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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att anlägga en ny, stor stadsdelspark i Hyllie
med en angränsande aktivitets- och vistelseyta, Parkhyllan, längs parkens östra kant. Stadsdelsparken ska fungera som en samlingsplats för boende i Hyllie och som ett besöksmål för
alla Malmöbor. Parken ska utformas så att den alltid upplevs som trygg för alla Malmöbor.
Parken ska också kunna fördröja dagvatten och skyfall. Parkhyllan ska fungera som en del
av vistelseytan i parken men också som ett rörelsestråk där gående och cyklister prioriteras
framför biltrafiken.
Detaljplanen syftar även till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av Hyllie boulevards
sträckning mellan Tygelsjöstigen och Pildammsvägen. Hyllie boulevard ska på sikt bli en
pampig stadshuvudgata med trädplanteringar, plats för högkvalitativ kollektivtrafik och god
framkomlighet för gång-, cykel- och biltrafik.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslagets stadsbyggnadsidé är två stadsrum, en stor, grön stadsdelspark och en grön
och pampig stadshuvudgata, Hyllie boulevard, som södra Hyllie kan växa upp kring.
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 består idag av odlingsmark, delar av Almviksvägen och delar av Hyllie boulevard.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslagets stadsbyggnadsidé är två stadsrum, en stor, grön stadsdelspark med en angränsande aktivitets- och vistelseyta, Parkhyllan, längs parkens östra kant och en grön och
pampig stadshuvudgata, Hyllie boulevard, som södra Hyllie kan växa upp runt. I stadsstrukturen blir parken en viktig del av den ”kulturaxel” som kopplar ihop centrala Hyllie i
norr med det öppna kulturlandskapet i söder. Parkens storlek ger den förutsättningar att bli
en mötesplats till vardags såväl som fest för Hyllieborna och övriga Malmöbor. Den ska
också bidra till biologisk mångfald och kunna hantera dagvatten och skyfall från kringliggande områden. Parken ska ha en tydlig koncentration av funktioner och mötesplatser i
norr och utformas mer naturlikt i söder.
2.2 Grönstruktur och park på allmän platsmark
Användning

Stadsdelsparkens användning föreslås vara PARK. Inom användningen ingår anlagd park
med olika typer av planteringar, toaletter, lekplats, offentlig odling och liknande. Inom användningen park ryms även byggnader för olika typer av mötesplatser, till exempel restaurang eller café och nätstation. Det är främst i den norra delen av parken, i det som kallas
”Parkens hjärta” som byggnader och andra funktioner med många besökare är tänkta att
läggas.

Framtidsbild för parkens norra del. Ur ”Framtidens park är aldrig färdig”, Nyréns arkitekter m. fl. 190620.
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Utformning

Parkens utformning bygger på det vinnande förslaget i en arkitektävling som hölls 20172018 (Gestaltningsprogram Framtidens park är aldrig färdig, Nyréns m fl 190620).

Illustrationskarta för
parken. Ur ”Framtidens
park är aldrig färdig”,
Nyréns arkitekter m. fl.
190820

Parken planeras att i huvudsak utformas enligt illustrationskartan. Parkens gestaltning utgår
ifrån landskapsparkens former med gräs- och ängsytor med trädgrupper i. Norra delen av
parken föreslås utformas som en mer formell del med många olika aktiviteter, till exempel
lekplats och restaurang. Byggnader får gärna förses med vegetationsklädda tak. Södra delen
av parken föreslås utformas som en rekreativ vistelseyta och friare mötesplats med gräs6 (31)

och ängsytor blandade med planteringar. Växterna i parken kommer främst att vara sådana
som finns naturligt i Sydsverige.
Den södra delen av parken ska även utformas för att innehålla dike och fördröjningsytor
för dagvatten och skyfall, dike och fördröjning. Skyfallsytan kommer bara vara vattenfylld
vid extrema regn, tillfällen som sker med många års mellanrum. När ytan inte behövs för
att fördröja vatten ska den kunna användas av besökarna till parken. I diket och fördröjningsytor för dagvatten kommer mängden vatten att variera. Även diket och ytor som används för fördröjning av dagvatten ska kunna samnyttjas för vistelse och upplevelse. Små
bryggor, stenar som det går att stå på och hoppa emellan och flacka slänter är sätt att tillföra rekreativa värden till fördröjningsytorna så att de blir trivsamma att vistas vid.

Framtidsbild för skyfallsytan i södra delen av parken. Ur ”Framtidens park är aldrig färdig”, Nyréns arkitekter
m. fl. 190620.

Parken och Parkhyllan kommer att gestaltas tillsammans så att en aktivitets- och vistelsezon
skapas längs parkens godsida, längs parkens östra kant. Parkhyllan ska kunna användas av
besökare till parken men även av de boende i bebyggelsen runt parken. Här kan vardagsrummet flyttas ut, det kan finnas möbler och utrustning för olika aktiviteter såsom långbord, boulebanor eller pingisbord. Parkhyllan planläggs dels som park, dels som gata på
fotgängares villkor.
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2.3 Trafik

Karta som visar huvuddragen för trafiken inom och kring planområdet. Planområdet inom svart, punkt-streckad
linje. Bakgrundskartan visar i detaljplan fastställd struktur inom fyllda områden och föreslagen struktur inom
streckade områden.
Gång- och cykeltrafik

Gångstråk förslås placeras diagonalt genom parken. Dessa gångstråk binder samman Hyllie
boulevard med Parkhyllan. Längs parkens kanter planeras en slinga så att det går att promenera i parken. Gångstråk och slinga genom parken regleras inte särskilt utan ingår i användningen PARK.
Parkens östra kant, Parkhyllan, föreslås utformas som en aktivitets- och vistelseyta bildar
kanten mellan parken och bebyggelsen. Parkhyllan regleras som gata på fotgängares villkor,
GATA1. Anledningen är att Parkhyllan är en del av parken men viss biltrafik behöver köra
längs Parkhyllan för att lösa tillgänglighet för rörelsehindrade och avfallsfordon.
Cykelväg föreslås i Almviksvägens nuvarande sträckning genom parken och längs Tygelsjöstigen. Tygelsjöstigen föreslås ha användningen PARK där gång och cykelvägar ingår.
Almviksvägen föreslås ha användningen CYKEL – ”Cykelväg” för att tydliggöra Almviksvägens övergripande roll i cykelvägnätet men även för att säkra att vägens historiska sträckning bibehålls. Inom området som regleras för cykel ingår gångbana längs cykelvägen. Även
Parkhyllan förslås fungera som ett cykelstråk men där cyklisterna färdas i blandtrafik med
gående och biltrafiken och inte på egen cykelbana.
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I norra kanten av parken planläggs en remsa som GATA – ”Gata” för att ge utrymme för
en gång- och cykelbana på södra sidan av Ymers gata. Det befintliga cykelstråket längs Atles gata kan, av kapacitetsskäl, i framtiden behöva kompletteras med ytterligare cykelstråk
genom parkens norra del.
Gång- och cykelbanor planeras längs Hyllie boulevards båda sidor. Dessa ingår i användningen GATA – ”Gata”. Det är viktigt att Hyllie boulevard utformas så den inte blir en för
stor barriär. Utgångspunkten är att stadshuvudgator inte bör utformas med längsgående
mittrefuger eftersom de försvårar korsande rörelser för oskyddade trafikanter och leder till
ökade hastigheter. Gång- och cykelpassager över Hyllie boulevard bör hastighetssäkras. Det
är framför allt körfälten för biltrafik som hastighetssäkras. Huruvida busskörfälten ska hastighetssäkras är en prioriteringsfråga mellan bussens framkomlighet och gående och cyklisters trafiksäkerhet
Kollektivtrafik

Både vanlig stadsbusstrafik, regionbusstrafik och den högkvalitativa Malmöexpressen planeras köra i Hyllie boulevard. För att ge Malmöexpressen prioritet föreslås Hyllie boulevard
att ha mittförlagda, separata busskörfält och hållplatser. En trafikutredning har tagits fram
och utgör underlag för förslagna gränser för Hyllie boulevard (Trafikutredning Hyllie boulevard, Ramböll 190620). Utredningen säkerställer att utrymme finns kollektivtrafik med hög
kapacitet, till exempel för Malmöexpressen.
Korsningspunkter för bil- och busstrafik beskrivs mer noga under nedanstående rubrik om
biltrafik.

Sektion som visar föreslagen utformning av Hyllie boulevard på sträckor utan hållplats.

Inom planområdet föreslås två lägen för busshållplatser. En föreslås direkt norr om Almviksvägen och en i södra delen av planområdet, där Hyllie boulevard möter Hövdingenvägen. Detta skulle innebära drygt 400 meter mellan hållplatserna.
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Sektion som visar föreslagen utformning av Hyllie boulevard vid hållplatser.
Biltrafik

Biltrafik sker i Hyllie boulevard och längs med Parkhyllan.
Hyllie boulevard anges i detaljplanen som GATA med ett körfält för biltrafik i varje riktning.
Korsningen Hyllie boulevard/Almviksvägen föreslås bli trevägskorsning med gång- och cykelpassager i samtliga ben av korsningen.
En bit söder om Almviksvägen gör Hyllie boulevard en snäv 90-graders sväng. I svängen
redovisas i fördjupningen av översikstsplanen för södra Hyllie som en större uppsamlingsgata som ansluter till boulevarden från sydväst. Infart till uppsamlingsgatan från öster och
utfart från uppsamlingsgatan norrut på Hyllie boulevard kan komma att upplevas svår och
knepig för biltrafiken då det är flera och breda körfält som ska korsas. I det fortsatta arbetet
med planläggningen söder om Hyllie boulevard avses en omarbetning av trafikstrukturen
utredas. Det diagonala stråket bör i första hand bli ett stråk som inte trafikeras av biltrafik.
Den skarpa 90-graderssvängen innebär att sektionen och utformningen av gatan påverkas
eftersom körfälten måste breddas för att ge plats för bussarnas svängradier och svepytor.
Konsekvensen av detta blir ganska stora ytor för busskörfälten, framförallt i södergående
riktning och en viss överbredd av körfälten för biltrafik. Exakt utformning av 90-graderssvänge kommer att bestämmas vid detaljprojekteringen av Hyllie boulevard.
I planområdets södra del kommer en korsning med Älmhultsgatan att finnas. Korsningen
kan komma att upplevas som svår och osäker för bilar som kommer från öster på boulevarden och ska ner på Älmhultsgatan. Ev. kan trafiken behöva styras så att den tar sig in i
området från via Diögatan i söder istället.
I sydväst ansluter Hyllie boulevard till Pildammsvägen. Vid genomförandet av detaljplanen
kommer mindre justering av befintliga kantstenar samt justering av mittrefug behöva göras.
Längs parkens östra sida löper Parkhyllan. Parkhyllan regleras som GATA1. Utformningen
av ytan där bilar kan köra ska säkerställa låga hastigheter.
Inom GATA och GATA1 medges även nätstation.
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Sektion som visar föreslagen utformning av bredare delar av Parkhyllan.

Sektion som visar föreslagen utformning av smalare delar av Parkhyllan.
Bilparkering

Parken bedöms inte generera ett behov av parkeringsplatser i direkt anslutning till parken.
De parkeringshus som finns i Hyllie kan användas av de få besökare som bedöms komma
med bil. Parkeringsplats för rörelsehindrades fordon behöver ordnas i anslutning till parkens hjärta.
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Cykelparkering

Parken nås via många olika cykelvägar och det är viktigt att det finns bra cykelparkering vid
så gott som alla entréplatser i parkens kanter. Även vid parkens hjärta behövs cykelparkering och även bra möjlighet att parkera och låsa fast lådcyklar.
Angöring

Angöring för leveranser till de verksamheter som finns i parken hjärta ordnas från Parkhyllan. Det kommer även att behövas angöringsplats för en eller två bussar bland annat för
skol- och förskolebarn men även andra besökare i större sällskap. Möjlighet att stanna med
buss kan till exempel ordnas längs Ymers gata, vilket ger bra närhet till parkens hjärta och
lekplatsen.
Kommande bebyggelse längs Hyllie boulevard kommer att behöva viss angöring mot Hyllie
boulevard. Det behöver studeras i samband med planläggningen av den bebyggelsen.
2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Planområdet kommer att ingå i verksamhetsområde för vatten och spillvatten och kommer
att anslutas till det allmänna VA-nätet. Vatten- och spillvattenledningar kommer att läggas i
Hyllie boulevard och till viss del i Parkhyllan.
Dagvatten

Planområdet kommer att ingå i verksamhetsområde för dagvatten. Parken ska ta emot dagvatten från kommande bebyggelse öster om parken och kommer att höjdsättas så att dagvatten samlas i ett nord-sydgående stråk genom parken. Dagvatten kommer sedan att ledas
vidare till Vintriediket som är en öppen del av det kommunala dagvattensystemet. En höjdsättnings- och ledningsutredning utgör underlag för förslag till ledningsdragning och höjdsättningen inom planområdet (Södra Hyllie höjdsättning, SWECO 190614).
Skyfallshantering

Parken ska ta emot skyfallsvatten från kommande bebyggelse öster om parken och kommer att höjdsättas så att en yta för skyfall finns i södra delen av parken. Vattnet kommer att
rinna både i gatorna och ledningar till parken. Där kommer vattnet att fördröjas och sedan
ledas vidare till Vintriediket som är en öppen del av det kommunala dagvattensystemet. Ca
4 000 kubikmeter vatten kommer att kunna fördröjas i parken vid skyfall. En höjdsättnings- och ledningsutredning utgör underlag för förslag till höjdsättningen inom planområdet vilken säkerställer att vattenleds till parken vid skyfall (Södra Hyllie höjdsättning, SWECO
190614).
Höjdsättning av mark

En lednings- och höjdsättningsutredning har tagits fram för en större del av södra Hyllie
(Södra Hyllie höjdsättning, SWECO 190614). Höjder fastställs på allmän plats i plankartan,
+0,0 för att säkra avledning av skyfallsvatten ovan mark till parken och till Vintriediket.
Höjderna säkerställer också avledning av dagvatten och spillvatten, i ledningar under mark,
till anslutningspunkter vid Vintriediket.
Avfallshantering

Tillgänglighet för avfallsfordon är nödvändigt, framför allt till den norra delen av parken
där det finns planer på café eller liknande. Angöring ordnas från Parkhyllan.
Värme/Kyla/Gas

Utrymme kommer att finnas i Hyllie boulevard för ledningar för värme, kyla och gas. Parkhyllan kommer sannolikt inte kunna rymma längsgående ledningar för värme, kyla eller gas
eftersom den kommer att planteras med träd i stor utsträckning.
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Elförsörjning

Elledningar finns eller kommer att finnas i kringliggande gator och planområdet ansluts till
dessa. Om det finns behov av nätstation för parkens behov kan nätstation placeras i parken. Nätstation ryms inom planområdets alla användningsslag. Nätstation för kringliggande
bebyggelses behov ska inte placeras i parken utan ska lösas på kvartersmark i kommande
detaljplaner.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
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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.
Motivering till denna bedömning:
Planområdet berör inte några områden som omfattas av områdesskydd enlig miljöbalken.
Detaljplanen fastställer stommen i utbyggnaden av södra Hyllie och konsekvenserna av utbyggnaden, både positiva och negativa, kan bli stora. Jordbruksmark kommer att omvandlas till tät, blandad bebyggelse. Konsekvenserna för genomförandet av detaljplanen kan inte
ses isolerat för denna detaljplan utan behöver hanteras på en övergripande nivå. Det har
gjorts i och med att utbyggnaden av södra Hyllie har varit föremål för arbete med fördjupning av översiktsplanen och tillhörande miljökonsekvensbedömning. I arbetet med fördjupningen har konsekvenserna för genomförandet av helheten utretts och översiktsplanen
har justerats för att minimera de negativa konsekvenserna. Genomförandet har även jämförts med alternativ 0 där Hyllie inte byggs ut och där Malmö tvingas växa i lägen som är
sämre ur ett miljö- och ett socialt perspektiv. Konsekvenserna för utbyggnaden av Hyllie
får därmed ses som hanterade i tidigare skeden.
Genomförandet av denna detaljplan kommer att medföra konsekvenser för landskapsbilden, buller, trafik och grönstruktur men dessa konsekvenser bedöms inte i sig som betydande. Konsekvenserna beskrivs nedan.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Landskapsbilden kommer att förändras genom att en park anläggs och det öppna landskapet planteras. Även uppförandet av Hyllie boulevard kommer att förändra landskapet.
Sol, vind och mikroklimat

Parken kommer att bestå av miljöer som passar för vistelse oavsett årstid och väderlek. Parken kommer också att kunna erbjuda skugga och vindskydd för gaturummen längs parken.
Hyllie boulevard ska ha trädplanteringar vilket kommer ge förutsättningar för positiva konsekvenser för vistelsemiljön längs gatan avseende sol(skugga) och vind.
Kommande bebyggelse runt parken kommer att påverkan parken. Kartor nedan visar hur
bebyggelse med olika höjder påverkar parken. Höjderna motsvarar bostadsbebyggelse i 4–8
våningar. En stor del av områdena kring parken är inte planlagda än och höjderna redovisas
bara för att visa på konsekvenserna av olika höjder på bebyggelsen. Skugg- och vindeffekter
av kommande bebyggelse behöver studeras så att parkens kvalitéer inte går förlorade när
södra Hyllie byggs ut.
Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra positiva konsekvenser avseende sol, vind
och mikroklimat om rätt vegetation väljs.
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21 mars/21 oktober kl 8.00

21 mars/21 oktober kl 12.00

21 mars/21 oktober kl 16.00

21 mars/21 oktober kl 18.00
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21 juni kl 8.00

21 juni kl 12.00

21 juni kl 16.00

21 juni kl 18.00
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Kulturmiljö och arkeologi

De historiska strukturer som finns inom planområdet i form av Tygelsjöstigen och Almviksvägen bevaras i sin sträckning. Tygelsjöstigens karaktär bevaras även i och med att den
säkras som gång och cykelväg och att träden kommer att stå kvar.
Södra Hyllie, inklusive hela planområdet, har genomgått arkeologisk undersökning, steg ett
och två. Tre områden som kan påverkas när aktuell detaljplan genomförts genomgår förundersökning under hösten 2019.

Karta som visar planområdet i förhållande till de områden som föreslås gå vidare till arkeologisk förundersökning.
Inom röd heldragen linje visas de områden som berörs av denna detaljplan. Inom svart heldragen linje visas övriga
områden som bör genomgå arkeologisk förundersökning senare. Planområdet redovisas med svart punkt-streckad
linje. Kartan är hämtad ur Bunkeflo 7:7 m. fl., Arkeologisk utredning steg 2 2018, Sydsvensk arkeologi.

Genomförandet av detaljplanen bedöms i dagsläget innebära att eventuella fornlämningar
kommer att undersökas, dokumenteras och sedan tas bort från området. Genomförandets
konsekvenser bedöms vara acceptabla.
Naturmiljö

Detaljplanens naturvärden i form av allén längs Tygelsjöstigen säkras genom att området
planläggs som allmän platsmark som inte kommer att bebyggas. Allén omfattas dessutom
av det allmänna biotopskyddet.
Vid genomförandet av detaljplanen bör de vilda växtarterna kompenseras för genom t.ex.
anläggning av en ängsmark i parken eller liknande. Det vore lämpligt att låta de vilda växterna finnas kvar under vitpilsallén längs Tygelsjöstigen.
Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra positiva konsekvenser avseende naturmiljö.
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Grönstruktur och park

Genomförandet av detaljplanen innebär ett viktigt tillskott av park och grönska till Hyllie. I
kommande detaljplaner för områden kring parken behöver kopplingar till övrig grönstruktur i Hyllie säkras.
Parken och Hyllie boulevard kommer att kunna erbjuda en lång rad ekosystemtjänster efter
ett genomförande av detaljplanen. I dagsläget utgörs planområdet av jordbruksmark och
därmed i huvudsak försörjande ekosystemtjänster (mat). Efter detaljplanens genomförande
kommer områdets ekosystemtjänster skifta till reglerande (rening av vatten, luft, koldioxidbindning), kulturella (hälsa, sociala relationer, estetiska värden, undervisning och kunskap)
samt understödjande (biologisk mångfald).
Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra stora, positiva konsekvenser avseende
grönstruktur och park.
Risker och säkerhet

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

Genomförandet av detaljplanen bedöms öka halterna av luftföroreningar i södra Hyllie i
och med att framför allt Hyllie boulevard byggs ut och trafikeras. Att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras kommer att minska ökningen av luftföroreningar jämfört med om
Hyllie boulevard hade planerats så att biltrafiken prioriterats. Konsekvenser för luftkvalitet
blir negativa men begränsas i och med prioriteringen av gång, cykel och kollektivtrafik.
Vattenkvalitet

Verksamhetsområdet för spillvatten och dagvatten kommer att utökas i takt med att Hyllie
detaljplaneras och byggs ut. Spillvatten kommer därmed att ledas till det kommunala VAnätet och renas innan det leds vidare till recipienten.
Dagvatten från planområdet, och i viss mån från kringliggande områden, kommer att fördröjas i parken och sedan ledas vidare till det öppna dagvattensystemet som finns och kommer att utökas söder om Hyllie. Därefter leds det vidare i det kommunala dagvattennätet
till den slutliga recipienten som är Södra Öresunds kustvatten. Recipienten bedöms inte
kunna uppnå god ekologisk status innan 2027. Anledningen till det är framför allt att tillförseln av näringsämnen som kommer från det öppna havet. Recipienten har god kemisk status med undantag för bromerade difenyletrar och kvicksilver. Det bedöms vara tekniskt
omöjligt att sänka halterna av bromerade difenyletrar och kvicksilver till de nivåer som
motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga
luftburna föroreningar och inte på föroreningar från avrinningsområdet.
Genomförandet av detaljplanen bedöms framför allt medföra en viss ökning av föroreningar från vägtrafiken på Hyllie boulevard. Systemet som dagvattnet rinner igenom nerströms ger goda möjligheter att rena vattnet innan det når den slutliga recipienten. Bredden
på Hyllie boulevard är dessutom dimensionerad för att kunna rymma trädrader längs gatans
båda sidor. Möjlighet finns därmed att ordna ytor för rening av dagvattnet från gatorna innan det släpps vidare till dagvattensystemet söder om Hyllie.
Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra att jordbruksmark omvandlas till
parkmark. Förutsättningarna för att minska belastningen av näringsämnen ökar därmed.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
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Skyfall

I och med att planområdet ska ta emot skyfall kommer detaljplanens genomförande innebära att risken för översvämning i kringliggande bebyggelse och gator minimeras. Konsekvenserna ur ett skyfallsperspektiv kommer att bli mycket positiva.
Markföroreningar

Planområdet består till största delen av odlingsmark där det tidigare inte bedömts troligt att
marken är förorenad.
Tygelsjöstigen är en gammal banvall och den innehåller troligen föroreningar.
Sweco har genomfört en översiktlig undersökning av mark och grundvatten inom planområdet (Dp 5592 Miljöteknisk undersökning 7345 Stadsdelsparken Hyllie, SWECO 2019). Undersökningen genomfördes under hösten 2019 och gjordes för att säkerställa att marken är
lämplig för användningen park. Nedan redovisas slutsatsen i utredningen.
Provtagning
Provtagning av jord har gjorts i sex punkter längs med Tygelsjöstigen och tre punkter i
Almviksvägen. I Almviksvägen har även tre prover tagits på asfalten. Provtagning av mulljord i befintlig åkermark har skett genom tre samlingsprov i enlighet med Incremental
Sampling Methodology (ISM). Dessutom har tre grundvatten rör installerats.
Resultat
I Tygelsjöstigen har spår av den före detta järnvägen påträffats. Förhöjda halter av arsenik
påträffas ytligt i tre av sex punkter. I en punkt överskrids halterna för Naturvårdsverkets
generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM), i ytterligare två punkter
överskrids motsvarande riktvärde för känslig markanvändning (KM). I övrigt påträffas inga
halter av metaller över KM, dock finns det lokalt halter över rekommenderade riktvärden
för mindre än ringa risk (MRR).
I Almviksvägen har tjärhaltig asfalt påträffats. I två av tre punkter överskrider halterna
gränsen för farligt avfall. Det underliggande bärlagret är påverkat av PAH och tyngre aromater, halterna överskrider KM men inte MKM. Inom övriga utredningsområdet påträffas
inga förhöjda halter av oljekolväten eller PAH.
Provtagning av bekämpningsmedel har genomförts längs med Tygelsjöstigen och inom befintlig åkermark. Längs med Tygelsjöstigen har diuron påträffats i två punkter, i båda fallen
under KM. I åkermarken har spår av DDT och DDE påträffats, men väl under KM, i två
av tre analyserade samlingsprov.
Grundvatten har analyserats i två punkter. Inga ämnen har påträffats i halter som föranleder ett behov av åtgärd.
Området bedöms enligt undersökningen i sin helhet vara lämplig för planerad detaljplan ur
ett miljötekniskt perspektiv. Schaktning och borttransport av massor i Tygelsjöstigen och
Almviksvägen kan föranleda behov av anmälan av avhjälpande åtgärder, beroende på syftet
medschaktningen.
Markutredningen och hanteringen av eventuella föroreningar kommer att tas upp med miljöförvaltningen och en plan för eventuell sanering kommer att ha tagits fram inför antagandet av detaljplanen. Genomförandet bedöms därför inte medföra några miljökonsekvenser
avseende markföroreningar.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Beräkningar har gjorts av framtida buller inom och kring planområdet (Dp 5592 vägtrafikbuller 2040, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad). Den stora bullerkällan är den framtida trafiken på
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Hyllie boulevard. Kartorna nedan visar beräknad ekvivalent och maximal bullernivå år
2040.

Bilden visar bullersituationen i parken och hur Hyllie boulevard kommer att påverka sin omgivning.
Ekvivalent nivå, prognosår 2040.
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Bilden visar bullersituationen i parken och hur Hyllie boulevard kommer att påverka sin omgivning.
Maximal nivå, prognosår 2040.

Det finns inga riktvärden för buller i park men för friyta på förskole- och skolgårdar ska 55
dBA ekvivalent ljudnivå uppnås och för uteplatser tillhörande bostäder ska 50 dBA ekvivalent ljudnivå uppnås. Parken kommer till större delen uppnå 55 dBA ekvivalentnivå och ca
50% av parken kommer enligt beräkningarna att ligga under 50 dBA ekvivalentnivå. Ljudnivåerna bedöms acceptabla för parken.
Kommande bebyggelse längs Hyllie boulevard kommer att påverkas av trafikbuller och behöver planeras så att de riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar som anges i
förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) kan uppnås.
Trafikkonsekvenser

Genomförandet av detaljplanen innebär att två nya gator byggs i södra Hyllie. Genomförandet kommer att öka tillgängligheten till Hyllie station från söder för såväl gång-, cykeloch kollektivtrafik som biltrafik. Vid utformningen av gatorna inom planområdet kommer
det att vara viktigt att gatornas barriäreffekter minimeras. På Parkhyllan ska gångtrafikanter
prioriteras framför biltrafikens framkomlighet. Utformningen ska säkerställa att låga hastigheter hålls.
Korsningen Almviksvägen/Hyllie boulevard kan behöva signalregleras med prioritering för
bussen så att bussar söderut har prioritet genom korsningen när den lämnar hållplatsläget .
Även bussar norrut bör ha signalprioritet så det slipper stanna i korsningen och istället kan
angöra direkt till hållplatsen.
Hyllie boulevard är en huvudgata och för att säkra kollektivtrafikens framkomlighet kommer gatan att göras bred så separata busskörfält säkras. Det är viktigt att kollektivtrafikens
och biltrafikens framkomlighet vägs mot möjligheten att korsa gatan för gående och cyklister vid den slutliga gestaltningen.
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3.3 Ekonomiska konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen innebär en investering och en ökad driftskostnad för kommunen. Parken och gatorna ska byggas och sedan skötas. Genomförandet innebär även en
investering och ökad driftskostnad för VA Syd i och med anläggandet av öppen dagvattenanläggning i parken. Genomförandet innebär även kostnad för kommunen för inköp av
den del av fastigheten Agunnaryd 1 som behövs för byggandet av Hyllie boulevard.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Karta som redovisar fastigheter (inom röda linjer) och ledningsrätt (blå, streckad linje) inom och kring planområdet.
Planområdet inom svart punkt-streckad linje.

Fastighet Hyllie 4:2–3 samt Hyllie 4:8
Den del av fastigheten som ingår i planområdet ska i framtiden genom fastighetsreglering
överföras till en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
Fastighet Bunkeflo 6:8
Den del av fastigheten som ingår i planområdet ska i framtiden genom fastighetsreglering
överföras till en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
Inom fastighetens östra del finns ledningsrätt för VA Syd, 1233-1437.1. Detaljplanens genomförande påverkar inte rätten för VA Syd att ha ledningen kvar.
Fastighet Vintrie 17:2
Den del av fastigheten som ingår i planområdet ska i framtiden genom fastighetsreglering
överföras till en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
Inom fastighetens nordvästra del finns ledningsrätt för VA Syd, 1233-1437.1. Detaljplanens
genomförande påverkar inte rätten för VA Syd att ha ledningen kvar.
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Fastighet Agunnaryd 1
Den del av fastigheten som ingår i planområdet ska genom fastighetsreglering överföras till
en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.

Karta som redovisar konsekvensen för fastigheten Agunnaryd 1, röd yta inom svart ring. Fastigheter (inom röda linjer) och ledningsrätt (blå, streckad linje). Planområdet inom svart punkt-streckad linje
3.5 Samhällskonsekvenser
Social konsekvensbeskrivning (SKB)

En social konsekvensbedömning har utförts på det vinnande tävlingsförslaget för utformning av parken, Dp 5592 Social konsekvensbedömning 180910, Stadsbyggnadskontoret.
Konsekvensbedömningen konstaterar att kopplingen till Hyllie station kommer att bli viktig för att parken ska kunna bli en mötesplats för hela Malmö. Om parken ges ett innehåll
som är varierat och intressant för många ökar chansen att det blir en park för alla. Exempel
på innehåll som kan behöva adderas till tävlingsförslaget är en mindre scen så att till exempel ”Sommarscen” kan ha arrangemang där.
Andra delar som det är viktigt att vara uppmärksam på är utformningen av Almviksvägens
cykelstråk, Parkhyllan i öster, utegym och motionsslinga. Att personer från olika grupper
och av olika kön känner att de kan och är trygga med att vistas i dessa delar samt att ingen
grupp tar över någon del så att andra känner sig utestängda är viktiga aspekter i utformningen av parkens olika delar. Unga får inte glömmas bort i vidarebearbetningen av parken.
Speciell omsorg bör även läggas på funktionsnedsattas möjlighet att ta del av parken.
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att säkra den park som blir en av Hylliebornas viktigaste och närmaste rekreationsområde.
Parken är en förutsättning för den stora mängd bostäder som planeras och byggs i Hyllie.
Planläggningen och byggandet av Hyllie boulevard tillgängliggör Hyllie för alla trafikslag
vilket också är en förutsättning för bostadsutbyggnaden i Hyllie.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. I arbetet med att ta
fram parkens utformning och innehåll har elever från två skolklasser deltagit. Även i framtiden är det positivt om barn och unga kan involveras i parkens utformning och utveckling.
Planområdet har alla förutsättningar att tillgodose barn och ungas behov av ytor för lek och
rekreation och erbjuda närhet till en varierad och grön miljö. Genom sin stora storlek kommer parken att kunna rymma stora ytor som tillåter barn och unga att röra på sig ordentligt.
Tack vare att gång- och cykelvägnätet som planeras är väl förgrenat och det går att nå parken via gång- och cykelbanor bli parken väl tillgänglig för barn och unga. Runt parken planeras tät stadsbebyggelse och många kommer att kunna bo nära den stora parken. Flera förskolor och skolor ligger dessutom i närområdet och parken är lättillgänglig via kollektivtrafiken så att även barn och unga från andra delar av staden har lätt att nå parken.
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Tillgänglighet

Planområdet kommer att innehålla höjdskillnader för att kunna fördröja dagvatten och skyfall. Planområdets tillgänglighet kommer i hög grad att avgöras av detaljutformningen av
parken, dess entrépunkter och av utformningen av Hyllie boulevard.
Jämställdhet

Hyllie boulevard kommer att bli ett viktigt rörelsestråk för flera olika trafikslag. Det är viktigt att gatan upplevs som trygg och trivsam att färdas längs. Hållplatsers utformning och
hur parken utformas längs boulevarden kommer att behöva studeras särskilt ur ett trygghetsperspektiv.
För jämställdhetsaspekter för parkens utformning, se beskrivning under rubriken Social
konsekvensbedömning ovan.
Genomförandet av detaljplanen bedöms få positiva konsekvenser för jämställdhet eftersom
den tillgodoser behov av ett varierat transportnät och rekreation och upplevelser nära bostäder. Avgörandet kommer dock detaljutformningen av parken och gatorna samt utformning och innehåll i kommande bebyggelse kring planområdet att vara.
Kommunal service

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra något krav på utökad kommunal service.
Kommersiell service

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra ytterligare krav på kommersiell service utanför planområdet. Genomförandet av detaljplanen kommer att öka tillgängligheten
till Hyllie genom att Hyllie boulevard byggs ut samt kommer att stärka Hyllie som besöksmål i och med genomförandet av parken. För att inte riskera tomma lokaler eller att parkens kafé eller restaurang blir utkonkurrerat bör konsekvenserna av ytterligare service i bottenvåningarna mot parken utredas i kommande detaljplaner.
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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 och kvartersmark för odlingslotter.
E.ON ansvarar för att eventuell nätstation uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter
och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Tidplan

Arbetet med att bygga Hyllie boulevard kommer att påbörjas 2020. Parken kommer att
uppföras i etapper där första etappen omfattar norra delen av parken med parkens hjärta
samt markmodellering för att lösa dagvattenhantering och viss förplantering i övriga delar
av parken. Detaljplanen bedöms vara helt genomförd senast 2033.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

En arkeologisk slutundersökning av utpekade områden enligt tidigare utredning ska beställas och bekostas av kommunen. Ingrepp i fornlämning regleras i Kulturmiljölagen
(1988:950) och beslut gällande detta fattas av länsstyrelsen.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
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
kan komma att begränsas vid bebyggelse i kommande detaljplaner eftersom både Hyllie
boulevard och Parkhyllan kommer att ha trädplanteringar. Gatorna inom planområdet,
främst Parkhyllan, kommer att användas för åtkomst till kommande bebyggelse. Avståndet
mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter.
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

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören, i detta fall kommunen.
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Marken inom planområdet ska ingå i allmän platsmark och ska genom fastighetsreglering
överföras till en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet. 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

Kommunens motiv för planläggningen är att säkerställa fortsättningen av Hyllie boulevard
och den stora stadsdelspark som finns med i fördjupningen av översiktsplanen för Södra
Hyllie. Hyllie boulevards bredd och läge behöver klarläggas, från Almviksvägen och söderut till Hövdingevägen. Planläggningen ska även omfatta den föreslagna gata som löper
längs parkens östra kant för att säkerställa tillgängligheten till parken och förbereda för
kommande bebyggelse öster om parken.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande
men har ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 27§ planoch bygglagen.
Historik i processen

Detaljplanen har fram till granskning handlagts med standardförfarande i enlighet med 5
kap 7§ plan- och bygglagen. Förfarandet har inför granskningsskedet ändrats till utökat.
Motivet till det ändrade förfarandet är att genomförandet av planförslaget och den framtida
driften medför ett stort ekonomisk åtagande för kommunen.
Medverkande

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

Planområdet är beläget i södra Hyllie och avgränsas av Ymers gata och Tygelsjöstigen i
norr, jordbruksmark i öster och väster och av Hövdingevägen och jordbruksmark i söder.

Inom planområdet finns fastigheten Hyllie Ortofoto med planområdet inom röd linje.
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Planområdet omfattar del av fastigheten Bunkeflo 6:8 samt del av fastigheterna Hyllie 4:2 &
4:3, Bunkeflo 6:8, Vintrie 17:2 och Agunnaryd 1. Alla fastigheter inom planområdet utom
Agunnaryd 1, ägs av Malmö kommun. Agunnaryd 1 ägs av IKEA Fastigheter AB. Inom
planområdets östra del, längs Pildammsvägen, finns servitut 1233-1437.1 för VA - ledning
till förmån för VA Syd.
Planområdet är cirka 101 800 kvm stort.
Platsens historik

Havet och den goda jorden var de viktigaste förutsättningarna för att Malmö en gång blev
till. Människor har bott i området runt Hyllie i över 4000 år. Namnet Hyllie finns belagt sedan 1100-talet och området har tillhört ett antal olika byar, främst Hyllie, Bunkeflo och
Vintrie. Området som parken ligger i har tillhört Bunkeflo by, som har belägg för att ha
funnits åtminstone så tidigt som under 1200-talet. Själva planområdet har inte legat inom
den bebyggda delen av Bunkeflo by utan har använts främst som odlingsmark.

Parkens läge

Lantmäterikarta över Bunkeflo by från 1701. Tjock röd linje markerar bytomtsområde, tjock svart linje markerar
hägnad, streckad gul linje markerar väg, lila yta markerar gårds- eller hustomt, gult kors markerar kyrka, röd
punkt markerar vindmölla, i dag kallad Kroks mölla. Lantmäterikartans vita eller ofärgade ytor avser åkermark,
dess gröna ytor ängsmark och dess gula ytor ej tegskiftad allmänningsmark för kreatursbete samt bygatan. Parkens
ungefärliga läge markerad med rosa linje.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet består idag i huvudsak av åker. I norr, mot Ymers gata, finns ett mindre område som används för odling av boende i Hyllie. Genom planområdet går Almviksvägen.
Kulturmiljö

Värdefull miljö i övrigt
Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse.
Tygelsjöstigen ligger i banvallen för den före detta järnvägslinjen mellan Malmö-Trelleborg
som invigdes 1886 och lades ner 1955.
Almviksvägen är en gammal väg som finns inritad på Generalstabskartan ifrån 1860.
Vägens sträckning genom planområdet har förändrats något genom åren. Vägen har enligt
tidigare kartmaterial utgjort gräns mellan olika vångar inom Bunkeflo bytomt, se karta
ovan.
Siktlinjer i landskapet mot Krooks mölla är av kulturhistoriskt intresse.
Arkeologi
Planområdets del norr om Almviksvägen är sedan tidigare undersökt och fynd har avlägsnats.
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Ett större område söder om Almviksvägen har genomgått en arkeologisk utredning, steg
ett, Bunkeflo 7:7 m. fl., Arkeologisk utredning steg 1 2018, Sydsvensk arkeologi och arkeologisk utredning, steg två, Bunkeflo 7:7 m. fl., Arkeologisk utredning steg 2 2018, Sydsvensk arkeologi. Utredningarna visar att området tillhör en mycket fornlämningsrik trakt, vilket konstaterats
tidigare. Vid fältinventeringen hittades fynd av slagen flinta inom så gott som hela området
som inventerades. Vid utredningens steg två, då sökschakt drogs, identifierades ett antal
områden som rekomenderades gå vidare till arkeologisk förundersökning. Platserna innehåller fynd från förhistorisk tid såväl som senmedeltid och modern tid.
Planområdet berör tre av de områden som kommer att gå vidare och genomgå arkeologisk
förundersökning, karta över undersökta områden redovisas i kapitel 3. Konsekvenser.
Naturmiljö

Planområdet består till största del av åkermark. Inom planområdet finns även Tygelsjöstigen med sin pilallé, Almviksvägen och ett litet område vid kopplingen till Hövdigenvägen som inte är odlat. Planområdet omfattar inte något område som är särskilt utpekat i
Naturvårdsplan för Malmö.
Tygelsjöstigen omfattas av det generella biotopskyddet för trädrader i jordbrukslandskapet.
En inventering av naturvärden längs med Tygelsjöstigen och Hövdingevägen genomfördes
i juli 2018, Dp 5592 Växinventering vid Tygelsjöstigen och Hövdingevägen 180730. Inventeringen
visar att det finns en ganska varierad flora. Flera av arterna är viktiga nektarkällor för t.ex.
pollinatörer. En art, skogsalmen, är rödlistad. Hotet mot skogsalmen består dock främst av
den epidemiska sjukdomen arten drabbats av. Det fanns rikligt med gräshoppor och en del
humlor i området.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet är flackt med en viss höjning mot öster. Tygelsjöstigen ligger något högre än
omgivande mark.
Idag är landskapet kring planområdet öppet med undantag för enstaka trädrader och vegetationsridåer. Byarna, gårdar och bebyggelseområden syns väl i det öppna landskapet.
Trafik

Kollektivtrafik
Hela parken ligger inom 750 meter från Hyllie station som är en av Skånes största kollektivtrafiknoder. Från Hyllie station går tåg, regionbussar och stadsbussar. I Pildammsvägen
går regionbussar till Vellinge. När Hyllie boulevard byggs ut planeras den att trafikeras av
busstrafik.
Gång-, cykel- och biltrafik
Planområdets norra del är idag väl kopplat till det allmänna vägnätet. Förslag till nytt gatunät finns i översiktsplanen. Generellt finns ett väl förgrenat gatu- och cykelvägnät i de centrala delarna av Hyllie och intentionerna är att södra Hyllie ska byggas ut enligt den principen, även om den kommande strukturen inte i alla lägen kommer att följa översiktsplanens
redovisade gatunät exakt. Se dagens och den föreslagna gatustrukturen i kartbilder nedan.
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Bild till vänster: Visar gator (lila linje), cykelbanor (grön linje) och busstråk (gul linje) som finns idag. Planområdet
inom svart, streckad linje.
Bild till höger: Visar gator (lila linje), cykelbanor (grön linje) och busstråk (gul linje) som finns idag och/eller är
fastställda i detaljplan (heldragna linjer) eller som redovisas i översiktsplanen (streckade linjer). Planområdet inom
svart, streckad linje.
Teknisk försörjning

Ledningar för VA, el, fjärrvärme och tele finns i Ymers gata och i Hyllie boulevard.
Citytunnelns brunnar
Inom området för parken, utmed Tygelsjöstigen och längs med Almviksvägens norra sida,
finns ett antal brunnar för återinfiltration av vatten från grundvattensänkningen till Citytunneln. Tygelsjöstigen och Almviksvägen ska användas för åtkomst till de brunnar som ligger
längs dessa sträckor. Mellan brunnarna går ledningsstråk där det inte går att plantera träd
och/eller ha öppen dagvattenhantering. Grundvattensystemet för Citytunneln omfattas av
vattendom.
Kommunal och kommersiell service

Kommunal service
Flera skolor planeras i Hyllie. Hyllievångsskolan öster om parken är nybyggd och nyöppnad. Det är en stor skola med 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 och ca hälften av dessa
inom 200 m från parken.
Kommersiell service
Kommersiell service finns både i Hyllie och i Svågertorp öster om planområdet.
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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 användning ny park och ny huvudgata (Hyllie
boulevard). Tygelsjöstigen redovisas som en existerande prioriterad grön koppling.
Längs Tygelsjöstigen och Almviksvägen redovisas cykelvägarna som en del av det befintliga
huvudcykelnätet. Föreslagna nya huvudcykelvägar redovisas längs Hyllie boulevard, Ymers
gata och längs Atles gata.
Hyllie boulevard pekas ut som ny del av stomlinjenätet för bussar och spårburen kollektivtrafik samt som huvudgata.
Området kring parken redovisas som ny, blandad stadsbebyggelse. Bebyggelsen kring norra
delen av parken är del av centrumområdet kring Hyllie station och ska i strategiska delar
medge handel och annan utåtriktad verksamhet i bottenvåningarna. Planeringen ska verka
för mer och större innerstad.
Planområdet redovisas även i förslag till fördjupning av översiktsplanen för södra Hyllie.
Principen för utvecklingen av södra Hyllie, enligt översiktsplanen, bygger på en struktur
med ett korsande naturstråk i öst-västlig riktning och ett kulturstråk i nord-sydlig riktning.
Hjärtat i kulturstråket är den stora stadsdelspark som denna detaljplan omfattar.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Största delen av planområdet är inte tidigare planlagt. I söder överlappar planområdet Dp
5212 och Dp 4524 för att kunna utöka bredden på Hyllie boulevard.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Arkitekttävling

Detaljplanearbetet har föregåtts av en arkitekttävling för parken och gatan längs parkens
östra kant. Tävlingen genomfördes under 2017 och 2018 och vinnaren tillkännagavs i augusti 2018.
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2018-2022
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
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

•
•

Dp 5592 Växinventering vid Tygelsjöstigen och Hövdingevägen 180730
Bunkeflo 7:7 m. fl., Arkeologisk utredning steg 1 2018, Sydsvensk arkeologi
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•
•
•
•
•
•
•

Dp 5592 Social konsekvensbedömning 180910, Stadsbyggnadskontoret
Södra Hyllie höjdsättning, SWECO 190614
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, Stadsbyggnadskontoret
Trafikutredning Hyllie boulevard 20190620, Ramböll 2019
Dp 5592 Miljöteknisk undersökning 7345 Stadsdelsparken Hyllie, SWECO 2019

Stadsbyggnadskontoret
Carina Tenngart Ivarsson
Enhetschef

Åse Andreasson
Planhandläggare
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