3:122 kunna ske inom 25 meter från tillgänglig och
användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för spillvatten och vatten.
Nytt ledningsnät för vatten och spillvatten kommer att byggas ut inom planområdet. Spillledningar ansluts till befintliga ledningar i Hyllie vattenparksgata.
Dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.
Dagvatten leds via ledningar till dagvattendammen i parken. Dagvattendammen ska utformas med flacka slänter mot öster för att möjliggöra en vistelseyta som har rekreativa värden. Det ska vara möjligt att ta sig ner till dammens kant och även ut över dammen på
spång eller liknande. Flacka slänter är gynnsamt för de ekologiska värdena och den biologiska mångfalden. Dammen bör, för att gynna den biologiska mångfalden, ha en mer varierad utformning än den befintliga när den byggs om. Läs mer om dagvatten, skyfall och
höjdsättning av planområdet under kap 3.2.
Höjdsättning av mark

Allmän platsmark inom planområdet har höjdsatts för att säkerställa att regnvatten, genom
dagvattenledningar och ytligt vid skyfall, leds till dagvattendammen i den sydvästra delen av
planområdet.
Planområdet är omgivet av Mässgatan, Hyllie vattenparks gata, Annetorpsvägen och citytunneln. Dessa vägar är fast i plan och profil och får inte ändras, höjdsättningen har utgått
från dessa vägar.
I nuläget finns det en damm i sydvästra delen av planområdet mot vilket marken inom området i stort sett lutar. Den nya höjdsättningen innebär att den principen kommer att gälla
även efter utbyggnaden av planområdet. Vägarna i området lutar från en höjdpunkt i det
nordöstra hörnet ner till en lokal lågpunkt i mitten av området på Hyllevångsvägen. Efter
lågpunkten tippar vattnet vid skyfall när stora vattenmängder rinner i gatorna, över kantstenen ner till dammen. Området i nordväst lutar söderut mot dammen. Den nya gatan längs
Citytunnelspåret ligger högst så att området inte avvattnas ner mot spårområdet.
Områdets högsta markhöjder finns i den östra gatan där markens höjd ska vara mellan
+23,8 och + 24,2 i RH 2000. Dagvattendammens botten föreslås ligga på +17,2 och permanent vattenyta på +17,7.
Förslagen höjdsättning av planområdet säkerställer även tillräcklig täckning av ledningsnätet där spillvatten ansluts till servisanslutning i Hyllie vattenparksgata. Eftersom den anslutande ledningen ligger relativt högt behöver området höjas cirka 1,5 - 2 m över befintlig
marknivån. Hyllievångsvägen förändras i plan och profil så att gatan breddas och den norra
delen höjs mot Annetorpsvägen.
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Avfallshantering

Angöring för avfallsbilen ska ske från planområdets gator. Avfallshanteringen utformas i
bygglovsskedet. Vid placering av miljörummen ska hänsyn tas till framkomlighet och angöringsmöjlighet för miljöbilar. Backning med hämtfordon ska undvikas.
Om boende och verksamheter ges möjlighet att hantera sitt avfall i ljusa och lättillgängliga
utrymmen med fullständig sortering, bidrar detta sannolikt till att större mängd avfall sorteras rätt och nedskräpning minskar. Möjlighet att kunna reducera avfallet ytterligare kan ges
genom att exempelvis upprätta system och platser för att byta, låna, hyra, gemensamt äga
och reparera saker samt lösningar för att göra återbruk och återanvändning möjligt i vardagen.
Citytunneln

En av de ledningar som förbinder trafikverkets brunnar tillhörande citytunneln kommer att
behöva flyttas. Alla brunnar ligger inom allmän platsmark.
2.7 Skydd mot störningar
Buller

Planområdet utsätts för väg- och tågtrafikbuller. Trafikbullerförordningens riktvärden har
därför gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse. Se mer utförlig beskrivning
av bullersituationen under 3.2 - Konsekvenser för miljö och hälsa.
Farligt gods

Bedömningen har gjorts att det ur ett olycksriskperspektiv är lämpligt att lokalisera föreslagna byggnader i enlighet med redovisat förslag. En acceptabel risknivå förutsätter dock
att riskreducerande åtgärderna genomförs. För bebyggelse mot Annetorpsvägen gäller därför att minst en utrymningsväg ska uppföras bort från vägen. Friskluftsintag ska riktas bort
från Annetorpsvägen alternativt placeras på tak. Fasader inom 15 m från vägkant ska utföras brandklassade (EI30) eller obrännbara. Fasader inom 15 m från vägkant ska utföras
med brandklassade fönster (EW30).
Förskolegården

Planbestämmelse, m1, reglerar att parkeringshusets fasad mot förskolegården ska vara sluten samt att frånluften från parkeringshusets ventilation ska placeras på parkeringshusets
östra sida. Syftet är att minska buller och luftföroreningar från bilar inne i parkeringshuset,
på förskolegården.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
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Markreservat för allmännyttiga ändamål

I den östra delen av planområdet löper en huvudvattenledning som har ett säkerhetsavstånd om 5 m ifrån ledningsmitt. I den norra delen av planområdet öster om bron över Annetorpsvägen löper en VA-ledning som har ett säkerhetsavstånd om 2,625 m ifrån ledningsmitt. Det löper en fjärrvärmeledning i den östra och södra kanten av planområdet vars
skyddsområde är 2 m brett ifrån ledningsmitt. Dessa ledningar och brunnen ska ligga kvar
vilket säkerställs genom reglering av u-område och prickmark inom kvartersmark.

Röd linje markerar ledning som ska ligga kvar inom u-område och grön linje markerar ledning som ska
flyttas i och med genomförandet av planen.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Marken inom planområdet består av grusad markparkering och en anlagd dagvattendamm.
Markparkeringen används framförallt när det är evenemang på mässan eller Arenan, i övrigt är parkeringen inte särskilt hårt belastad. Det finns ingen värdefull kulturmiljö, värdefulla biotoper, hotade eller på annat sätt skyddsvärda växt- eller djurarter.
Riskkällor omkring planområdet är Annetorpsvägen och spårområdet för citytunneln. Planbestämmelse för att säkerställa att risker uppgår i en acceptabel nivå har införts på plankartan.
Marken har historiskt använts som massupplag och mellanlagring av lätt förorenade massor
samt parkering. Det finns en risk för lokala spill som orsakat föroreningar i mark. Föroreningssituationen bedöms som begränsad.
Detaljplanen innebär att dagvattendammen utökas. Detta har positiva effekter på dagvattenhanteringen för Hyllie i stort och för planområdet eftersom risken för översvämningar
vid skyfall minskar.
Detaljplanen bedöms inte ge upphov till ökad trafik på Annetorpsvägen. Tvärtom kan bostäder och kontor i ett så här pass bra kollektivtrafikläge medföra att delar av biltrafiken
överförs till kollektivtrafik, cykel och gång.
Tillkommande park får positiva konsekvenser för grönstrukturen i Holma och Hyllie samt
för den biologiska mångfalden i området. Landskapsbilden kommer att påverkas positivt,
eftersom området upplevs som en baksida till mässan idag. Socialt innebär planen att området blir tryggare. Det blir lättare för fotgängare och cyklister att röra sig i det.
Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning
upprättats.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Området är idag obebyggt och består till stora delar av markparkering och upplevs som en
baksida till Mässan. Genomförandet av detaljplanen innebär att planområdet kommer att
bli mer stadsmässigt med bebyggelse i 4–9 våningar med den högsta punkten i områdets
nordöstra hörn mot Annetorpsvägen. Släpp i bebyggelse norr ut möjliggör för att koppla
ihop området med södra Holma i framtiden. Planområdet ligger dock högre upp i förhållande till Annetorpsvägen. En framtida koppling behöver därmed hantera denna höjdskillnad.
Dagsljus

En Vertical Sky Component-analys (VSC) är utförd (Dagsljusutredning för Hyllie, Öster om mässan, Malmö, Malmö, Fojab, 2021-04-12) för att utvärdera dagsljusförhållanden i planerad bebyggelse inom området.
Utredningen visar att det i de flesta lägen finns goda förutsättningar att uppnå bra tillgång till dagsljus och uppfylla gällande dagsljuskrav. I några lägen krävs dock en gestaltning som tar hänsyn till
begränsad dagsljustillgång för att säkerställa att dagsljuskraven kan uppnås. Den begränsade dagsljustillgången gäller i de flesta fall de lägre våningsplanen, där skuggningen från den egna byggnads-

volymen och de intilliggande byggnaderna är som störst. Detta innebär begränsade möjligheter att placera balkonger och loftgångar över fönster. I vissa lägen bör inte balkonger och
19 (37)

loftgångar användas alls och i andra fall med försiktighet. Även faktorer som fönsterstorlek,
rumsdjup och rumshöjd kan påverka dagsljustillgången i bostadsrummen.
I sex lägen inom planområdet finns det rum i det första våningsplanet som riskerar att få
otillräcklig dagsljustillgång, se bilder från utredning nedan. Det gäller bostadsfasaderna söder om kontoren, fasaderna som vetter ut mot gränden i nord-sydlig riktning samt bostadsfasaderna på var sida om p-huset. Dessa byggrätter har en viss flexibilitet, vilket innebär att
byggnaden kan dras in något från gatan för att skapa djupare förgårdsmark och ett längre
avstånd mellan fasaderna, för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för dagsljustillgången. Plankartan har också anpassats genom att motstående hus i fyra av dessa lägen har
tagits ner i skala genom att det översta planet måste vara indraget. Rum med otillräcklig
dagsljustillgång kan endast användas till funktioner utan stadigvarande vistelse, t.ex. trapphus, cykelgarage, tvättstuga, soprum, badrum, garderob, hall, osv.

De sex lägen inom planområdet där det finns rum i det första våningsplanet som riskerar
att få otillräcklig dagsljustillgång.
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Det rekommenderas att prioritera dagsljustillgången i gestaltningen av byggnader och utemiljöer,
vilket innebär att ta hänsyn till dagsljuskravet vid placering av vistelserum, rums- och fönsterutformning, placering av balkonger och loftgångar, samt utvändig och invändig färgsättning.

Följande rekommendationer gäller generellt för hela området:
• Balkonger bör undvikas i lägen med låg dagsljustillgång (VSC under 25%) och istället placeras där dagsljuset tillåter det (VSC över 25%).
•

Stora rumsdjup bör undvikas i lägen med begränsad dagsljustillgång.

•

Fönstersättningen bör utformas med tanke på tillräckligt dagsljusinsläpp.

•

Högre våningshöjd på lägsta våningsplan för att släppa in mer dagsljus.

•

Val av fasadmaterial med hög ljusreflektans, som reflekterar mer dagsljus till närliggande byggnader.

Ovanstående rekommendationer ska ligga till grund för detaljprojekteringen och utredas
vidare i bygglovsskedet för att säkerställa god tillgång till dagsljus i färdig byggnad.
Planbestämmelse om att fasadmaterial ska vara ljusa har införts för fasaderna mot gränden
på plankartan.
Grönstruktur, natur och park

Planförslaget innebär ett tillskott av en park och ett parkstråk vilket får positiva konsekvenser för grönstrukturen i Holma och Hyllie. Inom parken och parkstråket finns det möjlighet att jobba med olika typer av biotoper vilket skapar en större biologisk mångfald i området jämfört med idag. Nya träd skänker dessutom skugga, bidrar till artrikedom, temperaturreglering och till viss del dagvattenfördröjning. Den befintliga dammens vattenkvalitet
och bottensubstrat är inte av den kvalitet som behövs för att dammen ska vara lämplig för
groddjur idag. Vid inventeringen iakttogs inga salamandrar eller andra rödlistade groddjur.
Planerad dagvattendamm ska utformas med flacka slänter och i organisk form vilket är
gynnsamt för de ekologiska värdena och den biologiska mångfalden. Det finns förutsättningar för bl.a. salamander och ätliga grodor att etablera sig på platsen när den nya dagvattendammen har anlagts.
Risker och säkerhet

Riskkällor omkring planområdet utgörs av transporter av farligt gods på Annetorpsvägen
och urspårningsolyckor och mekanisk påverkan från järnvägen.
Järnvägen
Ny bebyggelse planeras som närmst 30 m från närmaste spårmitt. Utifrån statistik redovisad i riskutredningen framgår att endast en mycket liten andel av urspårande tåg lämnar
spårområdet och tar sig 30 m från spårmitt. I aktuellt avsnitt är dessutom järnvägen nedsänkt i relation till planområdet. Uppskattad höjdskillnad uppgår till ca 5 m. En sådan höjdskillnad bedöms utgöra en effektiv barriär som kommer sakta ner och hindra ett urspårande tåg från att nå bebyggelsen inom planområdet. Att området ligger nära station Hyllie
innebär att många tåg som trafikerar sträckan gör det med reducerad hastighet vilket utgör
en ytterligare riskreducerande faktor.
Sammantaget innebär ovan att bedömningen görs att redovisade scenarier och mekaniska
påverkan vid urspårning inte påverkar planerad bebyggelse inom planområdet.
Annetorpsvägen
Annetorpsvägen är inte en rekommenderad transportled för farligt gods. Vägen används
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dock för transport av farligt gods till ett antal målpunkter i närområdet. Dessa målpunkter
utgörs av ett fåtal drivmedelsstationer (bensin, diesel och E85) och två ishallar (ammoniak).
Vägen håller hög standard och hastighetsbegränsningen är 90 km/h.
Annetorpsvägen ligger nedsänkt i relation till planområdet och en stödmur löper utmed delar av området. Uppskattad höjdskillnad uppgår till ca 6 m, men jämnas ut österut mot rondellen Annetorpsvägen/Pildammsvägen.
Bedömning görs att det ur ett olycksriskperspektiv är lämpligt att lokalisera föreslagna
byggnader i enlighet med redovisat förslag. En acceptabel risknivå förutsätter dock att följande riskreducerande åtgärder genomförs:
•

Stödmur utmed Annetorpsvägen eller ett avåkningsräcke utmed de delar där stödmur eller tydlig höjdskillnad inte finns

•

Att Annetorpsvägen ligger lägre än planområdet, vilket redan är fallet

•

Fasader inom 15 m från vägkant utförs brandklassade (EI30) eller obrännbara

•

Fasader inom 15 m från vägkant utförs med brandklassade fönster (EW30)

•

Området närmast Annetorpsvägen (<15 m) utformas så att det inte inbjuder till stadigvarande vistelse utomhus

•

Det ska vara möjligt att utrymma bort från Annetorpsvägen (gäller byggnader som
vetter mot Annetorpsvägen <40 m från vägkant)

•

Friskluftsintag ska riktas bort från Annetorpsvägen alternativt placeras på tak (gäller
byggnader som vetter mot Annetorpsvägen <40 m från vägkant)

Luftkvalitet

En luftkvalitetsutredning har genomförts för området (Miljöförvaltningen Malmö stad,
2017-03-14). Utredningen visar att beräknade årsmedelhalter av kvävedioxid (år 2030) inom
planområdet ligger lägre än gällande miljökvalitetsnorm. De högsta halterna beräknas på
och alldeles invid Annetorpsvägen.
Vattenkvalitet

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för spill- och dagvatten. Dagvatten från planområdet avleds mot dagvattendamm i tillkommande park. Dagvattendamm kan utformas
så att viss rening av dagvattnet sker. Slutlig recipient är Malmö Öresunds kustvatten. Enligt
statusklassningen för Öresunds kustvatten har den ekologiska statusen bedömts som måttlig medan den kemiska statusen, exklusive kvicksilver och bromerad difenyleter, är god.
Miljökvalitetsnormen anger att god ekologisk status ska uppnås till år 2027. Sammantaget
bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att
uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Dagvatten, skyfall och höjdsättning

Dagvatten och skyfall leds till dagvattendammen i parken. Läs mer om dagvattendammens
utformning under kap 2.6 och om höjdsättning av området under kap 2.6.
Lösningen för hantering av dagvatten och skyfall är utformad enligt förslag i PM 5533
Höjdsättnings- och skyfallsutredning, Ramböll, 2020-12-22. Utredningen visar att med den föreslagna höjdsättningen rinner allt vatten från planområdet till parken i väster där dammen
finns, se bild nedan. Ett par mindre vattensamlingar skapas längs Hyllievångsvägen och i
gatan längs spårområdet, men vattendjupet i dessa vattensamlingar är mindre än 20 cm och
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bedöms därmed vara acceptabla. Skyfallskartering är gjord för 85 mm (6 timmars 100-årsregn).

Beräknad situation vid ett 100-årsregn. Stående vatten under 20 cm redovisas som ljusblå ytor. Blå linjer
visar rinnvägar. I kartan redovisas en tidigare lösning med överdäckning av Annetorpsvägen. Den är inte
längre aktuell vilket minskar området som avvattnas mot dammen något. Planområdet inom svart,
streckad linje.
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Dagvattendammen dimensioneras för att ta emot dagvatten från planområdet och ett ca 13
ha stort område sydväst om planområdet, se karta nedan. Den dimensioneras också för att
ta emot skyfallsvatten från planområdet, se karta medan.

Hyllie
stationstorg

Område vars dagvatten fördröjs i dammen. Planområdet markerat med lilaskrafferat område. Övrigt område vars dagvatten leds till dammen är markerat med blåskrafferat område.

Beigt område visar vilka delar som rinner mot dammen vid ett skyfall idag. Planområdet inom svart
streckad linje.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte få några konsekvenser avseende skyfall och
risk för översvämning.
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Markföroreningar

Fastighets- och gatukontoret (FGK) har genomfört en miljöteknisk markundersökning
inom det område som omfattas av utredningsarbetet för Dp 5530, Öster om mässan.
Undersökningen har utförts utifrån genomförd historisk inventering, som bemötts av miljöförvaltningen den 3 augusti 2018.
I utredningen har det genomförts en provtagning enligt ISM för två egenskapsområden
(Miljöteknisk markundersökning Öster om mässan, del av Hyllie 165:61, Malmö kommun – COWI
Ab, 2019-06-28). En förorening av kobolt har påträffats inom ett egenskapsområde, där två
av samlingsproven har en halt på 16 mg/kg TS och ett 12 mg/kg TS. Medelhalten inom
egenskapsområden är därmed 14,7 mg/kg TS vilket motsvarar halterna för det generella
riktvärdet (15 mg/kg TS).
Vid en förenklad riskbedömning kan det konstateras att området planeras utgöras av blandad stad med kontor och flerfamiljshus. Flerfamiljshusen får vara 15-22 meter höga och
har innergårdar. Vidare finns det i området ett kvarter för skola. Utifrån detta gör FGK bedömningen att de generella riktvärdena inte är tillämpliga, främst för att andelen intag av
ätbara växter i området är överskattat. Ett mer korrekt antagande är att maximalt 2-5 % av
det dagliga intaget kan ske av växter odlade inom kvarteret där en individ vistas och bor
stadigvarande. Vidare bedöms inte intag av dricksvatten från den ytliga jordakvifären vara
aktuellt, främst med anledning av den grundvattensänkning som sker för tåganslutningen
via Öresundsbron.
Om endast intag av växter justeras i en förenklad riskbedömning, samt att antagandet hålls
konservativt till 5 % erhålls ett platsspecifikt riktvärde för kobolt på 20 mg/kg TS. Det kan
därmed konstateras att marken till skillnad vad som anges i konsultrapporten är lämplig för
planerad användning. Därmed har ingen administrativ planbestämmelse avseende föroreningar i mark införts på plankartan.
I det fall massor ska transporteras bort från området i samband med exploatering så ska
detta genomföras i enlighet med miljöbalken.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
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.
I september 2017 publicerade Naturvårdsverket ”Riktvärden för buller på skolgård från
väg- och spårtrafik” (NV-01534-17). Följande riktvärden gäller för skolgård:
25 (37)

•

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet 50 dBA
ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå

•

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå

Planområdet ligger omgivet av vägar och järnväg, där Annetorpsvägen har höga trafikflöden och hastigheter och järnvägen stora mängder persontåg, såväl regionala som snabbtåg.
Detta innebär att bullernivåerna vid fasad ut mot det övergripande vägnätet och järnvägen
kommer att bli höga, såväl för ekvivalent- som för maximalnivån. De höga bullernivåerna
kommer att ställa höga krav på fasaders och fönsters dämpning och i vissa fall kan det krävas specialfönster för att säkra att riktvärdena för inomhusnivåerna kan klaras.
Nedan sammanställs de bedömda åtgärdsbehoven.
Kontor
•

Fönster och fasader mot Annetorpsvägen och Hyllievångsvägen dimensioneras för
att klara riktvärdet för ekvivalentnivån inomhus, 30 dBA, Rw-tal upp till 46 dB
samt Rw+Ctr 41 dB.

•

Konferensrum placeras mot lokalgatan.

Förskolan
•

Fönster och fasad mot Hyllievångsvägen dimensioneras för att säkra att riktvärdet
för ekvivalentnivån inomhus, 30 dBA, klaras. Rw-tal upp till 42 dB och Rw+Ctr
37dB kan krävas.

•

För skolgården krävs en 1,2–1,5 m hög skärm på norra sidan av gården för att klara
Naturvårdsverkets riktvärden för ny skolgård. Hur stor del av gården som eventuellt kan tillåtas överskrida riktvärdet 50 dBA ekvivalentnivå bestäms av aktuell tillsynsmyndighet, miljöförvaltningen.

•

Om kontoren och/eller bostäderna inte byggs blir det svårt att klara riktvärdena på
skolgården, ens med skärm runt hela skolgården.

Bostäder
•

Mot järnvägen och Hyllie Vattenparksgata måste lägenheterna ha en planlösning
där hälften av rummen ligger mot gården. Alternativt kan små lägenheter byggas.
En utmaning blir att lösa hörnorna på husen.

•

Fönster och fasader mot järnvägen, Hyllie Vattenparksgata och Hyllievångsvägen
dimensioneras för att säkra att riktvärdet för ekvivalentnivån inomhus, 30 dBA, klaras. Rw-tal upp till 44 dB samt Rw+Ctr 39 dB kan krävas.

•

Med en gemensam uteplats placerad på innergård klaras riktvärdena för uteplats.

•

Om kontoren mot Annetorpsvägen inte byggs, eller om dessa byggs senare än bostäderna, beräknas bullernivåerna mot Annetorpsvägen vid bostadsfasaderna blir
höga och överskrider även 65 dBA. Genom att arbeta med planlösningarna eller
bygga små lägenheter kan kraven i förordningen klaras.
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Parken
•

Med en 2–4 m hög skärm kan bullernivåerna i parken minskas i den norra delen.
Merparten av parken utsätts dock för buller från övriga omgivande vägar. Beräkningarna visar dock att med lägre skärmar ut mot övriga vägar kan lägre bullernivåer åstadkommas. Att komma ner till 50 dBA ekvivalentnivå beräknas emellertid
inte vara lösbart med rimliga skärmhöjder.

Utbyggnadsordning
Ur bullersynpunkt rekommenderas följande utbyggnadsordning:
1. Kontor
2. Parkeringshuset
3. Bostäder
4. Förskola
Eventuellt kan emellertid förskolan byggas före bostäderna, förutsatt att kontorshusen och
parkeringshuset är byggda, men då krävs sannolikt att ett undantag från riktvärdet för ekvivalentnivån på skolgård accepteras av miljöförvaltningen.
Bostäderna kan byggas före kontorshusen, men då ställs bland annat krav på genomgående
planlösningar. Beräkningarna visar att ekvivalentnivåerna ut mot Annetorpsvägen kommer
att överskrida även riktvärdet för små lägenheter, 65 dBA. De två lösningar som kan bli aktuellt då är att medge undantag från riktvärdena temporärt eller tekniska lösningar som specialkonstruerade fönster m fl som kan ge en lokal skärmande effekt för att säkra att riktvärdena kan klaras.
Vilka åtgärder som krävs studeras mer i detalj i samband med ansökan av bygglov, när placering, utformning och planlösningar är kända. De valda åtgärderna ska medföra att bullerriktvärdena klaras.
Bullerskärmar ska vara täta mot mark och mellan sektioner samt ha en ytvikt om minst 15
kg/kvm.
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Vibrationer

En utredning kring vibrationer från järnvägen (Vibrationsutredning Hyllie, projektområde 7363,
Tyréns AB, Malmö 2020-12-01) har tagits fram och visar att riktvärden enligt SS25211 samt
SS4604861 uppfylls med god marginal. Mätning har skett oövervakat i tre mätpunkter under en veckas tid, from 2020-11-19 tom 2020-11-26.
Trafikkonsekvenser

Bussen som trafikerar Hyllievångsvägen idag kommer i enlighet med översiktsplanen att
flytta till Hyllie boulevard som byggs ut med mittförlagt busskörfält och hållplatslägen.
Detta innebär att kommande bostäder och kontor i planområdet får längre till en busshållplats. Närmsta busshållplatser blir i Hyllie vattenparksgata, Hyllie boulevard, Påskliljegatan
och vid Hyllie stationstorg. Med tanke på närheten till Hyllie station som är väl försedd
med bussar i lokaltrafik, regionbussar och regional tågtrafik så bedöms konsekvensen
mindre betydande.
Körbanan på Hyllievångsvägen minskas ner till förmån för ytor för gång och cykel samt
trädplantering längs gatan. Detta bedöms få en dämpande effekt på biltrafiken och positiva
konsekvenser för fotgängare och cyklister.
Hyllievångsvägen kompletteras med cykelbana på östsidan vilket medför ökad framkomlighet och tillgänglighet för cyklister i området. Gränderna och lokalgatorna saknar särskild
cykelbana, men då gatorna ska utformas för att säkerställa låga hastigheter så bedöms inte
konsekvenserna vara betydande för cyklister.
Planområdet föreslås få ett välutvecklat nät av gångbanor. Det saknas gångbanor i gränderna eftersom dessa utformas som ett gemensamt golv som de olika trafikslagen delar.
Det är viktigt att gatorna utformas för att säkerställa mycket låga hastigheter.
De nya bostäderna, kontoren och förskolan kommer att generera ca 8500 resor per dygn
enligt beräkning i Trafikalstringsverktyget. Med en färdmedelsfördelning enligt Trafik- och
mobilitetsplanen skulle dessa resor utgöra ca 1700 med cykel, ca 2600 med kollektivtrafik
och 1700 till fots. Förslaget kommer att generera ca 2000 fordonsrörelser per årsvardagsmedeldygn (ÅVDT) exklusive nyttotrafik.
Marken som omfattas av planen används idag som tillfällig markparkering. Markparkeringen innehåller 1025 bilplatser och nyttjas av besökare till Malmömässan och Arenan
samt arbetstagare. Parkeringshuset inom planen beräknas kunna inrymma ca 200 fordon
tillhörande besökare till Malmömässan och Arenan en lördag eftermiddag (maxtidpunkt). I
Hyllie planeras för flera nya parkeringshus som också kommer att ha ledig kapacitet för besökare under lördag eftermiddagar. För lördagar med evenemang som genererar besöksantal av mer vanligt förekommande storlek, bedöms befintliga och tillkommande parkeringshus i Hyllie täcka behovet.
3.3 Konsekvenser för fastigheter

Planområdet består till största delen av fastigheten Hyllie 165:61. Mindre del av fastigheterna Hyllie 155:91, Mässhallen 1 och Järnvägen 1: 1 omfattas också av planområdet.
Malmö kommun är fastighetsägare till Hyllie 165:61, Hyllie 155:91 och Mässhallen 1.
Tomträttshavare för Mässhallen 1 är Kungsleden Malmö Expo AB. Järnvägen 1:1 ägs av
Staten Trafikverket.
Nya fastigheter inom Hyllie 165:61 kommer att tillskapas genom fastighetsbildning. Fastighetsbildning kommer inte behövas för berörd mark inom fastigheterna Hyllie 155:91,
Mässhallen 1 och Järnvägen 1:1.
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3.4 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Inom planområdet avses ett pilotprojekt genomföras som har som målsättning att genom
markanvisning pröva möjligheten att uppföra hyresrätter med lägre hyresnivåer i delar av
området.
Barnperspektiv

Planområdet har goda förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom en ny områdeslekplats i den tillkommande parken samt ett säkert och utvecklat gångoch cykelvägnät. Hänsyn har tagits till barns behov av utemiljö genom att säkerställa tydligt
avgränsade och bilfria gårdar vid bostäderna samt en förskolegård med möjlighet till
grönska och varierat innehåll.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 360 nya bostäder inom området. Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som innerstad och består av lägenheter med en
för staden genomsnittlig fördelning av bostads/lägenhetstyper och upplåtelseformer, bedöms bostäderna generera ett behov av ca 45 förskoleplatser och 33 grundskoleplatser på
lång sikt. På kort sikt kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i området. Beräkningen är genomförd i en modell för beräkning av behov av för- och grundskoleplatser
som alstras genom ny bebyggelse, framtagen av stadsbyggnadskontoret 2017.
Behovet av förskola löses inom detaljplanen genom att en förskola för ca 100 barn planeras
inom detaljplanens område.
Behovet av grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga grundskolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom 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 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).
Dagvattendammen innebär byggande i vatten vilket kräver tillstånd enligt 11 kapitlet 9§
miljöbalken.
Tidplan

Förväntad byggstart är år 2022.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet
av området.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering ska behovet av ledningar för el och VA utredas.
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.
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.
Räddningstjänsten Syd bör ha tillgänglighet runt hela förskolebyggnaden så att en effektiv
släckinsats ska kunna genomföras. Planteringar samt utformning av förskolegården bör utföras på ett sätt som tar hänsyn till räddningstjänstens tillgänglighet.
Då bränder i takkonstruktioner riskerar att sprida sig snabbt rekommenderas att räddningstjänsten har möjlighet att ställa upp höjdfordon på sådant sätt att kritiska delar av takkonstruktionen nås. Exempel på kritiska delar är där det anordnas brandcellsgränser på vinden
samt gavlarna.
Mer detaljerade bullerberäkningar ska exploatören redovisa i samband med bygglovsansökan.
Teleledningar i Hyllievångsvägen, i den nordvästra delen av parken samt i den södra delen av planområdet vid föreslaget p-hus kommer delvis att behöva flyttas i samband med
genomförandet av detaljplanen.
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Delar av ledningar mellan brunnar tillhörande citytunneln kommer att behöva flyttas i
samband med genomförandet av planen.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen för strålning och
brandrisk.
För placering av nätstation på allmän plats måste avtal tecknas med Fastighets- och gatukontoret avseende upplåtelse av marken. I avtalet ska bland annat överenskommelse om
utformningen träffas.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas initialt av Malmö stad. Därefter av berörda fastighetsägare.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning. Detta bekostas initialt av Malmö
stad och därefter av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 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 kommer fortsatt att ligga inom den kommunalt ägda fastigheten Hyllie
165:61.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken förmodas
delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, bildas gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
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, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Området ligger kollektivtrafiknära, intill huvudcykelnät och med omfattande service i närområdet. En hög exploatering och ett lågt parkeringstal kan därför motiveras. Området utgör ett led i sammanlänkningen av Hyllie med Holma och Kroksbäck både genom byggda
strukturer och grönstråk.
Planförfarande

Detaljplanen handlades till och med samrådet med utökat förfarande i enlighet med 5 kap
7§ plan- och bygglagen. Detta eftersom planförslaget då innehöll en överdäckning av Annetorpsvägen som innebar en större investering för kommunen vilket då skulle beslutas om i
kommunfullmäktige. Överdäckningen har tagits bort och förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har inte ett betydande intresse för
allmänheten. Detaljplanen förslås därför växla över till standardförfarande i samband med
beslut om granskning.
Medverkande

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

Planområdet är ca 53 000 m2 stort. Planområdet är en del av en större kommunägd fastighet. Hyllie 165:61, som sträcker sig från Hyllie/Pildammsvägen norrut och utgör en del av
grönstråket mellan Holma och Kroksbäck.

Fastigheten Hyllie 165:61markerat som turkos. Planområdet inom svart linje.
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Ortofoto över planområdet. Planområdet inom svart linje.
Platsens historik

Platsen används idag för markparkering och dagvattenhantering i form av en öppen damm.
Området utgör även en lågpunkt i den här delen av Hyllie varför en dagvattenanläggning
naturligt kommit att anläggas här.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Området utgör en viktig länk i nord-sydlig riktning där grönområden idag angränsar både
norr och söder om området, Hyllierankan i norr och Hyllie Vattenpark i söder. Bostäder
planeras nordväst och nordöst om planområdet.
Bebyggelse

Väster om planområdet finns Malmömässan, ett parkeringshus och en 10-vånings, drygt 48
meter hög kontorsbyggnad som håller på att uppföras. Planområdet uppfattas idag som en
baksida.
Kulturmiljö

Det finns ingen befintlig bebyggelse inom eller i anslutning till planområdet som har kulturhistoriska värden.
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns eller har det funnits fyra fornlämningar inom
planområdet:
•

RAÄ-nummer Malmö 79 som är ett grav- och boplatsområde som är delundersökt.

•

RAÄ-nummer Malmö 148 som är en boplats som är delundersökt.

•

RAÄ-nummer Fosie 117:1 som är ett boplatsområde, undersökt och borttagen.

•

RAÄ-nummer Malmö 106 Palissadanläggning, undersökt och borttagen
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Topografi

Topografin inom planområdet varierar mellan +19.90 – +23,41 meter. Det finns en lågpunkt i planområdets sydvästra del där det idag ligger en dagvattendamm.
Kollektivtrafik

Stadsbusslinje 6 som går mellan Toftanäs och Klagshamn via bland annat Värnhem, Triangeln, Södervärn, Hyllie och Bunkeflostrand trafikerar planområdet. Busslinjen har en turtäthet på 10 minuter dagtid på vardagar. Hyllie station med tåg- och busstrafik ligger cirka
500 m ifrån planområdet. Stationen trafikeras av lokal- och regionaltåg såväl inom Skåne
som till Köpenhamn och Danmark, Blekinge, Småland, Halland och vidare till Göteborg.
Det är också möjligt att ta tåget från Hyllie station och på sju minuters resa ta sig till Malmö
C för att byta till SJ Snabbtåg mot Stockholm och Göteborg. Hyllie station trafikeras även
av flera stadsbusslinjer samt regionbusslinjer.
Gång-, cykel- och biltrafik

Hyllievångsvägen korsar planområdet. Gatan har gångbana på var sida och cykelbana finns
på gatans västra sida. Väster om planområdet löper Mässgatan som används för leveranser
till mässan samt för trafik till mässans parkeringshus och kommande 10-vånings byggnad
The Edge. Längs planområdets södra gräns finns Hyllie vattenparksgata med kör-, gångoch cykelbana.
Teknisk försörjning

Dagvatten
2004 gjordes en dagvattenutredning för Hyllie där den västra delen av planområdet pekats
ut som ett område för dagvattenfördröjning. I väntan på detaljplanen för området har en
provisorisk dagvattendamm anlagts. När området nu ska bebyggas kommer dammen att
behöva flyttas och förstoras.
Två stycken ledningar är i dagsläget kopplade till dammen inom området. Den ena ledningen är utloppet vilken har en vattengång på +17,82. Den andra ledningen är ett inlopp
med VG +18,22 där en BTG 800 transporterar vatten från ett ca 13 ha stort närliggande
område till dammen. Dessa ledningar ska i framtiden ha samma funktion som idag men
kan behöva flyttas en bit. Totalt avvattnas idag ett ca 18 ha stort område (inklusive planområdet) till befintlig damm.
Spillvatten
Det finns inga spillvattenledningar inom området. Det finns en servisanslutning förberedd i
Hyllie vattenparksgata som har vattengången +20,35. Rakt söderut finns det också en anslutningsmöjlighet till spillvattenledningssystemet i form av en djupt förlagd D600 genom
Hyllie vattenpark. Denna har en vattengång på ca +12,45.
Citytunnelns grundvattensystem
Inom planområde finns fyra infiltrationsbrunnar och fem kabelbrunnar för citytunneln.
Mellan brunnarna går ledningar. Systemet för grundvatten för Citytunneln omfattas av vattendom.
Kommunal och kommersiell service

Förskola och skola finns i Hyllie men även i Holma och Kroksbäck som ligger nära planområdet. Kommersiell service finns inom 500 m från planområdet på Emporia och på
Hylle stationstorg.
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5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för järnvägen. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset.
Översiktsplan

I översiktsplanen redovisas aktuellt planområde som avsatt för blandad stadsbebyggelse.
Täthetsgraden i bebyggelsen är den högsta, täthetsgrad 1, samma täthetsgrad som gäller för
centrala Malmö där god tillgång till kollektivtrafik, parker, torg och service finns. Vid de
stora stationslägena finns förutsättningar för exceptionellt tät och hög bebyggelse. Planområdet berörs även av det som utpekat som ”Centrumområden” inom vilket bottenvåningar
i strategiska lägen ska dimensioneras så att de kan inrymma handel och andra utåtriktade
verksamheter.
Genom området går även en prioriterad nord-sydlig grön koppling som behöver utvecklas.
Hyllievångsvägen och Hyllie vattenparks gata är utpekade som en del av huvudcykelnätet.
Planprogram

Planförslaget grundar sig delvis på ett planprogram, Pp 6029, som var på samråd 2009-0910 – 2009-10-16 och godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2009-11-12.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är delvis tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Dp 4931, Dp 4985, Dp
5115, Dp 5189, Dp 4707, Pl 1597 samt områdesbestämmelse OB 3049.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
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5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Bostadspolitiska mål, 2012
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Handlingsplan för bostadsförsörjning, 2018
Miljöprogram Hyllie, 2015
Skyfallsplan för Malmö, 2017

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•
•

Riskutredning för detaljplan del av Hyllie 165:61, Malmö stad, Slutlig handling –
Rev C Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, 2019-02-11
Historisk miljöinventering, Öster om mässan, projekt nr 7363, fastighetskontoret
Malmö stad, 2018-07-02
Luftkvalitetsutredning för två detaljplaner söder om Hyllie badhus (DP 5530 och
5533), miljöförvaltningen Malmö stad, 2017-03-14
Hyllie gestaltningsprogram, stadsbyggnadskontoret i Malmö stad, 2016-03-16
Trafikbullerutredning för detaljplan Öster om mässan, Tyréns AB, 2019-02-12
PM Överdäckning Annetorpsvägen Hyllie, stadsbyggnadskontoret, 2018-06-29
PM 5533 Höjdsättnings- och skyfallsutredning, Ramböll, 2020-12-22

Stadsbyggnadskontoret
Carina Tenngart Ivarsson
Enhetschef

Kajsa Rue Hallén
Planhandläggare
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