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VAD ÄR EN FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN?
En fördjupning av översiktsplanen är en översiktsplan för en del av kommunen. I en fördjupning preciseras den kommuntäckande översiktsplanen eller så föreslås ändringar i densamma. Lagstiftningen är lika för en fördjupning av översiktsplanen
och en traditionell översiktsplan. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, till skillnad från en detaljplan.
Boverket listar de viktigaste skälen till att upprätta en översiktsplan: Att tänka efter i god tid före. Att se till helhet, sammanhang och fysisk struktur, snarare än till enskildheter. Att främja en bättre miljö, enklare vardagsliv och en attraktiv kommun. Att
skapa beredskap för det oplanerade och oväntade. Att underlätta detaljplanering, bygglov- och annan tillståndsprövning. Att
främja en god kommunal ekonomi. (...) Översiktsplanen är ett medel för att forma kommunens långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt.
Fördjupingen av översiktsplanen för södra Hyllie är både ett strategiskt dokument som under lång tid ska styra utvecklingen i området och ett dokument som ska vara vägledande för konkreta beslut om byggande och olika tillståndsärenden.

SAMMANFATTNING
EN F R AMT IDS B IL D

Om tjugo år, i södra Hyllie, promenerar en ung familj längs
den centrala parkens kvällsolssida på väg till äventyrslekplatsen. Några ungdomar springer förbi dem och hoppar över en
dagvattenkanal i parken. De har bråttom till tåget – helt i onödan eftersom de går så ofta. Det är torsdag eftermiddag och
ﬂertalet av de tusentals som jobbar i södra Hyllie lämnar sina
arbetsplatser, men området blir ändå inte folktomt. Det bor
omkring 9 000 personer där och det ﬁnns kulturhus, restauranger och annat som lockar besökare även kvällstid. En
granne ropar från en uteservering och undrar om de har tappat bort ett barn. Föräldrarna skrattar men tystnar snabbt när

de upptäcker att de verkligen har tappat bort den minsta.
Grannen pekar ut i parken. Hon har sprungit efter en "anka".
Längs fasaderna på kvällsolsidan av parken kör det fåtalet
bilar som måste fram på gångarnas villkor, vilket gör att även
småbarn kan röra sig så fritt att de försvinner ibland. När
familjen är nästan framme vid äventyrslekplatsen möter de en
äldre man som kommer från Vintrie bytomt, där han har sin
kolonilott och sitt äppelträd, med hinkar av nyskördade grönsaker. I södra Hyllie bor många i nya lägenheter men odlar i
jord där det kan ha odlats i 2000 år. Hyllie stationstorg och
bebyggelsen kring det är Hyllies pulserande hjärta, men södra
Hyllie är områdets stora lungor som ger syre till stadsdelen.

Illustrationsplan

Fördjupning av översiktsplan
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P L A NEN S H U V U DDR AG

Planområdet ligger i södra Hyllie och består till största delen
av odlingsmark av hög kvalitet med inslag av kulturhistoriskt
värdefulla miljöer. Planförslaget rymmer 4 000–5 000 bostäder, 7 000–8 000 arbetsplatser, 5–6 förskolor, 3 skolor och en
stadsdelspark.
Planområdet, södra Hyllie, kommer att få en avgörande
roll för Hyllies attraktivitet. Hyllie ska vara ett spännande alternativ för företagsetableringar och för privatpersoner som vill
bosätta sig, arbeta eller bara besöka Köpenhamn-Malmöregionen. Hyllie ska bli Malmös andra stadskärna och tillsammans
med angränsande områden kommer det att utgöra en sammanhängande stadsväv med lika många boende som Landskrona tätort har idag. Utbyggnaden av södra Hyllie är således
viktig både ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Randzonerna i söder och väster kan förändras i samband med kommande förändringsarbete utanför planområdet. Utbredning
och avgränsning av både stads- och kulturlandskapet kan då
behöva studeras vidare.

•
•
•

•

ekologisk mångfald genom anläggandet av en naturaxel.
Planförslaget ska bidra med lokaliseringar för skolor och
förskolor.
Planförslaget ska bidra med en central stadsdelspark.
Planförslaget ska bidra till förverkligandet av Klimatkontrakt för Hyllie genom att det ska gälla för hela planområdet.
Genomförandet av planförslaget ska baseras på fem strategier: utgå från kollektivtraﬁk, skapa attraktivitet tidigt,
agera ﬂexibelt, bygg färdigt och integrera med omgivningen

S TA D S BYG G NA D S I D É

STAD MED EN
CENTRAL PARK

KULTURLANDSKAP
MED BYMILJÖ

En grundläggande frågeställning för planeringen av södra
Hyllie är därför vad planområdet behöver bidra med för att
Hyllie ska utvecklas till en attraktiv och hållbar stadskärna. Följande delar föreslås i planförslaget:
•

•

•

•

•
•

•

Planförslaget ska bidra med en tät och blandad stadsbebyggelse för att stärka Hyllies stadsmässighet och
erbjuda många lokaliseringar för bostäder och verksamheter.
Planförslaget ska bidra till Hyllies identitet genom en tydlig stadsbyggnadsidé som baseras på Malmös möte med
Söderslätt. Det förankrar utbyggnaden på platsen och i
dess historia. Lokala kvaliteter är unika.
Planförslaget ska stärka Malmö med nya stadsrum som
har betydelse på stadsnivå och stärka södra Hyllie lokalt
med sociala och trygga grannskap.
Planförslaget ska bidra med eﬀektiva kollektiv-, gångoch cykellösningar. Var och hur vi rör oss genom staden
är avgörande för stadsliv och klimatpåverkan.
Planförslaget ska bidra till att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Planförslaget ska bidra med goda förutsättningar för kulturliv. Kultur utgör en viktig del av städers attraktivitet
och lyfts fram i planförslaget genom en kulturaxel.
Planförslaget ska bidra med goda förutsättningar för en

1

STAD

2

STADSBRYN

3

KULTURLANDSKAP

Planförslagets uppbyggnad baseras på en tydlig stadsbyggnadsidé som väl genomförd ger förutsättningar för unika
stadsmiljöer och ett rikt stadsliv. Planförslaget består av:
1.

2.

3.

Tät och blandad stadsmiljö som till största delen utgörs
av kvartersstadsbebyggelse, vilket ger en robust och ﬂexibel grund för fortsatt stadsutveckling.
Mötet mellan den täta staden och kulturlandskapet
utvecklas till ett "stadsbryn" där Malmös möte med
Söderslätt regisseras. Det består av en stadsbebyggelse
som har inspirerats av Bo01 och en naturaxel där stadens
vatten tas omhand. I naturen är brynen de mest artrika
miljöerna och stadsbrynet ska kännetecknas av mångfald
i stadsmiljön och mångfald i naturaxeln.
Kulturlandskap som utgörs av en "bytomt" med rötter i
medeltiden.
5

Visionsbild, Malmö möter Söderslätt i Hyllie stadsbryn. Illustration av Manon Otto
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VISION & INRIKTNINGSMÅL
Hyllie ska vara Öresundsregionens klimatsmartaste område och utgöra en attraktiv stadskärna
med mycket grönska som lockar boende och företag, både nationellt och internationellt.
Stadslivet ska präglas av variation i form av livaktig handel, stora evenemang och pulserande
stadsgator som kontrasteras mot rekreativa parker, lugna gångfartsgator och trygga skolmiljöer.
Hyllies centrala plats i regionen ska ge en internationell karaktär med en tydlig egen identitet:
öresundskt kosmopolitisk.
Visionen, ovan, är tillsammans med fyra inriktningsmål vägledande för planering
och byggande i Hyllie utbyggnadsområde. Inriktningsmålen är nedbrutna i strategier som är speciﬁka för södra Hyllie, planområdet för fördjupningen av översiktsplanen.

FAKTA

En vision är en idé om något man vill
uppnå i framtiden och behöver inte
uppfylla krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet.

INRIK TNINGSMÅL 1: KOMMUNIK ATIONSNODEN

Den väl utbyggda infrastrukturen och läget i Köpenhamn-Malmöregionen ska medverka till att ge Hyllie en internationell karaktär. Bebyggelsen i Hyllie ska utgöras av
en tät och attraktiv stadsbebyggelse för att ge goda förutsättningar för ett eﬀektivt
utnyttjande av kommunikationerna. Hyllie ska bidra till tillväxt och utveckling av
regionens näringsliv. Hyllie ska bidra till ökad social hållbarhet genom ﬂer arbetstillfällen och förbättrad tillgänglighet för människor att resa till och från arbetet.
S T R AT EG IER

1.
2.

3.

4.

Gång, cykel- och kollektivtraﬁk ska prioriteras högre än biltraﬁk i planområdet.
För att åstadkomma en tät stadsbebyggelse ska ytan för bebyggelse utnyttjas
eﬀektivt. Ytor för parkering ska, till exempel, minimeras genom en låg p-norm
och användandet av gemensamma p-hus och underjordiska garage.
Samutnyttjande av ytor och byggnader ska eftersträvas: t.ex. kan delar av
bostadsgårdar vara förskolegårdar, parker och skolgårdar kan samnyttjas samt
högstadieskolan kan både vara skola och kulturhus.
Vissa platser och stråk är strategiskt viktiga med tanke på stadsliv och stadsbild.
Genom att tidigt bestämma vilka de är skapas goda förutsättningar för att få till
etableringar som stärker centrala stadskvaliteter.

FAKTA

Inriktningsmål är övergripande för
projektet och anger dess inriktning.
Målen ska vara enkelt formulerade
och skapa en gemensam grundsyn på
projektet och inte vara tidsbestämda.

FAKTA

Strategier är långsiktiga tillvägagångssätt för hur man ska agera för
att uppnå mål.
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INRIK TNINGSMÅL 2: DEN GODA JORDEN
FAKTA

En bytomt är en by, eller typ av fornlämning om den är obebodd, där det
sedan lång tid legat en bybebyggelse.
Rör det sig om byar från forntiden används vanligen benämningen boplats. Bytomterna i Malmöområdet
innehåller i många fall kulturlager
som avsatts under en platsbunden
bosättning från åtminstone högmedeltid fram till idag och utgör därmed
en viktig länk mellan det förhistoriska
landskapet och det nutida.

Hyllie utgör den nordligaste delen av Söderslätt som är ett välkänt kulturlandskap
och har en av Sveriges bördigaste jordar. Den goda jorden är en viktig naturresurs
vilket innebär att området har ett högt värde och att staden måste ha höga ambitioner för den stadsmiljö som byggs.
Den goda jorden och det milda klimatet gör att ingen annanstans i Sverige ﬁnns
bättre förutsättningar för att skapa en grönskande stad än i södra Hyllie. Det är platsens speciﬁka utmaning. Hyllie ska stärka den ekologiska hållbarheten genom att
vara ett föredöme när det gäller utveckling av park, natur och odling i och i anslutning till en tät stad.
STR ATEGIE R

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Det ska byggas tätt för att hushålla med marken i södra Hyllie.
Den medeltida bytomten ska utvecklas utifrån kulturmiljövärden.
Det ska anläggas natur i södra Hyllie. Malmö ligger i ett artfattigt odlingslandskap och därför är det viktigt med "öar" av natur som kan bidra till att artrikedomen upprättshålls.
Det ska skapas förutsättningar för urban odling.
Det ska ﬁnnas parker, platser och bostadsgårdar med mycket grönska.
Det ska utredas genomförandestrategier som inkluderar förplanteringar.

INRIK TNINGSMÅL 3: INTEGR ATION

REFERENS

"Inom segregationsforskningen
talas idag om ”white flight”. Utflyttningen av svensk medelklass
har betytt mer för den etniska
segregationen än vad inflyttningen av resurssvaga etniska minoriteter till 1960- och 70-talens storskaliga bostadsområden har
gjort. Det är alltså majoritetsbefolkningens flyttmönster och de
resursstarkas bostadsval som driver boendesegregationen. Inte
tvärtom."
Forskningsöversikt, Hållbar stadsutveckling, Forskningsrådet Formas,
2011
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Hyllie är ett integrationsprojekt i ﬂera olika nivåer: det ska lokalt koppla samman
fysiskt segregerade stadsområden i södra Malmö och det ska regionalt utgöra ett
attraktivt alternativ för företag och privatpersoner i hela Köpenhamn-Malmö-regionen.
Segregation handlar inte om problemområden, det handlar om hela staden.
Stora utbyggnadsområden riskerar att bara bli en tillgång för en del av befolkningen eftersom nybyggnation är dyrt och endast ett fåtal har råd att bosätta sig
där. Genom att bli Malmös andra stadskärna och överbrygga barriärer ska Hyllie
koppla samman stora beﬁntliga stadsområden som idag är fysiskt segregerade. Hyllie ska komplettera omgivande område med handel, service och kulturfunktioner
och därigenom öka attraktiviteten för hela södra Malmö. Hyllie ska på så vis bli en
tillgång för alla malmöbor.
Hyllie ligger centralt i Köpenhamn-Malmöregionen och växer fram parallellt
med den. Ju starkare regionen blir desto starkare blir Hyllies lokalisering som första
station på svenska sidan.
STR ATEGIE R

1.
2.
3.
4.
5.

I södra Hyllie ska bostadsbeståndet vara blandat vad gäller typer, storlekar och
upplåtelseformer.
Kopplingar med omgivande områden ska prioriteras, speciellt för gående och
cyklister.
I södra Hyllie ska attraktiva mötesplatser skapas.
I södra Hyllie ska det byggas för blandade funktioner.
Det ska erbjudas plats i södra Hyllie för lokaliseringar som har en regional- eller
internationell funktion och kan stärka Hyllies centrala position i KöpenhamnMalmöregionen.

INRIK TNINGSMÅL 4: KLIMATSMART

I Klimatkontrakt för Hyllie som är undertecknat av representanter för Malmö stad,
E.ON och VA-syd anges att Hyllie ska bli Köpenhamn-Malmöregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling. Målet är nåbart
genom en stor satsning på smarta energisystem och Hyllies mycket goda kommunikationsläge, men kommer att kräva extra ansträngningar av alla aktörer i området.
Energieﬀektiva byggnader ska försörjas med förnybar energi genom smarta system.
Kommunikationsläget ska utnyttjas för att främja smarta mobilitetslösningar. I Hyllie ska det vara lätt att ha en hållbar livsstil.
S T R AT EG IER

1.
2.
3.
4.

Eﬀektiva kollektivtraﬁkstråk ska planeras i tidiga skeden.
I södra Hyllie ska det planeras för en stadsmiljö som det är attraktivt att gå och
cykla i.
Det ska studeras behov och eventuella lokaliseringar av energiproduktionsanläggningar i södra Hyllie.
Det ska tas fram ett Miljöprogram för Hyllie som verktyg för att nå målen i Malmö
stads miljöprogram och Klimatkontrakt för Hyllie.

REFERENS

"Det talas ofta om ekonomi, men
när någon frågar vad det kostar
skruvar man på sig och vill inte
gärna komma med några siffror. I
dag ska det helst bli avkastning
första dagen, men tittar man på
en byggnads totalekonomi är investeringskostnaden 15 procent
av den totala livscykelkostnaden.
Genom hållbart byggande sänks
driftskostnaderna. (...) Det som
verkar billigt i ett tioårsperspektiv
är dyrt i ett trettioårsperspektiv.
Det långsiktiga är viktigast, både
för människorna som bor här nu
och de som kommer att bo här i
framtiden."
Arkitektur, nr 4, 2013
Mikael Bengtsson, vd och ekonom för
Viskaforshem
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PLANKARTA
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PLANFÖRSLAG

Planområdet är med närheten till Hyllie station, Köpenhamn, Kastrup och kontinenten ett av
de mest centrala och tillgängliga lägena i norra Europa. Det motiverar en tät och funktionsblandad stadsbebyggelse. Platsen utgör även Malmös möte med Söderslätt vilket ger möjlighet att skapa en kontrastrik stadsdel med en kombination av urbana miljöer och rekreativa
landskapskvaliteter. Det finns en tendens att städer blir vackrare från vattnet och fulare från
land. Södra Hyllie ska bli annorlunda, här ska Malmö möta Söderslätt på ett vackert sätt.
De viktigaste förutsättningarna för Malmös tillkomst som stad var dels den bördiga
slätten och dels havet. I södra Hyllie ska Malmö möta Söderslätt på ett spännande och
vackert sätt. Södra Hyllie kommer på så sätt att bestå av en tät stadsbebyggelse och
en bevarad del av Söderslätt. Kontrasten mellan tät stad och landskap utgör grunden
för planförslaget. Planen bygger på tre bärande strukturer: en "kulturaxel", en "naturaxel" och en robust kollektivstraﬁkstruktur.
Planförslaget ger möjligheten till att erbjuda ”både och” – såväl urban miljö som
rekreativa landskapskvaliteter – och ett eﬀektivt utnyttjande av kollektivtraﬁk. Därmed stärker södra Hyllie berättelsen om Köpenhamn–Malmöregionen och blir en viktig pusselbit för att Hyllie ska utvecklas till en attraktiv helhet.
Planförslaget omfattar 94 ha och rymmer att varierat utbud av bostadsmijlöer, sammanlagt 4 000–5 000 bostäder, 7 000–8 000 arbetsplatser, 600–700 förskoleplatser fördelat på 5–6 förskolor samt 3 grundskolor. Därtill ingår ca 18 ha ny park- och naturmark
med rekreations- och fritidsytor av olika slag.
Randzonerna i områdets västra och södra delar kan komma att förändras i samband
med att marken utanför planområdet planeras för ny stadsbebyggelse. Utbredning och
avgränsning av bebyggelse och kulturlandskap kommer då att studeras vidare.

REFERENS

”Den stad som har flest baletter,
teatrar och symfoniorkestrar vinner.”
Arthur Bienenstock lyfte på ett slagfärdigt sätt fram kulturens betydelse
för städers attraktivitet i ett samtal om
lokaliseringen av ESS. Arthur Bienenstock är professor emeritus vid Stanford och tidigare forskningspolitisk
rådgivare till president Clinton

KOMMENTAR

Vintrie medeltida bytomt och den
centrala parken

TRE BÄR ANDE STRUK TURER

1. Kulturaxel. I södra Hyllie ska kulturen lyftas fram med en kulturaxel. Kulturaxeln
ska skapa icke kommersiella mötesplatser som alternativ till köpcentrum, arena och
mässanläggning. Kulturaxeln ska vidare förankra utbyggnaden i platsens historia och
på så sätt bidra med lokal identitet samt ge förutsättningar för ett rikt stadsliv.
Kulturaxeln ska utgöras av Vintrie medeltida bytomt, den centrala parken och en
koppling mellan dem. Vintrie medeltida bytomt är en kulturhistoriskt intressant miljö
som består av gårdar från 1800-talet, statarlänga, vegetation och grusvägar. Det stadsnära kulturlandskapet ska bevaras, men samtidigt ska bymiljön tillåtas att utvecklas.
Utvecklingen kan jämföras med en skiftesreform baklänges: byn ska återbefolkas,
mindre enheter, ﬂer brukare, återplanterade pilalléer och mer natur.
Den centrala parken ska bli ett generöst parkrum mitt i planområdet som ger Hyllie en grönskande karaktär. I den norra änden föreslås en skola kombinerad med ett
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Bärande strukturer

Plan, bärande strukturer

REFERENS

I Berlin talar man om en ny typ av natur som har uppstått i staden; den
fjärde naturen, och man menar att
den är avgörande för djurarters långsiktiga överlevnad. I Berlin häckar ﬂer
näktergalar än i hela Bayern och man
uppskattar att 60% av alla inhemska
djur- och växtarter är representerade.

REFERENS

I Byernes rolle i klimastrategien,
framtagen av ett antal danska kommuner, konstateras att det är fem
gånger större besparing av CO2 -utsläpp att bygga ett hus enligt standardkrav nära en kollektivtraﬁkpunkt
än att bygga ett nollenergihus utan
närhet till kollektivtraﬁk.
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kulturhus. Skolan och kulturhuset kommer att bli framträdande i stadsbilden och för
stadslivet genom sin placering.
Vikten av kultur lyfts ofta fram när man talar om städers attraktivitet, men ändå
ges kulturen sällan en framträdande roll i stora utbyggnadsområden. Hyllie ska bli ett
spännande undantag genom att utnyttja beﬁntliga miljöer i kombination med nya.
2. En naturaxel planeras som en gräns mellan den täta staden och kulturlandskapet.
Naturaxeln är ett stråk där beﬁntliga- och nyskapade naturvärden tillsammans ska
utveckla en urban-natur.
Städers betydelse för den ekologiska mångfalden ökar i takt med urbaniseringen
och dessutom utgör städer i produktionslandskap överlevnadsplatser för djur och
växter som har trängts bort från artfattiga odlingsytor. Det behövs därför exempel på
hur man kan skapa natur i anslutning till städer. Malmö föreslås bli en förebild för hållbar stadsutveckling, även i den frågan, genom anläggandet av en naturaxel i södra
Hyllie.
Naturaxeln viktigaste funktioner för planområdet, utöver de ekologiska, är att
utgöra en gräns mellan stad och kulturlandskap, att hantera stora mängder dagvatten
och att vara en rekreativ miljö.
3. Kollektivtraﬁk är avgörande för en klimatsmart planering. I södra Hyllie ska det
skapas eﬀektiva kollektivtraﬁkstråk, bebyggelsen ska anpassas till kollektivtraﬁkens
sträckningar och det ska anläggas ett attraktivt nät av gång- och cykelvägar. Ett eﬀektivt utnyttjande av kollektivtraﬁken hänger samman med goda miljöer för gående och
cyklister eftersom nästan alla kommer till hållplatser och stationer på de sätten.
Planförslaget skapar förutsättningar för en mycket god kollektivtraﬁkförsörjning
genom att föreslå en tät stadsbebyggelse med centrala huvudgator/kollektivtraﬁkstråk och närhet till en regional station.

Visionsbild med tänkbar utformning av den centrala parken och omgivande bebyggelse sett mot norr. Illustration av Wingårdhs arkitektkontor.

B E BYG G EL S E

Stadsbebyggelsen i södra Hyllie ska forma en attraktiv tät, blandad och grön stad. Det
ﬁnns många skäl till att planera utifrån de kvaliteterna, till exempel: stadsbild, minskade transporter, bättre hushållande med mark och trygghet. I södra Hyllie ﬁnns ytterligare en anledning och det är att med en tät bebyggelse kan man skapa skydd för
vinden från slätten och havet. En tät och blandad stad är också en förutsättning för ett
aktivt stadsliv. Sådana stadsmiljöer uppmuntrar människor till att röra sig i området,
vilket är viktigt både ur socialt- och hälsoperspektiv.
Planförslaget kan delas in i tre delar med olika bebyggelsemönster, varav de första
två är delar av stadsbebyggelsen och det tredje en del av kulturlandskapet:
1.

2.

3.

De ﬂesta byggnader kommer att uppföras inom ramarna för en traditionell
kvartersstad med övervägande kvartersbebyggelse i 4–6 våningar. Gatornas ges "knäckar" för att motverka vinden och för att skapa en varierad stadsbild.
Det är ett robust planmönster som ger en stor ﬂexibilitet inför framtiden, vilket är
viktigt eftersom genomförandetiden blir lång.
Mötet mellan stad och landskap ska dramatiseras i ett stadsbryn. Stadsbrynet
utgörs av ett södervänt stadsområde och angränsande natur. Stadsmiljön föreslås
utformad som ett tätt och upplevelserikt område, med inspiration från Bo01, och
landskapskvaliteter ska koncentreras i en artrik naturaxel. Bebyggelsen ska
karaktäriseras av variation i uttryck och skala samt grupperas i små kvarter
med olika former – som en reﬂektion av den angränsande naturens fria former.
Det historiska bymönstret i Vintrie medeltida bytomt ska försiktigt fyllas i med
småskalig bebyggelse av lantlig karaktär. I denna del av planområdet kommer det endast att bli möjligt att uppföra ett litet antal byggnader och varje tilllägg ska vara individuellt utformat för platsen. Den kulturhistoriskt värdefulla miljön är avgörande för det stadsnära kulturlandskapets attraktivitet.

KOMMENTAR

Principbild som illustrerar stadsbyggnadsidén:

STAD MED EN
CENTRAL PARK

KULTURLANDSKAP
MED BYMILJÖ

STAD

STADSBRYN

KULTURLANDSKAP
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Tät och blandad stadsbebyggelse

REFERENS

Om man önskar liv i staden är
nyckelorden: kompakta, direkta
och logiska rutter, måttliga rumsdimensioner och tydlig stadsrumshierarki där man har tagit
ställning till vilka rum som är viktigast.
Jan Gehl, Movium Magasin nr 1, 2011

KOMMENTAR

Ett starkt skäl för att bygga tätt och
blandat är för att åstadkomma variation i stadsbilden. När det gäller variationen i stadsbilden så spelar fastighetsindelningen stor roll, ju mindre
fastigheterna är desto större blir variationen. Där det är viktigt att få till en
stor variation bör fastigheterna vara
små. Det är också ett sätt att attrahera
små exploatörer.

KOMMENTAR

Bebyggelse vid parken
Stadsliv och stadsbild måste vara i fokus för att södra Hyllie ska bli en attraktiv, tät och blandad stad.
Den centrala parken är planområdets viktigaste stadsrum och bebyggelsen ska vända sina framsidor och
entréer ut mot parken.
Parkens utbredning ger ett stort
stadsrum som ger möjlighet till högre
byggnader längs de omgivande gatorna.
Byggnadernas placering ska därtill
bidra till rörelser längs parkens sidor
och vara medskapande till en levande
och trygg stadsmiljö. Fasaderna ska
vidare utgöra vackra väggar och stärka parkrummet estetiskt.
Ett vanligt förhållande mellan bebyggelse och park är annars att ge så
många lägenheter som möjligt utblickar över parker, vilket leder till att
parksidor består av husgavlar och att
entréer och fönster hamnar långt från
parken. Att planera stadsmiljöer inifrån lägenheter missgynnar stadsliv
och stadsbild.
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Största delen av planområdet ska utgöras av en tät och blandad bebyggelse. Tätheten
och blandningen ska variera i området så att vissa gator och platser blir livfulla och
andra lugna. För att åstadkomma det planeras södra Hyllie utifrån vilka gator och platser som är de viktigaste.
Delarna av planförslaget som utgörs av natur och kulturlandskap behandlas inte i
texterna om en tät och blandad stadsbebyggelse nedan.

Stadsrumshierarki
Gator, parker, torg och alla andra platser i planområdet, kallas i fortsättningen stadsrum, kommer att få betydelse för allt från väldigt många människor till ett fåtal.
Genom att särskilja stadsrum utifrån hur många människor de bedöms få betydelse
för kan man inordna dem i en stadsrumshierarki: stadsrum som har betydelse för
människor i hela staden är längst upp och de som bara har betydelse för de som bor i
ett visst kvarter är längst ner.
Städer med en varierad och blandad stadsbild är uppbyggda utifrån en stadsrumshierarki. Genom att utgå från en tydlig stadsrumshierarki kan södra Hyllie stärka
Malmö med nya stadsrum som har betydelse på stadsnivå och stärka södra Hyllie
lokalt med sociala och trygga grannskap.
Stadsrum som beﬁnner sig överst i stadsrumshierarkin, på stadsnivå, ska vara lätta
att ta sig till och är därför sammankopplade så att de stärker varandra. Alla huvudgator ska vara stadsrum på stadsnivå som samlar gående, cyklister och bilister till aktiva
stråk, dit hållplatser också placeras. Huvudgator ska vara vackra trädplanterade stadsgator, inga genomfartsvägar.
Utan närheten till Hyllie stationstorg och den intensivt traﬁkerade regionala stationen hade det inte funnits förutsättningar för att skapa stadsrum av betydelse på
stadsnivå i planområdet. Det är en stor tillgång och därför skapas en direkt koppling
till Hyllie stationstorg genom att Hyllie boulevard förlängs som en huvudgata rakt ner
i planområdet.
Genom att samla rörelser till vissa stråk minskar rörelser i stadsrum som är lägre i
hierarkin. Exempel på sådana stadsrum är platser som besökare ska uppleva att de
upptäcker av en slump, till exempel när de svänger in i en gränd och en intim plats
med en lekplats uppenbarar sig.
Stadsrumshierarkin ger således förutsättningar både för intima stadsmiljöer och
representativa stadsrum på stadsnivå.

Funktionsblandning
I hela södra Hyllie ska en funktionsblandad stadsmiljö eftersträvas. I de delar som ligger
närmast Hyllie station ska personalintensiva och/eller publika verksamheter dominera
medan främst bostäder ska byggas på längre avstånd från stationen.
Funktionsblandningen i planområdet ska understryka stadsrumshierarkin. Desto
högre upp ett stadsrum beﬁnner sig i stadsrumshierarkin desto större ska andelen verksamheter vara i omgivande bebyggelse.
I planområdet ska stor funktionsblandning skapa förutsättningar för stadsmiljöer att
bli levande under en stor del av dygnet och bidra till trygga stråk. Men även i andra
delar, som domineras av bostäder, är ett visst mått av funktionsblandning nödvändig,
för att uppnå en attraktiv stadskaraktär. Därför ska alla delar av södra Hyllie bli funktionsblandade.

Stadsrumshierarki

Plan, stadsrumshierarki

Stadsnivå

Representativa stadsrum som lockar
människor från hela Malmö och som är
viktiga ur ett Malmöperspektiv. Stadsrum
med stor blandning av funktioner och hög
exploatering. Stadsrum som ska bli identitetsskapande för planområdet.

Stadsdelsnivå

Stadsrum som är viktig för hela Hyllie.
Typiska funktioner är skolor, mellanstora
parker och torg.

Grannskapsnivå

Mötesplatser för lokala verksamheter och
boende. Förutsättningar för en viss andel
kommersiella funktioner som kafé, kiosk
eller frisör.

Kvartersnivå

Intima och bostadsnära mötesplatser som
är viktiga vardagsmötesplatser för
boende. Trygga och funktionella platser
med prioritet för gående och cyklister.
Redovisas inte på kartan.
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500 m

Funktionsblandning

750 m

20% bostäder
80% verksamheter
80% bostäder
20% verksamheter
95% bostäder
5% verksamheter
Avstånd till Hyllie station
Plan, funktionsblandning

FAKTA

Fem procent av ett stadskvarter motsvarar ca 500 kvm BTA. Om den ytan
placeras på bottenvåningen motsvarar det en fasadlängd på 40 meter.
Om denna yta fylls med utåtriktad
verksamhet innebär det att en blandning på endast 5% kan bidra till en
påtagligt varierad stadsbild.

FAKTA

Bruttoarean (BTA) är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

Funktionsblandningen kommer att se olika ut. I delar med stor andel verksamheter
kan verksamhetsetableringarna vara större än i delar med en mindre andel. Där det
planeras för en liten andel verksamheter ska lokalerna koncentreras till bottenvåningar
och helst i hörnlägen, för att maximera variationen i stadsbilden.
Genom att göra kvarter och byggnader ﬂexibla kan de användas till olika funktioner över tid. Om, till exempel, bottenvåningar byggs med högre takhöjd än vad som
generellt görs för bostäder och förses med entréer mot gata så är det möjligt att växla
användningen mellan bostad och verksamheter. Likaså kan måttliga husdjup på kontorsbyggnader underlätta omvandling av kontorslokaler till bostäder och högre takhöjd i parkeringshus kan göra det möjligt att bygga om dem för andra ändamål.
Vid den stora centrala parkens östra sida där tillgängligheten är något sämre för
personalintensiva verksamheter bör inslaget av bostäder vara högre än i övriga delar
inom 500 m från Hyllie station. Att det ﬁnns bostäder som vänder sig mot parken är
också viktigt för att bidra till en tryggare parkmiljö under kvällar och helger.

Täthet
FAKTA

Exploateringstal (E-tal) är ett mått
på bebyggelsetätheten, det vill säga
hur mycket bebyggelse som ﬁnns på
en bestämd markyta. E-talet deﬁnieras genom förhållandet mellan den
sammanlagda våningsytan och markarealen. E-talet kan användas som ett
redskap för att bedöma tätheten i exempelvis en föreslagen detaljplan.
E-talet beskriver dock endast en aspekt på bebyggelsekaraktären. Andra
viktiga faktorer som påverkar karaktären är andelen obebyggd mark, husens höjd och formspråk, utformning
av gator och parkering med mera.
E-tal beräknas på olika sätt och är
därför svåra att jämföra.
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Genom närheten till Hyllie station har platsen ett mycket centralt läge i regionen. Det
föranleder ett högt markutnyttjande i de delar som ligger inom gångavstånd från stationsuppgången, för att på bästa sätt utnyttja marken som tas i anspråk för bebyggelse. Det innebär också ett maximalt utnyttjande av kollektivtraﬁk, gång- och cykelnät. Även på längre avstånd från stationen bör markutnyttjandet vara relativt högt.
Därmed ska Södra Hyllie som helhet bli en tät stadsdel. Exploateringen ska fördelas så att den understryker stadsrumshierarkin. Stadsrum som är högt i stadsrumshierarkin ska generellt omges av mer exploatering än de stadsrum som är på en lägre
nivå. Stadsrum ska generellt ha små mått, aktiva bottenvåningar och varierad förgårdsmark.
Höjdskalan ska vara 4–6 våningar med inslag av såväl högre som lägre bebyggelse. Det motsvarar den traditionella innerstadens höjder i Malmö och skapar förutsättningar för en attraktiv stadsbild och ett gott mikroklimat mellan husen. Vissa platser erfordrar högre bebyggelse, exempelvis invid stora stadsrum, som exempelvis
järnväg, breda gaturum och stora parkytor. Placering av hus som är påtagligt högre än
omgivningen ska studeras särskilt för att bli positiva inslag i stadsbilden och med hänsyn tagen till påverkan på mikroklimatet.

500 m

750 m

Exploateringstal
2,5–3,0 exklusive park, skolor,
och fritidsytor
ca 2,0 exklusive park, skolor,
och fritidsytor
1,2–1,7 exklusive park, skolor,
och fritidsytor
Avstånd till Hyllie station

Plan, exploateringstal

KOMMENTAR

Tätheten påverkas inte bara av stadsrummens storlek utan även av utformningen.
I en tät stadsmiljö ska det vara nära mellan intrycken och den ska planeras med människan som måttstock och för att upplevas i ögonhöjd. Placering av olika funktioner,
entréer med mera påverkar platsens täthet. Hög täthet uppnås således inte enbart
genom hög exploatering. Samma exploateringstal (E-tal) kan resultera i såväl en gles
som en tät stadsbild. Till exempel kan ett område bestå av mycket höga hus som ger
ett högt E-tal men med breda gator och stora platser, vilket gör att det blir en gles
stad med dåliga förutsättningar för ett intensivt stadsliv.

Stadskaraktär
Det ska ﬁnnas olika stadskaraktärer i södra Hyllie. Stadsrumshierarki, funktionsblandning, täthet och exploatering ger endast en grov bild av vilken stadskaraktär som
området ska ha. På översiktlig nivå, som detta dokument är, föreslås en spelplan med
ramar och enkla regler för hur området ska utvecklas. Stadskaraktärer läggs fast i
senare skede. Det kommer att behöva utarbetas gestaltningsriktlinjer för delar av
området som bestämmer vilken karaktär som ska eftersträvas så att varje byggnad
stärker en enhetlig karaktär.
Gestaltningsriktlinjer skulle, till exempel, kunna ställa krav på att alla byggnader
runt den centrala parken ska ha någon form av konstnärlig utsmyckning på fasaden.
För varje enskilt hus skulle det inte innebära så mycket men tillsammans skulle det bli
en stor samling brukskonst som stärker berättelsen om kulturaxeln och bidrar till ett
speciellt stadsrum.

Totalt ca 700 000 m2 BTA
Bostäder
ca 460 000 m2 • 4 000–5 000 st
Verksamheter
ca 200 000 m2 • 7 000–8 000 arb.pl.
Förskolor
ca 10 000 m2 • 600–700 frsk.pl.
Övrigt (parkeringshus m.m.)
ca 30 000 m2
Skolor
3 grundskolor
(utöver ovanstående BTA)

REFERENS

Inslag av enstaka höga byggnader kan
ge ﬁn variation och bidra till att markera vissa platser. Referensen är exempel
på hur ett höghus kan vara en del av
ett i övrigt traditionellt stadskvarter.
Fyrtårnet, Amerika plads i Köpenhamn,
arkitekt Lundgaard & Tranberg.

REFERENS

"Lad være at bruge for megen plads. Små dimensioner og enheder, mange døre, meget grønt,
mange detaljer i øjenhøjde. Og trafikken er holdt i ave. Værsgo.
Hvor svært kan det være?"
Politiken, 2010-05-22, i en intervju med Jan Gehl om bristerna i stadsbyggandet i Örestad pekar han på det mest grundläggande för att åstadkomma en tät och blandad stad.
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REFERENS

I Mimers hus och Aranäs gymnasium,
se bilder nedan, samnyttjar skolverksamheter och olika kulturfunktioner
byggnaderna. Skolbyggnaderna har
byggts mer ﬂexibla så att staden får
större användning av dem samtidigt
som de bidrar till stadslivet. Båda är ritade av Wingårdhs arkitekter
Aranäs gymnasium, Kungsbacka, ﬁck
Kasper Salinpriset 2006

Kommunal service
Kommunal service, speciellt förskolor och skolor, utgör en viktig del av ett områdes
attraktionskraft. I södra Hyllie ska den kommunala servicen vara med att bygga en tät
och blandad stad genom blandade funktioner, samnyttjande och integrering i stadskvarter. Förskolor och grundskolor ska planeras utifrån stadsbyggnadsnämndens riktlinjer "Friytor vid förskolor och skolor" som redovisar ytbehov, lekvärdesfaktor och
andra aspekter för skolor och förskolor.
Utöver skolor och förskolor omfattar kommunal service fritidsaktiviteter och
omsorg. Människor i olika åldrar och med olika bakgrund ska kunna mötas utanför det
kommersiella utbudet. Det kan handla om platser för kultur, sport och andra fritidsaktiviteter, men det kan även handla om omsorgsinrättningar som vårdcentraler eller
äldreboende.
FÖR SKOLO R

Mimers hus, kulturhus och kunskapscenter i Kungälv

Behovet av förskoleplatser har ökat i hela Malmö. För att kunna möta efterfrågan på
ett eﬀektivt sätt från förskoleverksamhetens perspektiv, eftersträvas generellt friliggande förskolenheter för minst 120 barn. Andra skäl till stora förskoleenheter är att det
där ﬁnns ﬂer resurser och därmed bättre förutsättningar för bland annat kvalitetsutveckling.
När planområdet är fullt utbyggt beräknas behovet uppgå till ca 500–600 förskoleplatser och ca 1 200 grundskoleplatser. Av dessa är en Hylievångsskolan (grundskola)
och Iduns förskola uppförd och ytterligare en förskola detaljplanelagd.
På kort sikt uppskattas dock behovet av förskoleplatser vara större, varför det är
viktigt att etablering av förskolor sker i tidigt skede och till viss del föregår färdigställande av bostäder.
I södra Hyllie kommer det att krävas en variation av storlek på enheter som gör det
möjligt att i vissa fall integrera förskolor i stadskvarter med bostäder och kontor för att
uppnå målet om en tät och blandad stad.
GRUNDSKOLOR

Mimers hus, Kungälvs bibliotek

Det ﬁnns behov av tre grundskolor i Hyllie. Hyllievångsskolan väster om Pildammsvägen stod klar 2017 och rymmer 630 elever i årskurserna F–6 samt en förskola. Intill skolan/förskolan ligger Iduns park som är utformad så att parken och skolgården kan
samnyttjas. Under dagtid ska skol- och förskolebarn kunna använda parken och på
övrig tid ska skolgården vara tillgänglig för allmänheten.
En högstadieskola placeras där Hyllie Boulevard gör en knyck i sin nord-sydliga
sträckning. Platsen är en av de mest framträdande i planområdet och är gynnsam för
en publik och oﬀentlig funktion då den i norr angränsar till det mer kommersiellt
inriktade Hyllie centrum. Att lokalisera en högstadieskola i det läget ställer således
krav både utifrån stadsbild och stadsliv. Skolan ska gestaltningsmässigt klara av att
vara en av planområdets viktigaste byggnader och kunna bidra till stadslivet även
utanför skoltid. För att åstadkomma det föreslås högstadiet kombineras med ett kulturhus enligt förebild från Kungälv, Mimers kulturhus, och Kungsbacka, Aranäs gymnasium. Lokaliseringen är en utmaning och en fantastisk möjlighet för Malmö att placera kunskap och kultur centralt i utvecklingen av Hyllie. Högstadieskolan ska rymma
cirka 500 elever i årskurs 7–9 och beräknas stå klar 2023.
Den tredje skolan är redan detaljplanelagd och beräknas stå klar hösten 2021. Skolan är beräknad för 630 elever i årskurs 1–9.
VÅRD OCH OMSORG

Det kommer att ﬁnnas behov för en vårdcentral, vårdboende med plats för ungefär
40–50 vårdplatser och cirka 10 LSS-platser inom planområdet.
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Förslag till lokaliseringar av skolor och
förskolor

Skola

2.
3.

1.

Skola F–6 (Hyllievångsskolan)

2.

Skola 7–9 och kulturhus

3.

Skola 1–9

1.

Förskola

Förskola, reserv

Plan, skol- och förskolelokaliseringar

K ULT U RFU N K T ION ER

Hyllie ska bli en kärna för en sammanhängande stadsväv av samma storlek som
dagens Landskrona och dessutom vara en målpunkt i Köpenhamn–Malmöregionen.
För att en sådan stadskärna ska bli attraktiv krävs kulturfunktioner.
Ett samutnyttjande med högstadieskolan kommer att ge kulturfunktioner en
framträdande roll i stadsbilden och ger förutsättning för etablering i tidigt skede. Den
lokaliseringen ger också möjlighet för kulturen att växa ut på en förväntad torgplats
norr om byggnaden och in i stadsdelsparken söder om.

KOMMENTAR

Illustrationsplan, Hyllievångsskolan,
skolgård ska integreras med den angränsande parken. Landskapsarkitekt
Grontmij

S P O R TAN L ÄG G N IN GAR

Det ska ﬁnnas möjligheter till fysisk aktivitet och sport i Hyllie. Ambitionen är att ha
många olika typer av bollplaner spridda i området så att det blir lätt att motionera,
speciellt för barn och ungdomar. I planområdets närhet ﬁnns i nuläget stora bollplaner (Hyllie idrottsplats) och det ﬁnns därtill möjligheter att i närheten (exempelvis
väster om Bunkeﬂo kyrkby) etablera anläggningar för olika typer av mer ytkrävande
fritidsaktivitet. Därför planeras inte för någon fullstor fotbollsplan inom planområdet. Det är samtidigt viktigt att bollplaner i andra områden nära Hyllie bevaras och
utvecklas.
Det har i Hyllie identiﬁerats ett behov av två sporthallar utan läktare som kan samutnyttjas av de tre föreslagna grundskolorna samt av allmänheten och föreningslivet.
För att ta vara på Hyllies speciﬁka förutsättningar är det angeläget att utveckla
verksamheter som utnyttjar den lantliga miljön, till exempel små ridanläggningar eller
djurfritidsgårdar.
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KOMMENTAR

Uppskattningen av antalet vårdplatser är gjord med nyckeltalet för nybyggnation: 1 vårdplats per 80 invånare. Behovet av LSS-platser har uppskattats med hjälp av nyckeltalet: 1
per 500 invånare.

REFERENS

"De kanske tydligaste indikatorerna på tillväxt — befolkningsökning, priserna på bostadsrätter
och nyföretagandet — visar alla
mycket höga samband med stadens kulturella aktivitet. Det är
ett faktum."
Stadens kultur och tillväxt, Fastighetsägarna och SOM-institutet, 2013

REFERENS

"Scientist agree that the obesity epidemic we experience in Europe is a direct consequence of urban sprawl and
time spend driving instead of walking
and biking. 30 minutes of biking or
brisk walking a day has signiﬁcant beneﬁts on lifestyle related health issues:
• 50 % risk reduction on coronary
heart disease
• 50 % risk reduction on adult diabetes
• 50 % reduction in the risk of becoming obese
• 30 % reduction in the risk of developing hypertension
• 10/8-mmHg decline in blood
pressure
• Reduced osteoporosis
• Relief of symtoms of despression
and anxiety"
Gehl architects

REFERENS

Under rubriken Boendemiljö och stadsplanering ﬁnns följande målsättningar:
att säkerställa att alla Malmöbor
har förutsättningar för en passande bostad och bra boendemiljö
att stadsplaneringen ska bidra till
att minska boendesegregation
att stadsplaneringen ska bidra till
att stärka tilliten och främja miljöer som inbjuder till delaktighet
Malmös väg mot en hållbar framtid,
Kommission för ett socialt hållbart
Malmö, 2013
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En social stad
Den fysiska miljön i södra Hyllie ska bidra till att motverka segregation och ensamhet
på följande sätt:
1.

I södra Hyllie ska det byggas tätt och blandat. I den typen av stadsmiljöer är risken för utanförskap mindre än i en stad där områden är homogena och uppdelade efter funktioner.
2. Den största attraktionen i städer är stadslivet och i planområdet skapas förutsättningar för en mångfald av olika mötesplatser: stora-små, regionala-lokala, kommersiella-icke kommersiella, utomhus-inomhus och formella-spontana. Förutsättningarna skapas genom att utgå från en tydlig stadsrumshierarki.
3. I södra Hyllie ska kollektiv-, gång- och cykeltraﬁk prioriteras. Det genererar
många rörelser och spontana möten i stadsmiljön samt ett hälsosammare stadsliv.
4. Planförslaget ska bidra till integration genom att Pildammsvägen ska omvandlas
från en infartsled till stadsgata och genom att inga nya barriärer planeras. En
stadsmiljö som för människor samman har inga barriärer som hindrar rörelser.
5. I södra Hyllie ska stadsodling erbjudas, vilket är en typ av stadsprojekt som får allt
mer uppmärksamhet. Stadsodling är ur socialt perspektiv intressant av två anledningar: det skapar gemenskap och kan leda till ett starkt medborgarinﬂytande då
de boende själva kan forma stora delar av stadsmiljön.
6. Kulturaxeln ger rumsliga förutsättningar och förväntningar på kulturaktiviteter
och funktioner. Kultur engagerar och förenar människor.
7. Det ska uppföras många bostadstyper i olika storlekar och med blandade upplåtelseformer i södra Hyllie. Det gör att människor i olika faser av livet och med
olika förutsättningar har möjlighet att trivas.
8. I Hyllie ska lokaliseringen av skolorna inspireras av den gamla tanken: "skolan mitt
i byn". Skolorna ska vara självklara och viktiga mötesplatser och det ska vara lätt
för barnen att ta sig till dem. Genom att lokalisera skolorna centralt underlättas
också samnyttjande med andra funktioner utanför skoltid.
9. Bottenvåningar och förgårdsmarker ska bidra till stadslivet, bland annat genom
verksamheter, privata trädgårdar och inbjudande gestaltning.
10. För att motverka ensamhet genom utformning av den fysiska stadsmiljön så är
vad som händer närmast bostaden det viktigaste. I stadsbrynet ska det eftersträvas att majoriteten av ﬂerfamiljshusen uppförs med trapphus i en social skala.
Upp till 12 lägenheter per trapphus är en enhet som gynnar gemenskap. Fler
lägenheter gör att gruppen boende blir så stor att det blir svårt att känna tillhörighet till den.
11. Användningen av bostadsgårdar varierar mycket beroende på faktorer som om
det ﬁnns både privata och halvprivata ytor och om det ﬁnns en direkt koppling
till gatan. Bostadsgårdar måste utformas för att utgöra mötesplatser i en social
stad. Och inte som tittskåp!

ILLUSTRATIONSPLAN
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Traﬁk

REFERENS

"Sverige har byggt upp ett av världens mest omfattande biltrafiksystem, räknat i kvadratmeter
vägyta per invånare. Varje bil har
tillgång till åtta parkeringsplatser
i tätorterna. Christer Ljungberg
menar att morgondagens vinnare
är de planerare som förmår bryta
invanda tankar och satsa på attraktiva mötesplatser i städerna
med fokus på människor och inte
på ett visst trafikslag."
MOVIUM Magasin, nr 1, 2013
Christer Ljungberg, VD för Trivector

Traﬁksystemet är avgörande för att minska södra Hyllies klimatpåverkan och därför
ska gång-, cykel- och kollektivtraﬁk gynnas. Målet är att de traﬁkslagen ska bli de
självklara valen för persontransporter i området. Förutsättningarna är goda för att nå
målet:
• planområdet ligger i direkt anslutning till en regional kollektivtraﬁknod, Hyllie
station
• södra Hyllie ska bli i en tät och blandad stad. I den typen av stadsmiljöer är de
ﬂesta transporter korta
• huvudgatunätet runt södra Hyllie ger förutsättningar för ett område med endast
lite genomfartstraﬁk

Logistik
Det övergripande målet för Hyllies varuförsörjning är att den ska vara eﬀektiv och
resurssnål och på så sätt bidra till att stadsdelen blir attraktiv att vistas och verka i. Nya
logistiklösningar, såsom leveranser med cykel och samlastningscentraler för citydistribution, ska uppmuntras och bevakas kontinuerligt. En god samverkan med externa
aktörer för att utveckla godstraﬁken i Malmö är en nyckelfaktor.

Kollektivtrafik
All kollektivtraﬁk i södra Hyllie ska förläggas till huvudgator som ligger centralt i
bebyggelsen, vilket kommer att ge en bra tillgänglighet och tydlighet. I planområdet
behöver det planeras för både lokal och regional kollektivtraﬁk på grund av Hyllie station som ligger direkt norr om planområdet.
SPÅ RVAGN E LLE R BU S S

FAKTA

En hållplats för den lokala kollektivtraﬁken används av resenärer med
gångavstånd upp till 500 meter, medan hållplatser för den regionala kollektivtraﬁken används av resenärer
med ett gångavstånd på 1000-1500
meter.
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Kollektivtraﬁken i södra Hyllie kan ordnas med bussar eller spårvagnar. I planförslaget
föreslås därför spårreservat längs de viktigaste stråken för att säkra möjligheten till en
framtida spårvagnsutbyggnad. Spårvagnsreservat innebär i det här fallet att det
avsätts ytor som motsvarar två spår och att svängar utförs med spårvagnsanpassade
kurvradier längs anvisade sträckningar.
Spårvagnar kan förﬂytta ﬂer resenärer än bussar, har mindre negativ miljöpåverkan och skapar strukturbildande kollektivtraﬁkstråk. Bussar är mer ﬂexibla än spårvagnar eftersom linjedragning kan ändras.
Om regional kollektivtraﬁk ska utföras med spårvagnar behöver de sannolikt vara
så kallade duovagnar som kan köra både på järnvägens och stadspårvägens räls. Duovagnarna når högre hastigheter än stadsspårvagnar och kräver större svängradier.
Planeringen för spårvagnstraﬁken i Malmö är ett pågående arbete. Det ﬁnns ingen
tidplan för byggandet av spårvägar i södra Hyllie och den tillhör inte den prioriterade
delen i utbyggnadsordningen för spårvägstraﬁk.
LOK AL KO LLE K T I V T R A F I K

En tät och blandad stad genererar stora mängder resenärer på förhållandevis liten yta,
vilket ger bra förutsättningar för en eﬀektiv kollektivtraﬁkförsörjning. För att alla ska
ha tillgång till kollektivtraﬁk inom rimligt avstånd i södra Hyllie behövs två lokala kollektivtraﬁkstråk. Ett stråk centralt och ett längs den östra kanten av planområdet och

Lokal kollektivtrafik

REFERENS

Stomlinjer för kollektivtraﬁk i Översiktsplan för Malmö. Gula linjer är
kollektivtraﬁkstråk för buss och röda
är stråk för spårburen traﬁk.

Plan, lokal kollektivtraﬁk

med ett fåtal hållplatser längs stråken försörjs hela området.
Den lokala kollektivtraﬁkens attraktivitet kan stärkas ytterligare genom att anslutas till beﬁntligt kollektivtraﬁknät i Svågertorp.
R E G ION AL KOL L EK TI V TR AFI K

Planförslaget förordar ny regional kollektivtraﬁk i Hyllie boulevards förlängning som
huvudalternativ eftersom det traﬁkerar de viktigaste målpunkterna i närområdet och
inrymmer en stor ﬂexibilitet då det kan traﬁkeras med buss, stadsspårvagn eller duovagn. Spårvagnsreservatet utgörs av parkmark. Det är bättre för stadsbild, stadsliv och
betydligt billigare än att förlägga reservatet i gatumark och ger samtidigt liten negativ
påverkan på naturaxeln. Alternativet ger dock ingen tidsvinst för regionala mål, om
det inte traﬁkeras med duovagnar.
Regional kollektivtraﬁk som ska söderut kan korsa Yttre Ringvägen längs Pildammsvägen. Vid traﬁkplats Pildammsvägen ligger Yttre ringvägen på en bro vars
konstruktion bedöms medge en ombyggnad så att utrymme kan tillskapas för spårvagnstraﬁk längs Pildammsvägen.
Karta över beﬁntlig och föreslagen sträckning för regional kollektivtraﬁk ﬁnns på
nästa sida.

REFERENS

"bostadens värde ökar med nästan 1400 kronor per kvadratmeter om den ligger inom 500 meter
från en spårstation. I sammanhanget kan nämnas att biltillgänglighet eller garageplats inte
gav utslag i analysen, vilket tydligt pekar på den täta stadens och
den goda kollektivtrafikens möjligheter att minska bilberoendet."
Stadsbyggnad nr 3, 2013
Alexander Ståhle och Linda Kummel
redogör för slutsatserna i Spacescapeoch Evidens studie om relationen mellan stadsbyggande och attraktivitet
för Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting samt kommunerna Stockholm, Nacka, Lidingö och
Haninge.
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Regional kollektivtrafik

Plan, regional kollektivtraﬁk

Cykeltrafik

FAKTA

En satsning på gång- och cykel är en
satsning på kollektivtransporter. 98%
av de som åker kollektivt går eller cyklar till hållplatsen.
Byernes rolle i klimastrategien,
framtagen av ett antal danska kommuner
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De stora arbetsplatserna och serviceinrättningarna vid Hyllie station är målpunkter för
pendlingscyklister. Cykelpendling ﬁnns även genom området mellan centrala staden
och Vellinge via Tygelsjöstigen och Pildammsvägen. Utöver den beﬁntliga cykeltraﬁken kommer utbyggnaden av planområdet att öka cykeltraﬁken. De olika skälen till
cykling i området medför att det behövs olika kvaliteter i cykelnätet och därför görs
en uppdelning i rekreativa- och pendlingsstråk.
Delar av cykelnätet som exempelvis Tygelsjöstigen kommer att ingå i både det
rekreativa nätet och pendlingsnätet. I sådana fall bör gestaltningsfrågor diskuteras för
hela sträckan.
Utformningen av cykelnätet förutses ske med fokus på traﬁksäkerheten för de
oskyddade traﬁkanterna.
För att cykeltraﬁken ska vara konkurrenskraftig ska den ges prioritet och framkomlighetsfördelar. Det kan åstadkommas genom upphöjda cykelöverfarter i korsningar,
cykelbanor på båda sidor av gatan och så gena förbindelser som möjligt.

Cykeltrafik
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Pildammsvägen

Hyllie allé

Hövdingevägen

Svågertorp

Yttre ringvägen

Plan, cykeltraﬁk

P EN D L IN G S C YK ELVÄGNÄT

REFERENS

Cyklister som pendlar från platser utanför Yttre ringvägen in mot Malmö har en snabb
och gen koppling via cykelbanan längs Pildammsvägen. Hyllie station nås sedan via
Hyllie allé.
Frekvent arbetspendling kan förväntas mellan Hyllie station och de stora arbetsplatserna längs södra delen av Pildammsvägen samt mellan stationen och Svågertorp.
Arbetspendlingen kan stödjas genom planområdet med en snabbcykelväg som på
hela sträckan ges cykelprioritet och på en del utformas som en cykelanpassad gata.
En cykelanpassad gata betyder att bilar körs på cyklarnas villkor. Den cykelanpassade gatan kan bli ett referensobjekt med experimentella traﬁksatsningar i södra Hyllie för att uppnå en framtida hållbar stadslösning.
Cykelnätet i planområdet bör i söder knytas till Svågertorps cykelnät och i norr till
en eventuell cykelboulevard.
Tidigare arbete med cykeltraﬁken visar också att en bättre cykelkoppling mellan
centrala Malmö och Klagshamn - Bunkeﬂo via södra Hyllie efterfrågas.

Huvudcykelnät, Översiktsplan för
Malmö
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R EKR EATIV T C YKE LVÄG NÄT
KOMMENTAR

Andra idéer för att stärka cykeltraﬁken:
•
påverka traﬁkbeteende
•
satsa speciellt på skolvägar
•
bara cykelparkeringsplatser och
hindra biltraﬁk inom 30 meter
från förskolans grind
•
en cykelskola kan placeras i planområdet
•
göra det möjligt att medföra
cyklar på stadsbussar
•
laddningsstationer för elcyklar
kan regleras genom p-norm
•
det kan startas ett cykellånesystem för södra Hyllie och dess invånare

Det rekreativa cykelnätet omfattar Tygelsjöstigen, cykelvägar längs naturaxeln och en
slinga runt den södra delen av området, inklusive Vintrie by. Dessa cykelvägar ska
företrädesvis inte beﬁnna sig längs bilvägar utan istället vara egna stråk genom rekreativa områden.
GESTA LTN I NG

Huvudgator ska ha dubbelriktade cykelvägar på båda sidor. Cykelbanans bredd ska
anpassas efter hur stor cykeltraﬁken bedöms bli. Orienterbarhet i cykelnät är viktigt.
Vägskyltning och vägvisning är ett förhållandevis enkelt sätt att höja cykelns status
genom att göra cykeltraﬁken synligare och enklare.
Det är viktigt att södra Hyllies cykelnät blir väl kopplat till det beﬁntliga nätet.
Kopplingarna bör gestaltas med bra tillgänglighet för cyklister. Eftersom större delen
av planområdet utformas som en tät stad rekommenderas dock inte planskildheter.
Det gäller även för större delen av Pildammsvägen som ska omvandlas till en stadshuvudgata.
Norr om Hövdingevägen skär Pildammsvägen naturaxeln. En östvästlig planskild
koppling i den punkten kan stärka ett sammanhängande rekreationsstråk, men är
bara meningsfull om också Hövdingevägens förlängning över naturaxeln erbjuder
möjligheten att cykla under den planerade gatan.
Tygelsjöstigen är ett viktigt cykelstråk och den planskilda cykelkopplingen under
Yttre Ringvägen ska bevaras, även om den behöver kompletteras med ett kollektivtraﬁkstråk.

Gångtrafik och ridstigar
Det är viktigt med en utformning som uppmuntrar till gång och som ger intressanta
upplevelser längs sträckan. Promenader har olika syften och det behövs gångstråk av
olika karaktär. Gångstråkens utformning och bredder ska anpassas efter sammanhanget. På några platser kan diagonala stråk erbjuda genvägar genom storkvarter och
på andra kan en del av gatunätet utformas som gångfartsområde för att ge gående
lika bra framkomlighet som cyklister och bilister. I parker och naturområden ska gångvägarna ges en utformning som stärker den rekreativa upplevelsen.
I odlingslandskapet bör remsor längs åkerkanter skapas för ridning och promenader. Det ska ordnas ridstigar genom planområdet som kopplar samman ridstigen
under spåren längs Sivåkersvägen med ridstigen under Yttre ringvägen längs Tygelsjöstigen.
Målpunkter i närområdet som tågstation, handel, kulturfunktioner, skolor och hållplatser kommer att ligga inom gångavstånd för ﬂertalet av de boende och verksamma

REFERENS

"Forskningen visar att om man
får ner bilarnas hastighet, breddar cykelbanorna och tillför mer
grönska så minskar antalet olyckor samtidigt som cyklingen ökar. I
Göteborg visar utvärderingar att
stadens satsningar på fartdämpande åtgärder under 25 års tid
kostat 230 miljoner kronor men
sparat hela 8 miljarder. Olyckstalet har minskat med 2/3 samtidigt
som cyklingen har fördubblats."
ARKITEKTEN, nr 4, 2013
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Sektion, skiss på en cykelanpassad gata

FÖRGÅRDSMARK

G Å N G - , C Y K E L- O C H F Ö R G Å R D S M A R K
B I LT R A F I K PÅ
CYKLARNAS VILLKOR

i planområdet. Ambitionen är att avståndet till hållplatser generellt ska vara kortare
än till bilparkeringar. Gångnätet måste vara ﬁnmaskigt och ge möjlighet att välja olika
rutter för att få variation eller för att välja en tryggare väg. Annars riskerar folktomma
områden, till exempel skolmiljöer och parker, att bli barriärer för gående. Gångvägar
bör vara separerade från cykelvägar, men i rekreationsstråk med låga traﬁkströmmar
kan gång- och cykeltraﬁk blandas.

Gatunät
Hyllie är ett av de mest tillgängliga områdena i Malmö med bil. Området omges av ett
huvudgatunät som domineras av infarts- och genomfartsleder samt ett antal planskilda traﬁkplatser. Vägnätet runt Hyllie ger hög biltillgänglighet men ger samtidigt
goda förutsättningar för att skapa ett område med begränsad genomfartstraﬁk där
gång- och cykeltraﬁk kan prioriteras. För att säkra skapandet av ett sådant vägnät ska
långa och raka gator undvikas.
Det beﬁntliga vägnätet ligger till grund för det framtida gatunätet i planområdet.
Tillsammans kommer de båda näten att skapa ett hierarkiskt vägsystem som är enkelt
och lättfattligt, vilket ger en bra orienterbarhet.
Några gator som har bedömts särskilt intressanta för helheten kommenteras separat i texten nedan.
H UV U DG AT U N ÄT

Huvudgatornas syfte är att skapa förbindelser mellan stadsdelar. Huvudgator ska ge
möjlighet för två tunga fordon att mötas med god framkomlighet. Där behov ﬁnns att
ställa upp fordon längs gatan kan detta utrymme kombineras med utrymme för trädplantering i ett anslutande sidoutrymme. Cykel- och gångtraﬁken ska separeras längs
huvudgator. En huvudgata med två körfält och dubbelriktade cykelbanor samt träd
eller parkering på båda sidor medför en totalsektion på minst 22 meter. I sektionen ska
ingå ett utrymme för en skyddszon mellan uppställda fordon och cykelbana. Andra
totalmått kan förekomma beroende på vilka funktioner som ska rymmas samt även
vilken framkomlighet som ska råda i förhållande till traﬁkmängden.
Den dimensionerade hastigheten i planområdet ska vara 40 km/h.
Hyllie boulevards förlängning
Hyllie boulevards förlängning kommer att bli en gata som präglar upplevelsen av
södra Hyllie. Huvudgatan har en speciell uppgift i att den ska bidra till att ge liv till
parken, bland annat genom att locka starka lokaliseringar som vänder sina framsidor
ut mot huvudgatan och det stora parkrummet. Hyllie boulevards förlängning föreslås
utformad som en grön parkgata.

Sektion, typisk huvudgata

Förgårdsmark

Förgårdsmark
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KOMMENTAR

Varför gator längs parker?
Analyser av hur städer upplevs visar
att gators relation till parker är avgörande för om stadsmiljöer upplevs
gröna. I stadsmiljöer där man dagligen rör sig längs parkmiljöer upplevs
betydligt mindre brist på grönska och
parkerna används mer.

Pildammsvägen
Pildammsvägen ska omvandlas från en infartsled till en stadsgata. Planeringen av Pildammsvägen är längre kommen än för övriga gator i planområdet och ett genomförandeinriktat dokument: Pildammsvägen mellan ringvägarna har tagits fram. Där
föreslås en sträckning, utformning och gestaltning som ska minska vägens barriärverkan och skapa en gata som knyter samman Lindeborg och Hyllie.
Almviksvägen
Almviksvägen följer en ﬂerhundraårig vägsträckning som ska bevaras, men inte för
genomfartstraﬁk för bilar. Delen av Almviksvägen som beﬁnner sig inom den centrala
parken planeras bara för gående och cyklister. Almviksvägen är planerad som huvudgata på den östra sidan av parken och som uppsamlingsgata på den västra.
LOK ALGATU NÄT

Det lokala gatunätet utgörs av alla gator som inte är huvudgator. Uppsamlingsgator
är den högre nivån av lokalgator som samlar traﬁk från mindre lokalgator och leder
den till huvudgator. Huvud- och uppsamlingsgator är anpassade för kollektivtraﬁk.
Siktlinjer längs lokalgator är generellt maximalt 300 meter i planförslaget. Att undvika långa raka gator ska ge en omväxlande upplevelse för gående och cyklande i
stadsmiljön och bra vindförhållanden.
Bredden på körytan för bilar kommer att variera. Längs vissa lokalgator ska två
personbilar kunna mötas i låg hastighet medan det kan ﬁnnas andra där två bussar
kan behöva mötas. Lokalgatornas gatusektioner beräknas bli 14 - 20 meter från husvägg till husvägg. Till gatusektionens mått räknas inte bara traﬁkens behov av ytor
utan även boendes i form av förgårdsmark. Den är i normalfallet 1,5 meter, men kan
vara upp till 4 meter bred i lägen som är attraktiva att vistas på. Den dimensionerande
hastigheten ska variera mellan 30–40 km/h.
Uppsamlingsgata som kopplas till Hyllie boulevards förlängning
Det ska ﬁnnas möjlighet att koppla en sydvästlig uppsamlingsgata till Hyllie boulevards förlängning. Den kan tjäna en eventuell framtida exploatering öster om Vintrie
by, bli betydelsefull för kollektivtraﬁken och avlasta Vintrievägen.

FAKTA

Almviksvägens ﬂerhundraåriga vägsträckning
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Sektion, typisk lokalgata
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G R Ä ND

REFERENS

För att betona gaturummet som ett levande och tryggt stadsrum för dagliga aktiviteter samt för att prioritera gång- och cykeltraﬁken planeras ett nätverk av ”gränder”.
Gränderna ska gestaltas och regleras så att de anpassas till gång- och cykeltraﬁkanters
behov. Biltraﬁken ska således färdas på fotgängarnas villkor. Gränderna ska regleras
som gångfartsområde eller gågata och gestaltas med gatubeläggning i ett plan utan
någon uppdelning mellan traﬁkantslagen.
I gränderna ska ﬁnnas möjlighet att stanna till med bil, spontana mötesplatsers
och förgårdsmark med olika bredder.
Ett exempel på en sådan yta är stadsdelsparkens östra sida, kvällssolssidan. Den
behöver vara tillgänglig för bilar för att få entréer och framsidor ut mot parken men
den ska samtidigt ge gående och cyklande prioritet.
Grändernas bredder förväntas variera mellan 6 till 12 meter mellan husväggarna.
Bredderna påverkas av grändernas funktion och höjd på angränsande bebyggelse.

Huvudgatunät i Översiktsplan för
Malmö
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Foto, förmodat ironisk parkeringslösning vid entré till företag i Rolsberga.
Bilparkeringar ska inte hamna närmast målpunkterna i södra Hyllie.

Parkering
Merparten av bilparkeringen ska ske underjordiskt på den egna fastigheten och/eller
ordnas i parkeringshus. Andelen markparkering ska vara liten och småskalig.
För att ge andra traﬁkslag fördelar jämfört med biltraﬁk ska avståndet till cykelparkering och kollektivtraﬁk vara kortare än till bilparkeringen. Bilpoolsbilar ska erbjudas
extra attraktiva parkeringsplatser.

Förslag till ett
cykelställ för Hyllie. Cykelstället
ryms på en bilparkeringplats av standardmått.
C YKEL

Parkeringslösningarna styr i hög grad valet av färdmedel. Cykelparkering ska vara attraktiv, lättillgänglig och trygg, gärna i bottenvåning med platser även för cykelkärror
och lådcyklar, nära entréer och väl synlig. Längs gator och vid målpunkter av allmänt
intresse ska det ﬁnnas korttidsparkering för cyklar.
BI L

Med parkeringshus, istället för källarparkeringar till varje fastighet, är det möjligt att
samnyttja parkeringsplatser för bostäder och verksamheter vilket ger högre eﬀektivitet och lägre kostnader. Öppna parkeringsanläggningar är ﬂexiblare för förändringar
och skapar också parkeringsmöjligheter för besökare.
En avgörande faktor för att fastställa parkeringsbehovet är närheten till Hyllie station. Det stationsnära läget tillsammans med så kallade extraordinära lösningar, som
t.ex. bilpooler, har gjort att parkeringsnormen för de ﬂerbostadshus som byggs längs
Hyllie allé är 0,65 bilplatser per lägenhet inklusive besöksparkering. Behovstalet för
området norr om Almviksvägen bör bli liknande, men parkeringsfrågorna för planområden behöver studeras ytterligare innan de fastläggs.
I samband med bilparkeringar ska det skapas möjlighet att enkelt ladda elbilar.

Sektion, typisk gränd
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Grönstruktur och dagvatten

Grönstruktur

REFERENS

"I Stockholm tas 40 procent av utsläppen av koldioxid från trafiken
upp av grönområdena i staden
och det är 80 procent mindre föroreningar i en park än utanför
den."
Vision för Sverige 2025, Boverket, 2012
Plan, grönstruktur

Planområdet består till största delen av en av Sveriges bördigaste jordbruksmarker
och människor har odlat här sedan urminnes tider. Den goda jorden är en värdefull
naturresurs som ger förutsättningar för att skapa en unikt grön och sinnlig stadsmiljö.
Naturförutsättningarna, den goda jorden och det milda klimatet, gör att det sannolikt
inte ﬁnns någon annan plats i Sveriges som har bättre förutsättningar för att skapa en
riktigt grönskande stadsmiljö. Därför har två av de bärande strukturerna för planområdets sin grund i grönstrukturen: naturaxeln och kulturaxeln.
Planområdets signum är odling och planförslaget ska genom att tillvarata det
erbjuda möjlighet till odling i kombination med stadsliv. Det stadsmässiga ska möta
det landskapliga, det urbana ska möta det rurala, så att de som vill kan leva ett rurbant liv i södra Hyllie. Det kan innebära att man efter jobbet går förbi sin odlingslott
på väg hem och plockar potatis till kvällsmaten eller att man kan dricka sitt morgonkaﬀe på en egen trädgårdsbänk.
I södra Hyllie ﬁnns förutsättningar att skapa en unikt grönskande stadsmiljö. För
att det ska lyckas behöver alla bidra och oavsett om man planerar hela området,
bostadsgårdar, förgårdsmark, parker, torg, gator eller byggnader så måste man
besvara frågan: hur kan detta bidra till en rekordgrön stadsmiljö?

REFERENS

Malmö Översiktsplan, planeringsriktlinjer för gröna stråk och kopplingar
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Naturaxeln kan förlängas utanför planområdet, längs Vintriediket, och länka samman två landskapsrum. Området kring Bunkeﬂo kyrkby ska bevaras
öppet.
SIBBARP
Kulturlandskap
Natur

Kulturlandskap
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1 : 10 000

Bild, det framtida lernackestråket (grön linje) och naturaxeln (röd oval) i dagens sammanhang
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I södra Hyllie ska stad och landskap
mötas i ett tätt och myllrande stadsbryn.

Naturaxel
I södra Hyllie ska mötet mellan kulturlandskapet och staden, mellan Söderslätt och
Malmö, regisseras med hjälp av en naturaxel.
ÖVERGRIPANDE

Naturaxeln kommer att vara en del av Lernackestråket, vilket är ett grönstråk som
kommer att få betydelse för stora delar av Malmö, se bild på sida 34. När Hyllie är fullt
utbyggt kommer två tydliga landskapsrum att utkristalliseras: ett i platsen för Vintrie
bytomt och ett med Bunkeﬂo kyrkby som mittpunkt. Naturaxeln kommer att få
betydelse för att förbinda dem. I planområdet ingår bara det förra landskapsrummet.
Landskapsrummen ska utgöra en kontrast till den täta stadsbebyggelsen och vara ett
levande kulturlandskap som kan utvecklas.
STA D SBRYN

REFERENS

Utsikt inifrån 8-tallet av BIG. I Örestad
utvecklar Köpenhamn ett storslaget
möte mellan stad och landskap med
spektakulära hus, dammar och kajer. I
södra Hyllie ska mötet få en helt annan karaktär.

I Hyllie ska landskapliga värden bidra till den täta stadens attraktivitet. För att kunna
dra nytta av det stadsnära landskapet måste det etableras en stark gräns, som hindrar
staden från att spridas ut över landskapet, och i Hyllies fall ska den utgöras av
naturaxeln. Bebyggelsen och naturaxeln ska tillsammans bilda ett stadsbryn, där
naturen letar sig in mellan byggnaderna och människor ut i naturen. Genom en
komplettering av vegetationen samt markmoduleringar skapas ett varierat område
med lä- och tysta platser, dammar och bäckar. Ett södervänt stadsområde med närhet
till natur är en unik miljö i en tät stad.
R EKR EATIO N

För att naturaxeln ska bli en rekreativ plats, med utrymme för såväl fysisk aktivitet som
vila, krävs att den har tillräckliga ytor som inte störs av buller från traﬁk. Modulering av
marken, tillsammans med volymer av träd och buskvegetation, minskar
bullerpåverkan i området och bryter vinden.
Det är viktigt att det är enkelt för människor och djur att röra sig. Naturaxeln
kommer att bli viktig som länk för att binda ihop stora gröna områden i södra Malmö,
från Sibbarp till Lindängelund.
Naturaxeln ligger lågt i landskapet så det är möjligt att leda dagvatten dit från
större delen av södra Hyllie och även andra delar. Det gör att vatten kommer att bli ett
viktigt element i stråket. Genom att anlägga gångar, bryggor och spångar, kan även
översvämmade ytor göras tillgängliga och fungera som rekreativa ytor.
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Bild Rinnebäcksravinen i Lund är en
inspirationskälla till naturaxeln.

Plan, kulturaxel
DAG VAT T EN S T R ÅK

Dagvattenstråket kommer att ha olika uttryck och former beroende på variationer i
vattenmängden. I anslutning till dagvattnets mynning från stadsdelsparken i
stadsbrynet skapas en damm som har en vattenspegel även om det under en tid inte
är någon tillförsel av dagvatten. Det är också platsen där naturstråket korsas av
kulturstråket och bör därför betonas i utformningen.
Utveckling av dagvattenstråk ska inte ske på bekostnad av de kulturhistoriska och
biologiska värden som redan ﬁnns i naturstråket idag. Vid anläggandet behöver
hänsyn tas till beﬁntlig vegetation och gamla ängsmarker.
URBAN NATUR

Det stadsnära landskapet har en viktig ekologisk, rekreativ och pedagogisk roll. Ett
mål med anläggandet av naturaxeln är att skapa goda förutsättningar för den
biologiska mångfalden. Valet av växter ska därför göras med utgångspunkt i vilka
biotoper som ska skapas.
Den öppna dagvattenhanteringen ska bidra med möjligheter till ökad biologisk
mångfald och ska utformas så att den kan erbjuda en variation i vattendjup och
utbredning. En utformning där dagvattnet bidrar till slingrande diken, öppna
vattenspeglar och våtmarksområden är eftersträvansvärd.
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Nedan, bilder från Östra Torns by i
Lund, ett exempel på en historisk bymiljö som idag ligger i staden men
med bevarad bykaraktär, utan att vara
museal. Byn har kompletterats med
ny småskalig bebyggelse och ekonomibyggnader har omvandlats till bostäder, förskolor och 4H-gård. Bebyggelsen samlas kring en smal grusväg
och tomterna avgränsas med häckar.
Östra torns gamla by är en levande
miljö med stark identitet som stärker
omgivande områden.

Kulturaxel
Kulturaxeln ska koppla samman områdets karaktärsplats, Vintrie bytomt, med den
stora centrala parken. Lokala och beﬁntliga värden kommer på så vis att proﬁlera Hyllie och stärka områdets identitet.
S TA D S DEL S PARK EN

Stadsdelsparken ska bli planområdets viktigaste stadsrum. Att låta södra Hyllie växa
runt en central park kommer göra att stadsdelen upplevs grön och bidra till bilden av
Malmö som parkernas stad. Parken ska programmeras med kulturell inriktning för att
stärka kulturaxeln.
Söderslätt har inspirerat till parkens långa kvällssolsida som har getts en mjukt
böljande form i planförslaget. Inspirationen kommer från de långa vindlande linjer
som man ser när man vistas på slätten. Att låna kulturlandskapets former till en lång
fasadlinje mot parken, är ett sätt att betona Söderslätts möte med Malmö i med den
byggda miljön och stärka parkens karaktär.
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FAKTA

Pilalléer i planområdet. Pilallén är ett
kännetecken för Söderslätt, i inget annat landskap är de lika vanliga. Tygelsjöstigen är Sveriges längsta pilallé
(översta och understa bilden). Många
gröna kvaliteter är kopplade till kulturhistoriskt intressanta miljöer i planområdet.

Stadsdelsparken ska bli en mötesplats med olika typer av aktiviteter och rekreativa
kvaliteter som kan locka människor från omkringliggande stadsdelar. Parken ska bidra
till integrationen i södra Malmö och stärka Hyllie som stadskärna.
Skolan/kulturhuset föreslås utformad så att den fungerar som en entré till parken
när kulturhuset är öppet. Byggnaden planeras med en lång södersida ut mot parken,
vilket gör att en eventuell restaurang eller café kan bidra till parkens attraktivitet och
livet i parken.
VI NTR I E BY TO MT

Det krävs två saker för att det stadsnära landskapet ska bidra med värden till den
angränsande stadsbebyggelsen: kulturlandskapet måste kunna utvecklas och det
måste göras tillgängligt.
Utvecklingen av det stadsnära landskapet kan jämföras med en skiftesreform baklänges: byn ska återbefolkas, mindre enheter, ﬂer odlare, mer ängsmark, mer natur
och återplantering av pilalléer. Det ska ﬁnnas stigar och grusvägar som gör området
tillgängligt. Bytomten ska kunna utvecklas med småskalig bebyggelse längs beﬁntliga
grusvägar samtidigt som nya funktioner behöver kunna inrymmas i byggnader som
förlorar sin ursprungliga funktion när det traditionella jordbruket försvinner. Däremot
innebär det inte att det behöver ﬁnnas stora allmänna ytor.
För att byn ska upplevs som en tydlig enhet och för att dess karaktär inte ska blandas upp av den framtida stadsbebyggelsen runt om behövs ett respektavstånd som
ska hållas fritt från byggnation mot öster och väster. De ytorna föreslås användas för
odling, ängar, hagar och/eller natur. Förebilden för utvecklingen av den medeltida
bytomten är Östra Torns gamla by i Lund, en bymiljö som har bevarats i ett stadssammanhang. Kring den bymiljön varierar respektavståndet mellan 50–100 meter och har
de funktioner som föreslås kring Vintrie bytomt.
OD LI NG

Odling ska färga stadslivet genom att man ska kunna bo centralt och odla: ett rurbant liv. Odlingen kommer till största delen att lokaliseras till Vintrie medeltida
bytomt med kringland. Ett fåtal odlare ska ersättas av många och värden som rekreation och natur ska bli centrala vid sidan av produktion.
Det ska även ﬁnnas sätt att odla i stadsbebyggelsen. Det ska uppmuntras och
skapa förutsättningar för odling på balkong, takterrasser, bostadsgårdar och ytor som
senare ska bebyggas.

Övriga gröna miljöer
Planeringen av södra Hyllie ska utgå från grönmodellen och riktvärdena i Grönplan för
Malmö från 2003 för att säkra att tillräckliga ytor avsätts. Den centrala parken ska uppfylla måtten för att räknas som en stadsdelspark (5–10 ha). Därutöver är det viktigt att
det ﬁnns grönytor av olika storlek och karaktär.
KVARTERSMARK

En utmaning för södra Hyllie är att lyckas kombinera tät stadsbebyggelse med mycket
grönska. För att lyckas med det är det viktigt att grönskan blir ett starkt inslag även på
kvartersmark och att varje projekt bidrar till den gröna stadsbilden.
Därför ska vegetation på kvartersmark regleras genom användning av grönytefaktor. I gynnsamma lägen kommer det att planeras för bredare förgårdsmark. Utmed
lokalgator ska kvarter öppna sig på strategiska lägen för att ge gatan av bostadsgårdens grönska och ljus. Inblickar i kvarter ska studeras tillsammans med behov för
korridorer för djurliv. Även fasadgrönska, balkong- och takodling ska vara en del av
den grönskande stadsbilden.
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Bild från Berlin, fasader kan påtagligt
bidra till en grön karaktär. Inspiration
till Hyllie boulevards förlängning intill
stadsdelsparken.

Foto, den första bostadsgården i Hyllie. Roth fastigheter har byggt ett halvt kvarter längs Hyllie
allé. Landskapsark. Ingrid Edling och husark. Carsten Andersson. Foto: Gunnar Nydrén.
ALLMÄN PL ATSMARK
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Utöver den stora stadsdelsparken ska det ska ﬁnnas små gröningar, som fungerar som
bostadsnära mötesplatser, samt något större grannskapsparker som används först och
främst av de som bor eller arbetar i närområdet. I de små parkerna kommer det bland
annat ﬁnnas olika typer av lekplatser. I stadsdelsparken planeras det för en äventyrslekplats.
Skolgårdar ska utgöra ett bidrag till lekmiljöerna. När skolorna är stängda ska de
kunna utnyttjas av boende i närheten.
Bredare gator ska vara trädplanterade och på vissa platser ska siktlinjer skapas
med utblickar mot park eller natur för att stärka den gröna stadsbilden.

Utblickar mot Bunkeﬂo kyrkby lägger
fast grändernas placering och leder ut
till små gröna målpunkter.

T YG EL S JÖS T IG EN

Det är många människor som promenerar och joggar längs Tygelsjöstigen, en banvall
som omvandlats till en grusväg kantad av hamlade pilar, och efterhand som området
byggs ut kommer stigens betydelse att öka.
Tygelsjöstigen ska föra in kulturlandskapet i staden och ska binda samman intressanta gröna miljöer i södra Hyllie. Tygelsjöstigen ska bli en ekologisk nerv genom den
framväxande staden. En grusstig som håller stånd och kopplar samman Hyllie med
sina lantliga kusiner: byarna Vintrie, Naﬀentorp, Skumparp och Västra Klagstorp.
DEN VÄS T R A S TADSK A NTEN

Den västra stadskanten har, precis som den södra/stadsbrynet, mycket goda möjligheter att erbjuda attraktiva miljöer. Bebyggelsen föreslås bli i samma skala som för
den södra delen och grupperas kring gränder som inramar utblickar över Bunkeﬂo
kyrkby. I slutet på gränderna föreslås små gröna målpunkter. De kan utgöras av lekplatser, gröningar eller bara platser för riktigt stora träd.
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Plan, provisoriskt dike för avledning
av dagvatten samt spill- och vattenledningar. Dessa försörjer delar av den
redan exploaterade ytan i Hyllie centrum och behöver hanteras vid den
fortsatta utbyggnaden.

Plan, övergripande dagvattenavrinning i området

Dagvatten
En väl planerad dagvattenhantering med fördröjning och rening är en av de faktorer
som medverkar till att Hyllie uppfyller visionen om att bli Öresundsregionens klimatsmartaste område. Inom planområdet planeras för två större öppna dagvattenanläggningar, en i stadsdelsparken och en i naturaxeln. En anledning till att man i Hyllie väljer att anlägga två större anläggningar för dagvattenhantering är att det av utrymmesskäl är svårt att kombinera tät kvartersstad med öppen dagvattenhantering och
fördröjning närmast källan. Genom att samla fördröjningen/reningen av dagvatten i
de två grönstråken möjliggörs god tillgänglighet för skötsel av anläggningarna och
det blir enklare att utföra kontroll av reningseﬀekten. Dagvattnet i grönområdena ses
även som en resurs för att skapa intressanta platser och öka den biologiska mångfalden. Eftersom Hyllie ska bli en tät kvartersstad är det av stor vikt att det satsas på
mycket grönska både på kvartersmark och på allmän platsmark. Med grönska och
genomsläppliga ytor minskar dagvattenavrinningen och därmed problemen vid kraftiga regn.
Dimensionering av fördröjningsvolymer för området görs för ett 10-års regn och
där det har tagits hänsyn till ökad nederbörd på grund av klimatförändringar. I stadsdelsparken krävs en volym på ca 1000 m3 och i naturaxeln en volym på ca 7000 m3 för
att klara fördröjningen. I dessa beräkningar är reglervolymen ca 1 meter (vattnet tillåts
stiga en meter vid ett 10-års regn). Utöver att titta på att dagvattensystemen ska fungera väl vid det dimensionerande regnet måste området säkras mot extrema vädersituationer.
Det är en stor utmaning som samhället står inför, att möta en tid med förändrat
klimat med både kraftigare nederbörd och stigande nivåer i hav, sjöar och vattendrag.
För att förestående klimatförändringar inte ska resultera i stora konsekvenser för den
bebyggda miljön är det viktigt med en genomarbetad höjdsättning där det ytavrinnande vattnet, som i de fall ledningssystemen inte kan ta emot mer vatten, styrs via
säkra ytliga vattenvägar till park och naturstråk där vattnet tillåts svämma över.
Fortsatt utredning av hantering av större dagvattenmängder och skyfall ska göras i
kommande planeringsprocesser utifrån stadens skyfallsplan och södra Hyllies förutsättningar.
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"Den byggda miljön skall också
erbjuda sinnlig lust och rik stimulans, den skall bejaka människan
som sinnlig varelse."
Om man söker på ordet ”sinnlig” på
Malmö stads hemsida så blir första
träﬀen texten ovan, ur en text om
Bo01.
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Foto, centralt i Paris, Parc de Bercy, ﬁnns miljöer som skänker vila

En sinnlig stad
Människan är både anpassningsbar och inte alls anpassningsbar. Som kulturella och
sociala varelser är vi anpassningsbara men som sinnliga varelser är vi inte alls anpassningsbara. Det beror på hjärnan som kan beskrivas som två parallella system: ett medvetet i hjärnbarken och ett omedvetet i det limbiska systemet. Sinnesintrycken
behandlas nästan uteslutande av det omedvetna systemet och leder till att vi reagerar
med olika känslor. Det omedvetna systemet behandlar alltså inte bara sinnesintryck
utan även känslor och är genom evolutionen anpassat för ett liv i naturen, men inte
för ett liv i staden. Det gör att våra stadsmiljöer framkallar stressreaktioner, mätbara
bland annat i form av ökad puls och utsöndring av stresshormon. Reaktionen sker
trots att det inte ﬁnns någon fara och det är inget vi kan träna bort eller lära oss att
hantera mer rationellt.
Men på samma sätt som det omedvetna systemet framkallar stressreaktioner
framkallar det också vällust som en reaktion på sinnesintryck. Därför är det viktigt att
de stadsmiljöer vi skapar både kan stimulera våra sinnen genom positiva intryck och
skänka vila.
Människan kan inte anpassa sina sinnen efter stadsmiljöer och därför måste stadsmiljöer anpassas för våra sinnena. För att södra Hyllie ska bli en sinnlig fysisk miljö ska:
• en stor variation av gröna miljöer med god tillgänglighet skapas
• en stor variation i byggda miljöer skapas
• det på många platser ﬁnnas vatten
• historiska miljöer bevaras
• både tysta och lugna miljöer och festplatser byggas

"Undersökningar visar att barn
som bor nära gröna och varierade
naturområden är friskare än de
som bor längre ifrån. De är mer
fysiskt aktiva och har ökad förutsättning för att få bättre balans,
starkare muskler och ett starkare
skelett. De leker också mer variationsrikt, utvecklar en bättre koncentrationsförmåga, får bättre inlärning och minne, hamnar mindre ofta i konflikter samt samarbetar bättre än barn i artificiella,
sterila utomhusmiljöer."
Hälsofrämjande stadsplanering, Nationella Healthy Cities-nätverket och
Malmö stad, 2013
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"Vi svenskar odlar för fullt, inte
minst i städerna. En tredjedel av
Sveriges trädgårdsyta, drygt 100
000 hektar, finns i tätorterna där
85 procent av alla människor bor.
Trädgårdsskötsel och odling är
den näst vanligaste uteaktiviteten efter promenader och den bidar starkt till en förbättrad folkhälsa. Ett inslag för att öka biologisk mångfald, grönyta och skapa
sociala relationer i våra städer är
stadsodlingar. Det är en ganska
ny trend i storstaden som kan bidra till stadens attraktivitet, till
att grönområden används mer
och till att öka mötena mellan
människor."
Vision för Sverige 2025, Boverket, 2012
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GENOMFÖRANDE
Förutsättningarna för en utbyggnad av planområdet är bra. I närområdet finns redan Malmö
Arena, Malmömässan, Emporia, Park´n´ride, delar av Point Hyllie samt kontor och bostäder etablerade. Malmö stad har i de delarna påbörjat och också färdigställt gator, torg och platser
innan övrig bebyggelse funnits på plats för att öka attraktiviteten och få övriga aktörer att satsa.
I kapitlet om genomförande diskuteras frågan om hur den stora utbyggnaden av södra Hyllie
ska genomföras. Ska Malmö stad vara pådrivande även i den delen?
Strategier för utbyggnad
Planområdets storlek gör att det kommer att byggas ut under en lång tidsperiod, men
det ska redan inledningsvis vara attraktivt att bosätta sig, etablera företag och besöka
Södra Hyllie. För att få bästa förutsättningar för genomförande och ett gott slutresultat föreslås följande strategier för områdets utbyggnad:
U TG Å F R ÅN KOL L EK TI V TR A FI KEN

•
•

Börja utbyggnaden nära stationen, i planområdets norra del – Hyllie station innebär en unik attraktivitet med omfattande tåg- och busstraﬁk.
Etablera kollektivtraﬁkstråk tidigt och bygg utmed dem.

S K A PA AT T R A K T I V I T E T T I D I G T

•
•
•
•

Bygg stadsdelsparken tidigt – den centrala parken kommer att ge området
mycket av dess karaktär.
Förplantera – där det planeras trädplanteringar, som i den centrala parken och
naturaxeln, är det viktigt att plantera träd tidigt.
Etablera oﬀentlig service tidigt – skolor och förskolor behöver byggas ut tidigt.
Bygg i de attraktivaste lägena först – de första etapperna sätter en standard för
bebyggelsens kvalitet, vilken är svår att höja i senare etapper. Därför är det viktigt
att det första som byggs är av god kvalitet och bäst förutsättning för det ﬁnns i de
bästa lägena.

AGER A F L EXIB ELT

•

•

Följ marknadsutvecklingen – konjunktur och efterfrågan förändras ständigt. Det
är viktigt att vara ﬂexibel och kunna göra anpassningar till marknadsutvecklingen.
Varierat utbud av etableringsmöjligheter – det är viktigt att det ﬁnns ett varierat
utbud av mark för olika typer och storlekar av bostäder med olika upplåtelseformer, liksom för olika typer och storlekar av företagsetableringar.
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BYGG FÄR D I G T

•
•
•

Väl avvägda etapper – när de olika utbyggnadsetapperna planeras är det viktigt
att välja etappstorlekar som är möjliga att färdigställa i ett sammanhang.
Färdigställ de allmänna platserna – gator, torg och grönytor bör färdigställas i
anslutning till att inﬂyttning sker i de olika etapperna.
Färdigställ stråk – planerade stråk bör färdigställas tidigt, till exempel cykel-,
natur- och kollektivtraﬁkstråk.

I NTEGR ER A ME D O MG I VNI NG E N

•
•

Prioritera integrerande åtgärder – Det är viktigt att Hyllie har god kontakt med
intilliggande områden. Gång- och cykelnätet bör byggas ut tidigt.
Kontakt med odlingslandskapet – Odlingslandskapet är en stor tillgång för rekreation. Ett nät med vägar och stigar som skapar framkomlighet för cyklande,
gående och joggande bör därför byggas ut tidigt.

Etapputbyggnad
Malmö stads överordnade inriktning för Hyllie är att bygga nära Hyllie station samt
norrut och österut för att utnyttja stationsläget och bygga samman Hyllie med Holma,
Kroksbäck och Lindeborg. Det innebär att byggnation i planområdet ska avvakta, med
några undantag. Den inriktningen ifrågasätts inte i texten nedan där olika etapputbyggnader för södra Hyllie diskuteras.
Kan ytorna inom planområdet ﬁnnas kvar som brukad åkermark som i dag eller
ska man hantera det på något annat vis? Ett alternativ till att marken brukas är att ”gå
före” och anlägga till exempel stadsdelsparken och gång- och cykelstråk för att stärka
områdets attraktivitet. Det ﬁnns tre grundförslag för i vilken ordning planområdet ska
bebyggas:
• Planområdet kan byggas från norr och söderut. Det innebär förtida investeringskostnader för utbyggnaden av VA-infrastrukturen. Slutlig recipient är Vintriediket
för dagvatten inom området och det ligger längst söderut, alltså längst ifrån där
man börjar bygga. För att undvika stora ombyggnader i framtiden bör ledningar
och öppna stråk placeras så rätt som möjligt från början. Huvudgator och större
parkstråk behöver därför läggas fast i ett tidigt skede i processen.
• Planområdet kan börja byggas söderifrån, från naturaxeln och norrut. Ur ett VAperspektiv är det en fördel på grund av närheten till recipienten för dagvattnet,
Vintriediket. För övrig infrastruktur krävs förtida investeringskostnader och även
framtida drifts- och underhållskostnader med tanke på att det behöver anläggas
gator, gång- och cykelstråk i ett tidigt skede. Erfarenheter från Västra hamnen
visar att en spridd utbyggnad uppmuntrar till bilkörning eftersom gångavstånden blir långa och upplevs som tråkiga och otrygga i de obebyggda delarna.
Dessutom kan det ta tid innan underlaget blir tillräckligt stort för att kollektivtraﬁken ska börja traﬁkera området. Om det inte ﬁnns underlag för Malmö att växa
på samma sätt i framtiden riskerar södra Hyllie att ligga som en ö om utbyggnaden påbörjas söderifrån.
• Ett tredje alternativ är att ”frimärksplanera”: att bygga där intresse ﬁnns nästan
oavsett var i området det är. Det gör att aktörerna erbjuds ett smörgårdsbord av
olika typer av lokaliseringar men samtidigt ställer det stora krav på en helhetsbild, en masterplan, och det blir svårt att hantera utbyggnaden av infrastruktur.
Dessutom blir en lösning som bygger på en styrande och detaljerad masterplan
ett oﬂexibelt sätt att bygga ut området.
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S A M VERK AN M EL L AN A K TÖR ER

I samband med fortsatt planeringsarbete är samverkan mellan olika aktörer nödvändig. Det kan gälla frågor som energiförsörjning, VA-utbyggnad, dagvattenhantering,
kollektivtraﬁkförsörjning etc. Erfarenheter från tidigare byggherredialoger bör tas tillvara och beaktas. Det är viktigt att samverkan utgår från det som är intressant för
berörda aktörer, är av väsentlig betydelse och har förutsättningar att uppnå goda
resultat. Alltför resurskrävande processer bör undvikas. Det är också viktigt att avväga
när i processen olika typer av samverkan kan bli aktuell.

Genomförande på kvartersmark
Tekniska nämnden, genom Fastighets och gatukontoret, ansvarar för utveckling av
kommunens mark för nya bostäder, företagsetableringar, oﬀentlig service med mera.
Exploateringsprojekt för till exempel genomförande av en detaljplan drivs gemensamt av Fastighets- och gatukontoret. Erforderliga utredningar utförs, till exempel vad
gäller arkeologi, geoteknik, markmiljö, dagvattenhantering, traﬁk, parkering, ledningar och teknisk försörjning. I en förprojektering studeras förutsättningar för detaljplaneområdets höjdsättning och geotekniska förutsättningar. Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft görs en detaljprojektering som underlag för terrassering av kvartersmarken och den allmänna platsens utbyggnad. Entreprenadarbetena utförs inom
ramen för Fastighets- och gatukontorets gemensamma exploateringsprojekt. I ett första steg terrasseras kvartersmarken och byggator anläggs. I anslutning till inﬂyttning i
den nya bebyggelsen färdigställs den allmänna platsen med gator, gång- och cykelvägar, torg- och grönytor inom detaljplaneområdet.
Fördelning av tomtmark till olika byggherrar görs genom beslut av Tekniska
nämnden med stöd av gällande markanvisningspolicy. Syftet med markanvisningarna
är att bidra till uppfyllande av kommunens mål vad gäller till exempel bostadsförsörjning, sysselsättning och kommunal service liksom vad gäller stadsbyggnadskvaliteter,
miljö och hållbar stadsutveckling. Markanvisningarna leder till att avtal träﬀas med
byggherren om överlåtelse eller upplåtelse av kommunens mark. I köpeavtal respektive tomträttsavtal (liksom i det inledande markanvisningsavtalet) träﬀas överenskommelse med byggherren om förutsättningarna för bebyggelsens genomförande.
Här tas bestämmelser med vad gäller t ex Miljöbyggprogram Syd, byggnadsskyldigheter och annat. För södra Hyllie bör avtalen även reglera hållbarhetsaspekter och hur
klimatkontraktets mål ska uppfyllas.
Inom området för den fördjupade översiktsplanen ﬁnns inslag av privatägd mark. I
den fortsatta processen är det viktigt med en nära dialog mellan Malmö stad och de
privata markägarna. Det kan gälla när i tiden det är intressant att planera för en ändrad markanvändning, kommande detaljplanering och förutsättningar för plangenomförande.

Genomförande på allmän platsmark
Allmän platsmark ska hålla hög kvalitet och funktionalitet men också vara kostnadseffektiv för framtida drift- och underhållsåtgärder. Balans mellan investeringskostnad
och de framtida kostnaderna måste studeras i varje fall, en högre investeringskostnad
kan i vissa fall vara motiverad för att skapa rimliga drift- och underhållskostnader om
man ser på en hel livscykel för de olika anläggningarna, platserna och stråken.
Framtida planarbete kommer att lägga fast vad som blir allmän platsmark. Staden
måste vara öppen och lyhörd för nya tankar och idéer. Det kan vara möjligt att hitta
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nya former för samordning av olika ytor och nya former för samordning över tid som
gör det möjligt att tidigt skapa platser, parker eller liknande, provisoriska eller permanenta.
FÖRTIDA INVESTERINGAR PÅ ALLMÄN PL ATSMARK

Traditionellt följer utbyggnaden av allmän platsmark övrig utbyggnad, bostäder, verksamheter med mera. Utbyggnaden av kvartersmark möjliggör till stora delar ﬁnansieringen av allmän platsmark. I ett så stort utbyggnadsområde bör man överväga att
anlägga delar av allmän platsmark i ett tidigt skede, innan bostäder och andra funktioner ﬁnns på plats. Det är positivt om det ﬁnns attraktiva parker, lekplatser, gångoch cykelstråk i ett område när människor ﬂyttar dit. Det är inte enbart investeringskostnader utan även framtida drift-, underhålls- och kapitalkostnader som blir konsekvensen av ett förtida anläggande.
Det är viktigt att inte enbart se till kostnader när beslut fattas om utbyggnadsetapper. Det behöver också värderas vad staden får tillbaka i planområdets attraktivitet,
sociala värden och platsens varumärke. Förtida investeringar kan öka värdet på stadens markinnehav i Hyllie, underlätta genomförandet samt bidra till social- och ekologisk hållbarhet.
Hur förtida investeringar ska hanteras ekonomiskt inom Malmö stad måste diskuteras från fall till fall. Klarar man att ta förtida investeringar som sedan kan belasta
kommande exploatering? Hur mycket kan man bekosta i form av nettoinvesteringar
(med skattemedel) för att man ser vinsterna ur till exempel sociala och ekologiska perspektiv? Hur mycket kan staden gå före? Oavsett vad svaret är ﬁnns det stora vinster
med att ligga före och visa att man har ambitioner och höga mål för området.

Offentlig service
Det är viktigt att behovet av oﬀentlig service beaktas tidigt. Det gäller inte minst skolor och förskolor. Framtagna behovsuppgifter läggs till grund för planeringsprocessen.
Flexibla lösningar, som kan anpassas efter förändrade förhållanden, eftersträvas. Plats
för expansion med hänsyn till framtida tillkommande behov måste ﬁnnas. Där kommunen genom Stadsfastigheter förutsätts bygga för kommunalt ägande och förvaltning lokaliseras tidigt lämpliga platser och tomter reserveras. För integrerade lösningar, till exempel där en förskola integreras i blandad stadsbebyggelse träﬀas tidigt
avtal med den private byggherren om förutsättningarna.

Kollektivtrafik
Ur ett kollektivtraﬁkssynsätt ﬁnns fördelar med att tidigarelägga utbyggnad för
huvudgator och uppsamlingsgator. Det möjliggör en mer eﬀektiv kollektivtraﬁk som
kopplar ihop planområdet med övriga delar i Malmö men också med orter runt
omkring Malmö. En förutsättning är att man tidigt lägger fast en huvudstruktur för
gatorna inom aktuellt område. Det gör också att man i dessa gator kan hitta lägen för
VA- och övrig ledningsinfrastruktur och undvika omläggningar i framtiden. Att tidigarelägga utbyggnad av kollektivtraﬁk innebär även att alla som ﬂyttar in redan från första dagen kan använda kollektivtraﬁken och man kan undvika att etablera bilvanor.
Det gör även att de som tycker att hållplatser och busstraﬁk är störande vet förutsättningarna när de väljer bostad.
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Det kräver dock stora förtida investeringar i anläggningar, vilket även leder till
drift- och underhållskostnader. Men om det kan motiveras av en mer eﬀektiv kollektivtraﬁk som leder till ett ökat kollektivt resande kan det vara lönsamt för staden och de
företag som traﬁkerar sträckorna. Det innebär också att området blir mer lättillgänglighet för eventuella provisoriska etableringar.
Väljer man att gå före med vissa gator för att öka nyttan med kollektivtraﬁken bör
det ses som en självklarhet att man även bygger ut cykelvägnätet utmed de aktuella
gatorna.

Klimatkontrakt för Hyllie
Exploatering av fastigheter i Hyllie och de transporter de ger upphov till ska hanteras
smart och enerigsnålt under både drifts- och byggnadsskedet. Dessutom ska fastigheterna bidra till grönskan i stadsdelen.
Malmö stad har högt ställda miljömål: 2020 ska den egna organisationen vara klimatneutral och 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi. Hyllie ska leda utvecklingen i riktning mot den hållbara staden. För att axla denna utmaning tecknade i februari 2011 Malmö stad, VA SYD och E.ON ett klimatkontrakt som
visar på ambitionerna för Hyllie. Planområdet är en del av Klimatkontraktsområdet. I
det åtar aktörerna sig att lägga grunden för Hyllie att bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling. Förverkligandet
av ambitionerna för Hyllie bygger på att alla aktörer som utvecklar stadsdelen medverkar.
Redan år 2020 ska Hyllie utbyggnadsområde försörjas till 100 procent med förnybar eller återvunnen energi. Energiförsörjningsmodellen utgår från förutsättningarna i
Hyllie för att skapa resurseﬀektiva kretslopp och energieﬀektiva lösningar i alla led.
Malmö stad, E.ON och VA SYD har tillsammans arbetat fram en energibalansmodell
som visar hur stort energibehovet för Hyllie kan antas bli 2015, 2020 och 2030. I Hyllie
ska alla energiﬂöden, både förnybara och återvunna, tillföras energisystemet i form av
värme, kyla, el och biogas. Energibalansmodellen ger en bild av hur stort tillskott av
förnybar energi som behövs för att målen om förnybar och återvunnen energi ska
infrias. Modellen bygger i dagsläget på uppskattade data, men allt eftersom stadsdelen byggs upp kommer dessa att ersättas av uppmätta värden. För att säkerställa
genomförandet ﬁnns en färdplan för Klimatkontraktet som anger konkreta åtgärder.
I Hyllie arbetar vi för att nybyggnation inte bara ska vara energisnål utan även förberedd för framtidens energilösningar. För att kunna utnyttja tillförd energi till nätet
på bästa sätt behöver fastigheterna kommunicera med det övergripande systemet –
och i vissa fall även med varje lägenhets styrsystem. Ett mål för Klimatkontrakt för Hyllie är även att en stor andel av fastigheterna i Hyllie ska installera någon form av lokal
energiproduktion, som sol- eller vindenergi.
Fastigheterna som utvecklas i Hyllie ska bidra till områdets grönskande karaktär.
Byggnader ska ha goda möjligheter för grönska på bostadsgårdar, balkonger, tak och
väggar. Det kan exempelvis ﬁnnas förberedda odlingsbäddar eller generösa planteringslådor.
Klimatkontrakt för Hyllie anger även höga mål för transporter: "I Hyllie ska resandet
till stor del ske till fots och på cykel, kompletterat av bra kollektivtraﬁk. Utöver kollektivtraﬁken etableras smarta lösningar för gas- och elfordon" och ”ett övergripande
mål/vision för transporter i Hyllie är länkning till Traﬁk och Miljöprogram med målbilden att målen för 2030 ska uppfyllas 2020 i Hyllie”.
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KOMMENTAR

Princip för urban odling som ﬂyttas
fram i takt med utbyggnaden. Allteftersom staden växer ﬂyttas gränsen,
men ytor som utvecklar speciellt ﬁna
kvaliteter kan bevaras.

Avfall
Målet för avfallshanteringen inom planområdet är att det ska vara lätt att göra rätt, att
reducera restfraktionen och öka utsorteringsgraden. Målet för insamling av matavfall
är satta till 50 , insamlat organiskt avfall är med i energibalansen för Hyllie och utgör
grunden för produktion av biogas som i första hand skall gå till fordonsbränsle. Sorteringsmöjligheter ska ﬁnnas både i lägenheterna, i fastigheterna och i gemensamma
anläggningar. Detta kräver att det avsätts ytor för avfallsinsamling i området vid
genomförandet. Det brännbara avfallet som produceras i Hyllie tillförs området i form
av fjärrvärme.

Tillfällig markanvändning
Södra Hyllie kommer att byggas ut över lång tid. Fram tills området är utbyggt är det
viktigt att utnyttja ytor för tillfälliga aktiviteter och händelser som stärker områdets
identitet och erbjuder både boende och besökare attraktioner. Tillfällig markanvändning bör utgå ifrån de strukturer som bestäms i den fördjupande översiktsplanen och
markera vad som komma ska. Det kan vara i en park som ska anläggas eller på kvarter
som ska bebyggas längre fram. I ett genomförandeperspektiv är det logiskt att börja
med ytor som ligger nära redan detaljplanelagd mark i den norra delen, kompletterat
med några händelser i områden som anses viktiga för hela områdets karaktär, t ex i
naturaxeln eller nära beﬁntlig gårdsbebyggelse i kulturaxeln.
De tillfälliga aktiviteterna bör utgå ifrån inriktningsmålen: kommunikationsnoden,
den goda jorden, integration och klimatsmart. Tillfällig markanvändning kan vara en
yta för odling, lek, rekreation, sport eller platser för hållbara transporter, avfallshantering och tillfällig energiproduktion.
Tillfällig markanvändning bör också ses som en möjlighet att ge boende och
övriga malmöbor en möjlighet att påverka områdets utformning. Den fördjupade
översiktsplanen kommer att ge en robust struktur som ger möjlighet för förändring
över tid. Tillfälliga aktiviteter som visar sig vara viktiga för boende och områdets attraktivitet ska ges möjlighet att permanentas. Förplantering med träd eller buskar som
ska stå kvar kan användas för att skapa ramar för ytor till tillfällig användning.
Odling är en form för tillfällig användning som är aktuell för Hyllie. Den utgår från
den goda jorden, en viktig naturresurs i området, och skapar möjlighet för boende att
själva forma sin boendemiljö. Illustrationen till vänster visar en princip för hur den tillfälliga odlingen kan ﬂyttas fram i takt med utbyggnaden. Illustrationen visar också hur
vissa områden kan permanentas i den nya strukturen. I anslutning till odling kan det t
ex upprättas marknadsplatser för närproducerade grödor.

VA-försörjning

FAKTA

VA är en förkortning för vatten och
avlopp
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Den beﬁntliga VA-strukturen i utbyggnadsområdet är väldigt begränsad. I planområdets östra del, utmed Pildammsvägen, ligger Sydvattens matarledningar för dricksvattenförsörjning till Vellinge och i södra delen av utbyggnadsområdet längs Lernackenstråket ﬁnns ytterligare ett ledningstråk där möjlighet till anslutning av vatten och
avlopp ﬁnns. All anslutning från södra Hyllie måste ske till områdets södra ledningsstråk.
Utifrån markhöjder har området delats in i fem delområden (se bild på nästa sida).
Gränserna är schematiska men indelningen kan användas för att beskriva VA-förutsättningar för områdets utbyggnad. Gränserna är uppritade efter spillvattensystemet.
För dagvattensystemet kan gränserna se lite annorlunda ut.
Utifrån VA-perspektiv är det en fördel om områdena ett, två och tre byggas ut från
söder till norr. Väljs annan utbyggnadsstrategi krävs stora förtida investeringar med
avseende på infrastruktur för VA.
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Den fördjupade översiktsplanen för södra Hyllie berör ett område som bebotts under
lång tid med intressant kulturhistoria. Åtgärder som kan påverka fasta fornlämningar
förutsätter prövning av länsstyrelsen enligt lagen om kulturminnen (KML). Länsstyrelsen kan efter ansökan lämna tillstånd till arkeologisk utredning, förundersökning och
slutundersökning.
Delar av södra Hyllie har redan varit föremål för arkeologiska undersökningar, men
markområdet söder om Almviksvägen är ej undersökt.
Det kan ﬁnnas anledning att låta fasta fornlämningar eller andra element som
minner om områdets historia vara kvar. I kommande detaljplanearbete prövas hur
detta i så fall kan förenas med områdets utveckling och vilken markanvändning som
kan förenas med bevarandet.

Delområden för spillvattenutbyggnad
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KOMMENTAR
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Genom område fyra och till viss del fem ligger de ledningar som går från exploateringen kring Hyllie Torg ner genom området. Ledningarna kommer inte att kunna
ligga kvar i den nuvarande sträckningen. Ledningarna behöver ﬂyttas till ett permanent läge innan något kan byggas där de ligger idag.
Område fem är svårt att ansluta till spill- och dagvattensystem. Det krävs en markmodellering med höjning av stor del av området för att det ska gå att ansluta på ett
eﬀektivt och hållbart sätt. Efter en eventuell modellering är det lämpligast utifrån VAperspektiv att utbyggnaden sker från söder till norr, precis som i område ett, två och
tre.
Utöver att det ur VA-synpunkt är fördelaktigast med en utbyggnad av de södra
delarna av Hyllie från söder till norr är det ur VA-synpunkt lämpligast att börja i öster,
vid Pildammsvägen.
Det kommer att krävas att dagvattnet från området fördröjs. Översiktliga beräkningar visar att det behövs en fördröjningsvolym på 8000 m i området där fördelningen är 1000 m i stadsparken och 7000 m i naturstråket. Dagvattenhanteringen
beskrivs i kapitlet Grönstruktur och dagvatten.
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Södra Hyllie består till största delen av jordbruksmark, vilket innebär begränsad risk
för markföroreningar. Där verksamheter bedrivs eller har bedrivits är risken för miljöpåverkan större. Innan ny detaljplan antas ska erforderliga utredningar ha genomförts
vad gäller eventuella markföroreningar och vilka avhjälpande åtgärder som kan erfordras. En orienterande undersökning, inventering av historiska verksamheter och eventuell ansvarsutredning bör alltid göras. Efter samråd med miljöförvaltningen avgörs
om en översiktlig markundersökning ska göras. Den bör göras där det planeras förskolor, skolor, bostäder, parker och odlingar. Upptäcks markföroreningar görs därefter
ytterligare markundersökningar, riskbedömningar och riskvärderingar varefter förslag
till åtgärdsmål och avhjälpandeåtgärder tas fram. Efter anmälan utfärdar miljöförvaltningen föreläggande enligt miljöbalken, varefter efterbehandling (sanering) av marken görs.
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Säkerhet och risk utifrån farligt gods
Transporter med vägfordon inom kommunen regleras i ”Allmänna lokala traﬁkföreskrifter för Malmö stad”. Enligt dessa är det generellt förbjudet att transportera farligt
gods på allmänna gator och vägar. Dock är rekommenderade vägar för farligt gods
undantagna från förbudet och från dessa är det tillåtet att på kortast lämpliga väg
transportera godset till mottagaren. Transporter av farligt gods förekommer således
på många av Malmös gator, trots det generella förbudet. Längs vägar som inte ingår i
det rekommenderade vägnätet för farligt gods behöver dock, enligt Malmö stads
ställningstagande, inga riskanalyser göras. Inom eller i direkt anslutning till planområdet ﬁnns inga vägar som är rekommenderade för farligt gods.
Citytunneln får enligt villkor i tillåtlighetsbeslutet, godkänt av regeringen 2003-0306, inte användas för traﬁk med farligt gods. Detta beslut har varit grundläggande för
tunnelns utformning och dess säkerhetssystem. Citytunneln är därför inte utformad
för transporter av farligt gods och kan inte användas för den typen av transporter.
Inom planområdet kommer det således inte att bli aktuellt med riskanalyser, och
därmed inte några konsekvensreducerande åtgärder, kopplade till farligt gods.

Ekonomi
Förverkligandet av planförslaget är förenat med stora ekonomiska åtaganden och
konsekvenser. Planeringen ska samordnas mellan de nämnder som ansvarar för aktuella frågor och service, till exempel skolor.
T E K N I S K A N Ä M N D E N S V E R K S A M H E TS O M R Å D E

Malmö stad förutsätts bli huvudman för den allmänna plats som läggs ut i kommande
detaljplaner. Det innebär ett stort investeringsbehov för utbyggnad av gator, torg,
parker med mera. Därutöver krävs exploateringsinsatser vad gäller den av kommunen
ägda marken som terrasserings-, markarbeten, arkeologiska undersökningar och
övriga utredningar.
I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av en grov kostnadsberäkning som innefattar planområdet exklusive delen söder om naturaxeln. Kostnaderna
är beräknade utifrån planförslaget och är beräknade i 2013 års prisnivå. Kostnaderna
som redovisas inkluderar anläggningskostnader, tjänster, administration samt övriga
kostnader.
Finansiering av tekniska nämndens investeringsbehov kan ske genom
Försäljning av kommunal tomtmark
Gatukostnadsersättning från exploatering av privat mark
Skattemedel
Nedan redovisas även en grov bedömning av möjlig inkomst från försäljning av kommunal tomtmark inom området för den fördjupade översiktsplanen. Övriga ﬁnansieringsmöjligheter har inte kunnat bedömas varför en uppdatering och komplettering
får göras i samband med det fortsatta arbetet.
S E RV I C E N Ä M N D E N S V E R K S A M H E TS O M R Å D E

Malmö stad förutsätts bli huvudman för planerad kommunal service inom södra Hyllie. Det innebär ett stort investeringsbehov för utbyggnad av framför allt skolor och
förskolor.
I tabellen redovisas en första preliminär bedömning av investeringsbehov baserad
på schabloner och erfarenhetstal. Redovisningen ska uppdateras och kompletteras
inom ramen för den fortsatta planeringsprocessen.
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Kommunalt investeringsbehov

mkr

Allmän plats
Huvudgator
Uppsamlingsgator
Lokalgator
Central park
Naturaxeln/Vintriediket
Övriga grönområden

45
15
120
120
60
40

400

50
20
30

100

Exploateringsåtgärder, kvartersmark
Terrassering/markarbeten
Arkeologiska undersökningar
Övrigt
Oﬀentlig service
Skolor
Förskolor
LSS
Övrigt, t ex sporthall, kulturhus

1100
150
50
?

Summa kommunalt investeringsbehov

Summa,
mkr

1300+?
1 800 + ?

Kommunala inkomstmöjligheter
Försäljning av kommunal tomtmark *)
Gatukostnadsersättning från exploatering av privat mark
Summa kommunala inkomstmöjligheter

1 000
?
1 000 + ?

*) Antagande: 70 procent av marken säljs som äganderätter och bostadsrätter
samt 30 procent av marken upplåts med tomträtt för hyresrätter med en årlig sammanlagd tomträttsavgäld på ca 10 mkr.
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KONSEKVENSER

Utställningsförslaget till Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie baseras på Översiktsplan för Malmö, antagen i maj 2014. Övergripande mål för Översiktsplan för Malmö är att Malmö ska vara
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad och en attraktiv plats att bo och verka
i. De tre hållbarhetsaspekterna samverkar och är ömsesidigt beroende av varandra. Inget av
målen kan uppnås utan de andra. Den kommunomfattande översiktsplanen är framtagen
för att bidra till att konsekvenserna av planens genomförande som helhet blir positiva för
miljö, såväl som socialt och ekonomiskt.
Översiktsplan för Malmö ska möjliggöra en utbyggnad av Malmö som ska klara en fortsatt befolkningsökning under de kommande decennierna. Huvudinriktningen ska
vara att bygga tätare i existerande bostads- och verksamhetsområden, samtidigt som
staden ska bli grönare. Förtätning ska i huvudsak ske innanför Yttre Ringvägen. I översiktsplanen ligger förslag till satsningar på vidareutveckling av kollektivtraﬁken kombinerad med bebyggelse i anslutning till kollektivtraﬁkstråk och i stationsnära lägen.
Utvecklingen ska stärka den blandade staden med arbetsplatser, verksamheter och
service inom stadsstrukturen.
Social balans och goda livsbetingelser innebär ett samhälle som ger förutsättningar för dagens och framtidens medborgare att skapa sig ett gott liv. Ekonomisk
dynamik och hållbarhet betyder att staden och dess näringsliv kan utvecklas långsiktigt, skapa värden och ge inkomster och försörjning till malmöborna. Ett resurseﬀektivt samhälle och ekologisk uthållighet innebär att på lång sikt säkerställa och tillfredsställa människors basbehov. Natur- och klimatgivna förutsättningar måste beaktas och ekosystemens produktionsförmåga bevaras.
Miljöaspekterna har fått en allt mer betydande roll i planeringen och miljöfrågor
genomsyrar därför översiktsplaneringen. Översiktsplaneringen är en kontinuerligt
pågående process där analyser av miljöaspekter och bedömningar av olika alternativ
görs successivt under lång tid. En avvägning av miljökonsekvenser har kontinuerligt
gjorts i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för södra Hyllie från framtagande
av samrådsunderlaget till utställningsförslaget och antagandehandlingar.

KOMMENTAR

Miljökonsekvensbeskrivningen till
FÖP Södra Hyllie ﬁnns att:
•
hämta på Stadsbyggnadskontoret
•
laddas hem från hemsidan
malmo.se/sodrahyllie
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Miljöbedömning

Konsekvenserna av en översiktsplan ska enligt PBL (Plan- och bygglagen) kunna utläsas av planförslaget. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identiﬁera och
beskriva de direkta och indirekta eﬀekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd
kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och
kulturmiljö, dels på hushållning med mark, vatten, dels på annan hushållning med
material, råvaror och energi. En samlad bedömning av dessa eﬀekter på människors
hälsa och miljön ska ﬁnnas beskriven utifrån vad som framkommit i miljökonsekvensbeskrivningen (Miljöbalken 6 kap. 3 § MB).
Genomförande av en plan kan ge både positiva och negativa miljöeﬀekter och bådadera ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen
ska behandla frågeställningar på en översiktlig nivå motsvarande vad den fördjupade
översiktsplanen anger. Beskrivningen ska peka på vilka konsekvenser som behöver
studeras närmare i fortsatt planering.
I utställningsmaterialet redogörs övergripande för vilka konsekvenser ett genomförande av FÖP södra Hyllie, bedöms komma att få. Miljökonsekvenserna ska ses tillsammans med konsekvenserna av det redan byggda och planerade i området norr
om planområdet och kring stationen. Syftet med den fördjupande översiktsplanen är
att möjliggöra fortsatt strukturerad och välplanerad utveckling av Hyllie söderut i
anslutning till den redan planerade bebyggelsen vid Hyllie station. Huvuddragen i
den fördjupade översiktsplanen är:
• Ny bebyggelse i stationsnära och kollektivtraﬁknära lägen söder om redan
detaljplanelagt bebyggelse
• Tät, blandad bebyggelse av bostäder och verksamheter med tillhörande service
• Ett attraktivt stråk, kulturaxeln, mellan stationen, centrum och områdets
södra del som inkorporerar bevarandevärdig bebyggelse och nya kulturella
aktiviteter
• Skapande av en naturaxel med dagvattenuppsamling och urban natur
FÖP södra Hyllie följer strategin att bygga en mer koncentrerad stad som ger en
totalt sett minskad påverkan på miljön. Vid realiseringen av ett utbyggnadsområde i
storlek med södra Hyllie ökar risken för negativ belastning på miljön lokalt och regionalt. Traﬁken ökar, avloppsutsläppen blir större, ﬂer bostäder måste värmas upp och
ny mark måste tas i anspråk. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att koncentrera
sig på den typen av övergripande eﬀekter på miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen
tar upp områden som behöver utredas ytterligare som en vägledning kring vilka
underlag som krävs för kommande detaljplaner. Miljökonsekvenserna av en utbyggnad av södra Hyllie bedöms som förhållandevis små.
Sambandet mellan Hyllie station, Malmö centrum och regionala målpunkter skapar förutsättningar för ett hållbart resande. Inga riksintressen bedöms påverkas negativt. Förutsättningarna för att klara miljökvalitetsnormerna för luft respektive vatten
bedöms inledningsvis inte försämras.
Att god åkermark tas i anspråk är den enskilt största negativa konsekvensen av
den planerade utbyggnaden i Hyllie. Andra negativa konsekvenser är den ökade traﬁken som en större utbyggnad innebär med eventuella konsekvenser för miljökvalitets-
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normer och buller vid hårt traﬁkerade gator.
Brukningsvärd jordbruksmark påverkas negativt, men ianspråktagandet bedöms som
nödvändigt för att skapa en ny tät och blandad stadsbebyggelse i ett stationsnära
läge. Staden har redan vuxit längre söderut både öster och
väster om området. Utvecklingen går i linje med stadens ambition att i huvudsak växa
inåt innanför yttre ringvägen.
Lokalt kan den täta staden ge problem med buller och utsläpp till luft och vatten
om inte planering, byggande och regleringar genomförs på rätt sätt. På särskilt belastade platser kan traﬁkregleringar och liknande åtgärder erfordras för att klara till
exempel miljökvalitetsnormerna för luft.
En tätare stad ger förutsättningar för ﬂer människor att få kortare avstånd till
arbete, service, kultur och annat. Fler får möjlighet att gå och cykla i sitt dagliga liv
och kollektivtraﬁken blir mer konkurrenskraftig. Även bättre regional kollektivtraﬁk
ger förutsättningar för mer miljövänligt resande. Bilberoendet kan minska, hälsoläget
förbättras och de negativa eﬀekterna på klimat och lokal miljö begränsas. Ett av de
uppställda målen i miljöprogrammet är att Malmö ska vara försörjt med lokalt producerad förnybar energi år 2030. Det kräver en satsning på vindkraft och andra energikällor som inte ger utsläpp av växthusgaser.
Positiva miljökonsekvenser av FÖP södra Hyllies genomförande är i korthet:
• Blandad stadsbebyggelse i stationsnära läge med goda kommunikationer
med regional och lokalbusstraﬁk i tillägg till tåget, och en god infrastruktur
för gång och cykel underlättar för boende och arbetande i området att förﬂytta sig med mindre miljöpåverkan
• Bevarande av kulturhistorisk viktig bebyggelse och miljöer i odlingslandskapet
• Skapande av nya rekreativa stråk genom parker, gång och cykelstråk
• Skapande av nya naturvärden i naturaxeln vid Vintriediket
Sammantaget görs bedömningen att genomförandet av den fördjupade översiktsplanen för södra Hyllie bidrar till en hållbar utveckling av Malmö, och motiveras av
denna.
M I L J Ö K VA L I T E TS N O R M E R

Miljökvalitetsnormer ﬁnns för luftkvalitet, vattenförekomster samt ﬁsk- och musselvatten. De senare är inte aktuella i planområdet. Risk för ett överskridande av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms ringa, men måste beaktas särskilt tillsammans
med bullerfrågan i den fortsatta planeringen. Miljökvalitetsnormerna för ytvatten ska
uppnås till 2021. När ytterligare ytor hårdgörs och bebyggs kommer ytavrinningen
öka. Likaså kommer utsläppen från reningsverket öka i och med att antalet anslutna
fastigheter kommer att bli ﬂer. Dagvatten och avloppsfrågorna ska lösas så att miljökvalitetsnormer för vatten eller gällande miljökvalitetsmål inte åsidosätts. Genomförandet av den fördjupade översiktsplanen bedöms inte motverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för ytvatten.
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MIL JÖMÅL
REFERENS

16 nationella miljömål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust
och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Miljömål ﬁnns framtagna på nationell, regional och lokal nivå. Lokalt har Malmö lagt
fast höga ambitioner på klimat och energiområdet. Staden ska vara självförsörjd med
förnybar energi 2030. För Hyllie har ambitionerna satts högre, området skall vara självförsörjt med förnybar och återvunnen energi senast 2020. Arbetet med att uppnå
energimålen för Hyllie genomförs inom arbetet med Klimatkontrakt för Hyllie. För att
uppnå detta mål uppförs produktionsanläggningar för förnybar energiproduktion.
Totalt ﬁnns sexton miljökvalitetsmål och ett stort antal delmål. FÖP södra Hyllie
bedöms i huvudsak medverka till uppfyllandet av de 16 miljömålen.
ALTER NATI V

Enligt PBL ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras med ett så kalllat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka utan förändringar. Malmös har under arbetets gång fått en ny översiktsplan antagen (maj 2014)
som anger markanvändningen i stadens kommande planarbete. Utställningsförslaget
för den fördjupade översiktsplanen för södra Hyllie följer riktlinjerna i den nya översiktsplanen och innebär endast några mindre
ändringar, nytt huvudalternativ för spårvägsreservat och ny vägdragning Sivåkersvägen. Nollalternativet innebär med andra ord ingen större skillnad i
konsekvenser.
Planförslaget jämförs i miljökonsekvensbeskrivningen därför, utöver nollalternativet, med två utvecklingsalternativ enligt följande: Alternativ A - att det inte byggs
inom planområdet, d.v.s. att markanvändningen fortsätter som idag. Alternativ B ett glesare alternativ, deﬁnierat till samma fotavtryck, men med hälften av FÖP:ens
täthetsgrad (motsvarande bebyggelsen i dagens Husiegård). Det innebär cirka hälften av antalet bostäder jämfört med FÖP:en, 2/3 av antalet kontor, lika många skolor
samt hälften så många förskolor. Reservaten för spårväg kvarstår i alternativet.

Sociala konsekvenser

Den sociala konsekvensbedömningen är utförd med hjälp av ett "processverktyg" för
sociala konsekvensbedömningar som håller på att tas fram av Stadsbyggnadskontoret. Södra Hylle är en nödvändig del för att Hyllie ska kunna bli en stadskärna, vilket är
ett övergripande mål och av stor betydelse socialt. Därför diskuteras hela Hyllie i
bedömningen av sociala konsekvenser för södra Hyllie.
A N S VA R E T F Ö R H E L A S TA D E N

Hyllie ska bli en ny stadskärna som kopplar samman stora delar av södra Malmös fysisikt segregerade områden till en sammanhängande stadsväv som kommer att innehålla lika många boende som dagens Landskrona. Satsningen på Hyllie är ett stort
integrationsprojekt. Förhoppningen är att det kommer innebära att Malmös södra och
östra delar får kraft och draghjälp att delta i en utveckling där dessa blir attraktivare
för boende och näringsliv. De positiva sociala eﬀekter som utbyggnaden av Hyllie ger
är en motor för utveckling i stadens södra delar.
Hyllie förväntas också bidra med kvaliteter och utbud som kan locka en mångfald
av människor. Hyllie beräknas även tillskapa många nya arbetstillfällen, vilket också
påverkar ett stort kringområde positivt.
Kritiska faktorer: De positiva sociala vinningarna bygger på att södra Hyllie blir ett
spännande och attraktivt område för investerare och boende. Tankarna om axlar för
kultur och natur måste förankras och budgeteras i ett tidigt skede. Hyllie boulevard
måste få samma kvalitet som i den norra delen, den får inte bli en bostadsgata. Ett
eventuellt kulturhus, eller vad man väljer att utnyttja den viktigaste lokaliseringen i
södra Hyllie till, måste ha tillräckligt god kvalitet och intressant innehåll för att stärka
Hyllie som stadskärna. Den centrala stadsparken måste få hög kvalitet så att det stärker omgivningarna och fungerar som målpunkt. Kopplingarna mellan södra Hyllie och
omgivningarna måste vara tydliga och attraktiva.

KOMMENTAR

En fördjupad översiktsplan är planering på övergripande nivå och det
innebär att konsekvensbeskrivningen görs med breda penseldrag. Det
går helt enkelt inte att veta hur förslaget påverkar barn, äldre, kvinnor,
män etcetera mer än i allmänna ordalag. Därför behöver fortsatta konsekvensbedömningar göras efterhand som arbetet går vidare i fördjupade processer, vilket också är tanken med det processverktyg som är
under framtagande.

SAMSPEL OCH SAMMANHANG

Planeringen av södra Hyllie har som ledord haft interaktion, nätverk och möten. Gentemot omgivningen har kopplingarna gjorts för ökad integration områden emellan, till
exempel Pildammsvägen. Inom området ska olika grader av privat och oﬀentlighet
vara tydliga från trapphuset ut till de oﬀentliga torgen. Mötesplatser för några få intill
entrén ska följas av mötesplatser på kvartersnivå till stadsdelsnivå. Möjligheter till
social samvaro ska synas i den fysiska utformningen. Placeringen av skolorna ska bidra
till att samla boende och ge möjlighet till samutnyttjande av lokaler och utemiljöer.
Kritiska faktorer: Tidigt samarbete mellan skol- och kulturverksamheten krävs för
att förverkliga tankarna om en skola kombinerad med kulturhus. De infrastrukturella
kopplingarna som ska binda områden bättre till varandra kan staden kontrollera, men
de utformningar som krävs för att underlätta social interaktion på kvarters- och stadsdelsnivå är svårare. I det fortsatta arbetet med exploatörer är det viktigt att man tidigt
kommer överens om de hierarkier från det privata, halvprivata och halvoﬀentliga till
det oﬀentliga som ﬁnns i förslaget och starkt kan bidra till gemenskap i staden.
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VAR DAGSLI V

Närhet till service, tågstation och övrig kollektivtraﬁk underlättar vardagslivet. När
mindre tid läggs på transporter kan mer tid läggas på mer kvalitativa syselsättningar.
Den planerade tätheten ger förutsättningar och underlag för att kunna ge en allsidig
service. Skolorna ”mitt i byn” och parkens centrala placering där omgivningen med
hus och gator borgar för en social kontroll som tillsammans med den planerade tätheten bidrar till ett folkliv som är en bidragande faktor till trygghet.
Kritiska faktorer: Den föreslagna tätheten ger mindre plats för gårdsmiljöer. Blir de
för små och för mörka, så kommer de inte bli bra platser för de boende. I den fortsatta
planeringen bör gårdarnas kvalitet studeras extra noga.
GRÖNA MIL JÖER

Planförslaget redovisar stadsmiljöer med stora och små parker samt tillgång till kulturlandskap, natur och odling. De gröna miljöerna har getts ett tydligt fokus i planeringen och ska prägla upplevelsen av området. En enad forskning pekar på många
positiva resultat som upplevelse av grönska ger och socialt har odling en stor potential att förena människor.
Kritiska faktorer: Det föreslås gott om attraktiva platser och stråk för fysisk aktivitet,
men södra Hyllie planeras också för många människor. Kommer det att ﬁnnas tillräckligt med ytor avsatta även när området väl är utbyggt och önskemål om fritidsverksamheter som bollplaner dyker upp?
IDENTITET

Kultur och odling har valts som identitetsförstärkande element. Odling eftersom planeringen sker på åkermark och kultur för att få en attraktionskraft som kan leva upp
till målet att bli stadens andra kärna. Stadsodling föreslås på de platser som väntar på
utbyggnad och kan även vara ett tema i parkerna. Ett kulturhus kombinerat med
skola kan både med sin funktion och sin utformning bli ett identitetsbärare för området. Den historiska kopplingen till odling och jordbruksbygd kan förstärkas med namn
som väljs att sätta på gator och torg.
Kritiska faktorer: Omsorg och hög kvalitet måste vara en del av det fortsatta arbetet om en attraktiv identitet ska uppnås. Planen beskriver vikten av att så tidigt som
möjligt få attraktivitet i området. Det är viktigt att tidigt ringa in de nyckelåtgärder
som i sin tur ger skjuts åt fortsatta kvalitativa och attraktiva satsningar. Det kan vara
kulturhuset, boulevarden eller parken som deﬁnieras som sådana nycklar och som då
tidigt måste planeras, budgeteras och igångsättas.

54

Intressekonﬂikter

O L I K A F ÖRU TS ÄT T NI NGAR FÖR FA STI GHETSÄGAR NA

Förutsättningarna för fastighetsägarna i planområdet kommer att drastiskt ändras när
den huvudsakliga markanvändningen går från jordbruk till blandad stadsbebyggelse,
enligt planförslaget. Ägarna till fastigheterna i planområdets norra del, närmast stationen, föreslås få möjlighet att exploatera sina fastigheter men de lantliga kvaliteterna
går förlorade. Fastigheterna i de södra delarna kommer att ligga kvar i ett lantligt sammanhang men föreslås inte vara möjliga att exploatera, annat än genom försiktig komplettering. Således ges fastighetsägare inom området mycket olika förutsättningar.
Ingen bebyggelse inom området behöver rivas till följd av planförslaget.

KOMMENTAR

Gul färg markerar högexploaterat område (blandad stad) och grön färg
markerar lågexploaterat

SPÅRRESERVAT OCH EFFEK TIV T MARKUTNYT TJANDE

Eftersom det inte ﬁnns fastlagda spårdragningar för framtida spårtraﬁk i Hyllie önskas
alternativa reservat för att inte begränsa möjligheterna. Ett spårreservat ställer krav på
stora utrymmen på ytor som annars hade kunnat exploaterats. Således är ett eﬀektivt
markutnyttjande i konﬂikt med ﬂexibilitet för framtida spårtraﬁk. I planförslaget föreslås därför att ett av spårreservaten i Översiktsplan för Malmö tas bort.
Som illustration till intressekonﬂikten kan spårreservatet i Hyllie allé nämnas. Spårreservatet är 5 500 m² stort och ligger som gatumark. Om det inte hade varit spårreservat hade ytorna lagts som kvartersmark. I det läget hade det inneburit ytterligare
10 000 m² – 20 000 m² BTA bostäder/verksamheter i ett stationsnära läge som hade
genererat inkomster för staden genom markförsäljning och minskat kostnader för gatuanläggning och skötsel.

REFERENS

Planförslaget medger inte markerad
sträckning för spårtraﬁk, men för
busstraﬁk.

U T NY T TJ A S TAT I O N S L ÄGE T — S TA D S L I V

Studier visar att majoriteten som pendlar till arbetsplatsen inte är benägna att gå mer
än ca 600 meter från en station till sin arbetsplats, vilket innebär att ytorna inom det
avståndet från stationen bör ha en hög exploatering med ett stort inslag av arbetsplatser. Boende är beredda att röra sig betydligt längre för att använda sig av stationen. Att
etablera bostäder och skolor centralt i Hyllie är en motsättning till ett eﬀektivt utnyttjande av det stationsnära läget, men har bedömts vara riktigt. Bostäder är viktiga för
stadslivet. Att placera skolor i bra stadslägen underlättar för att uppföra dem i ett tidigt
skede och bidrar till att göra dem attraktiva, vilket är viktigt för Hyllie.

F Ö R SKOLOR — TÄT T OCH BL ANDAT

Det ﬁnns önskemål om att lokalisera friliggande förskolor i södra Hyllie, vilket har fördelar utifrån verksamheten. Beroende på förskolornas storlek kan det stå i konﬂikt med
målet om en tät och blandad stad. Det är en utmaning att integrera tillräckligt stora förskolor i den täta stadsstrukturen samtidigt som goda och trygga livsmiljöer tillskapas.
Någon form av samutnyttjande ska eftersträvas.

B E VAR AN DE AV VÄRD EFULL A MI L JÖER — UT VEC KLI NG

Inom planområdet ﬁnns kulturhistoriskt värdefulla miljöer. De är rester från jordbrukslandskapet och används bara till liten del för jordbruk idag. Långsiktigt kommer det
storskaliga jordbruket att försvinna helt, vilket innebär att gårdarna antingen blir museala eller ges möjlighet till ny användning. Bedömningen i planförslaget är att miljöerna
ska ges möjlighet att utvecklas. Det är en uppenbar motsättning mellan bevarande och
utveckling och stor försiktighet måste tillämpas så att områdets karaktär bevaras.
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Riksintresse för kustzonen
- blå skraﬀering
Riksintresse för kulturmiljö
- röd skraﬀering
Riksintresse för väg
- röd linje
Riksintresse för järnväg
- brun linje
Riksintresse för järnväg (Hyllie station)
- blå tågsymbol
Planområdetsgräns
- streckad linje

Karta med riksintressen och planområdet inlagt
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet ligger i södra Malmö, mellan Hyllie centrum och Yttre ringvägen och är 90 hektar
stort. Det består till övervägande del av jordbruksmark. I området finns ett tiotal bostäder, men
ingen kommunal service. Delar av området har bedömts vara kultuhistoriskt värdefulla och likaså finns områden med naturvärden. Planområdet är omgivet av vägar och järnvägar, vilket
ger det en direktkoppling till hela regionen men också bullerpåverkan. Malmö stad äger den
största delen av marken i planområdet.

Malmö stads mark är mörkgrön och
privatägd / övrig mark är ljusgrön
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Det enda riksintresset som direkt berör planområdet är riksintresset kustzonen.
Motiveringen till riksintresset är:
Riksintresset bygger på att kustområdenas natursköna och kulturellt intressanta
områden har ett särskilt stort värde för rekreation och turism för den breda allmänheten
och att dessa värden ska skyddas mot exploatering som gör att de går förlorade. Det är
framför allt större industriella anläggningar, täktverksamhet m m som utgör hot mot
bevarandevärdena, liksom en exploatering som utestänger allmänheten från att utnyttja
områden för strövande och bad etc.
Nyttjandet av marken och vattnet i kustzonen skall karakteriseras av långsiktig hushållning och ske på ett sätt som möjliggör att naturtyper, biotoper och naturligt förekommande arter kan bevaras i livskraftiga balanserade populationer samtidigt som möjligheten till rekreation och friluftsliv skapas i ett varierat landskap.
Ekologiskt har kustzonen speciella förutsättningar med en annan temperatur, vindoch saltpåverkan än inlandet. Detta resulterar i kustbundna vegetationstyper och arter.
Kulturhistoriskt har de kustnära byarna haft en annan försörjningsbas vilket avspeglas i
byggnadsskick och markanvändning. Sambandet, även det visuella, mellan kustzonens
byar och kusten är viktig att beakta.
Planförslaget i den fördjupade översiktsplanen för södra Hyllie är baserat på
planstrategierna i Malmös översiktsplan, antagen i maj 2014. Inriktningen avser att
stödja en hållbar stadsutveckling på alla plan. Detta ska ske utan att äventyra tillgängligheten till kusten. Mellan planområdet och kusten ligger bebyggelse, kalkbrott, järnväg och många vägar. Åtgärder inom planområdet bedöms därför inte
påverka riksintresset.
Angränsande till planområdet är ytterligare fyra riksintressen inom områdena
kulturmiljövård, väg och två riksintresse för järnvägen. Dessa påverkas inte av planförslaget.
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Kulturmiljö

REFERENS

Tofter i anslutning till Vintrie bytomt
år 1701.

REFERENS

Tofter i anslutning till Vintrie bytomt
1701 relaterade till dagens fastighetsgränser, byggnader och vägar i området. Tofter markerade med röd färg.
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För området från Bunkeﬂo kyrkby till Vintrie bytomt, se röd markering i kartan nedan,
har det samlade landskaps- och kulturmiljövärdet bedömts vara så stort att området
bör undantas från planerad utbyggnad av bostadsbebyggelse och andra typer av
bebyggelse eller anläggningar.
Genom en avvikande bebyggelseutveckling inom bytomt och toftytor, i förhållande till andra byar inom Malmöområdet, sedan tidigt 1800-tal har Vintrie bytomt ett
mycket stort bevarandevärde. Eftersom ett ﬂertal bytomter och/eller toftområden
exploaterats och undersökts arkeologiskt under de senaste årtiondenas stora byggprojekt i Malmöområdet är det önskvärt att motsvarande områden får förbli orörda i
planområdet. Det är således av stor vikt att bytomtsområde och anslutande tofter i
Vintrie i så stor omfattning som möjligt undantas från nybyggnation eller annan aktivitet som medför påverkan på eventuell bebyggelselämningar och kulturlager under
jord.
Avgränsningen kring Vintrie bytomt baseras i huvudsak på bytomtens och tofternas utsträckning enligt 1701 års lantmäterikarta. Åt norr dras gränsen dock utifrån
Vintriediket.
Att avsätta Vintrie bytomt och tofterna som ett skyddsområde är inte detsamma
som att frysa dagens bebyggelsesituation och markanvändning. Skyddsområdet syftar till att undanta området från storskaliga förändringar som påtagligt skulle skada
redovisade bevarandevärden. Det bör till exempel vara fullt möjligt att inom området
uppföra viss ny bebyggelse utan att orsaka sådan skada. Det blir då fråga om att i
varje enskilt fall bedöma var denna bebyggelse lämpligen kan placeras för att minimera negativ påverkan på miljön.
Kartan nedan visar landskapshistoriskt särskilt bevarandevärda objekt och strukturer samt förslag på skyddsområde för särskilt bevarandevärt område. Röd linje markerar gräns för skyddsområde. Ljusblå linje markerar gräns med särskilt stort bevarandevärde ur landskapshistorisk synvinkel, streckad orange linje markerar vägsträckning
med särskilt stort bevarandevärde.

Vintrie bytomt bör knytas samman med Bunkeﬂo kyrkby via en korridor längs
bygränsen och Ekströms väg. Härigenom skapas en för allmänheten tillgänglig förbindelselänk mellan de båda miljöerna och som visar på det gamla sambandet mellan
Vintrie by och Bunkeﬂo kyrka, sockenkyrkan.
De utpekade gränslinjerna med särskilt värde, på kartan, är till stor del bygränser
eller vid enskiftet skapade fastighetsgränser som går i öst-västlig riktning. De långa
landskapslinjerna i form av gränser och hägnader i öst-västlig riktning har karaktäriserat landskapet i kustbyarna söder om Malmö sedan bylandskapets tid (1700-talet) och
har sannolikt kontinuitet långt bak i historien.
I södra Hyllie ﬁnns två vägar med bevarad sträckning från bylandskapets tid (1700tal), Vintrievägen och Ekströms väg. Det ﬁnns även ﬂera vägar som anlades till utﬂyttade gårdar efter enskiftet. De utgör en integrerad och väsentlig del av enskifteslandskapet och bidrar i hög grad till att ge landskapet dess nuvarande karaktär.
Pilevallar och alléer med främst pil är biotopskyddade och får inte tas bort eller
ändras utan särskilt tillstånd från länsstyrelsen. De är kulturhistoriskt viktiga och landskapsmässigt karaktärsskapande element och där de försvunnit bör de återplanteras.
Enligt generalstabskartan från 1860-talet fanns alléer utmed huvuddelen av vägsträckorna i området, förmodligen handlade det om alléer med pilträd.
Vad gäller gårdsbebyggelsen råder en speciell situation på så sätt att trots att landskapet är präglat av enskiftet i början av 1800-talet är endast en (Nydala) av fyra gårdar utﬂyttad vid enskiftets genomförande. De övriga tre är alla belägna på gamla
gårdsplatser inom Vintrie bytomt. (I planområdet ﬁnns bara tre gårdar eftersom
Erlandsro ligger utanför planområdet men den ligger i Vintrie bytomt.) Detta innebär
att gårdsbebyggelsen ligger på platser som kan ha mycket lång bebyggelsekontinuitet.
Bebyggelsen som ligger på samma plats som vid enskiftet är med ett enda undantag, Kroks mölla, belägen inom bytomten. Inom Vintries bytomt har det tillkommit
synnerligen lite ny bebyggelse. Även de under bylandskapets tid (1700-talet) för gårdarna så betydelsefulla tofterna som låg i direkt anslutning till bytomten har i Vintrie i
huvudsak undgått påverkan från bebyggelseanläggning eller vägdragning.
Även Tygelsjöstigen, som i huvudsak följer banvallen för den nedlagda järnvägslinjen Malmö-Vellinge-Trelleborg, bör bevaras och tas som utgångspunkt vid kommande
planering av området.

Kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer
1, V IN T RIE 20:63, V INTR I EGÅ R D EN

Under 1700-talet utformades Vintrie till en storbondebygd som kom att domineras av
få stora gårdskomplex. När Vintrie by enskiftades år 1806, ﬁck de två största gårdarna
(Vintriegården och Erlandsro) ligga kvar på den gamla byplatsen liksom ytterligare en
gård (Vintrie 24:86). Vintriegården är en god exponent för den storbondebygd som
utvecklades i Vintrie. Den fyrlängade gårdsstrukturen med den obebyggda gårdsplanen är värdefull liksom kontakten med jordbrukslandskapet och byggnadens kontinuitet som bostad. Även dammen och trädgårdens utsträckning och struktur samt äldre
växtmaterial som häckar, fruktträd, buskar och lövträd har kulturhistoriskt värde.
2, V I N T RIE 24:86

REFERENS

Kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer.

ൢ

ൣ

1811 byggdes det första huset och här bosatte sig till stor del människor som arbetade
på de stora gårdarna Vintriegården och Erlandsro. Den fyrlängade gårdsstrukturen
med den obebyggda gårdsplanen är värdefull liksom kontakten med jordbrukslandskapet. Byggnaderna har en väl bibehållen karaktär. Trädgårdens utsträckning och
struktur samt det äldre växtmaterialet, framförallt fruktträden, buskarna samt tulpanerna och lökväxterna, har kulturhistoriskt värde.
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Kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer.



Andra värdefulla miljöer
3, BUNKEFLO 6:8, NYDAL A

Nydala avstyckades på 1830-talet från stamhemmanet Bunkeﬂo 6 & 8. Gårdens mangårdsbyggnad uppfördes någon gång på 1800-talet och moderniserades 1937 och
1945. Även gårdens ekonomibyggnader är uppförda under 1800-talet. Den trelängade
gårdsstrukturen med den obebyggda gårdsplanen är värdefull liksom kontakten med
jordbrukslandskapet och byggnadens bostadskontinuitet. Trädgården och rester från
handelsträdgårdsverksamheten har kulturhistoriskt värde.
4, HYLLI E 12:1, K RO K S MÖ LL A



Väderkvarnen kallas Kroks mölla. Platsen har sedan 1772 varit Bunkeﬂo sockens mölleplats. Enligt uppgift ska möllan vara uppförd av häradshövding Jeppe Holst 1826. Dendrokronologiska tester på ekvirket i möllan kan konstatera att delar av möllans konstruktion är från 1500-talet. 1934 installerades ett nytt kvarnverk bestående av ett par
malstenar och en sädeskross. 1950 lades driften ner och strax efter detta togs vingarna
ner då de utgjorde en säkerhetsrisk. Kroks mölla är en så kallad stubbamölla vilket
innebär att hela kvarnhuset vrids mot vindriktningen. Byggnaden samt bostadshuset,
uthuset och trädgården har kulturhistoriskt värde.
5, BUNKEF LO 7:80



Byggnadsår 1880–1912. Bebyggelse på jordbruksfastighet som ﬂyttats vid enskiftet.
Byggnaden är sammanbyggd med en annan byggnad över fastighetsgräns mot öster.
Eventuellt är den västra delen något yngre. Av särskilt värde är kontakten med jordbrukslandskapet, byggnadsvolymen, planformen, byggnadsvolymen och fasadmaterial. Handelssträdgårdsrörelsen och trädgårdens lövträd och buskar har kulturhistoriskt värde.
6, BUNKEFLO 7:58, S I VÅ KE R

Byggnadsår 1840–1910. Bebyggelse med samma geograﬁska läge som före enskiftets
genomförande. Ett hus fanns direkt söder om vägen redan vid storskiftet 1781 och låg
kvar vid enskiftet 1806. Byggnaden ska ha byggts om helt mellan 1923 och 1944 och
sedan ytterligare. Från 1944 är det i stort sett volymen som är bevarad. På gården som
hade omfattande grönsaksodlingar 1944 fanns det 27 växthus. Byggnaden har genomgått ﬂera förändringar. Det ﬁnns dock en viss karaktär bevarad i och med bibehållna
egenskaper såsom volym, planform och takmaterial. Rester av handelsträdgårdsrörelsen har kulturhistoriskt värde.

൦

7, BUNKEFLO 7:11, G E R TS BO G Å R D

Byggnadsår 1880–1912. Trädgården har tillkommit efter 1912. På fotokartan från 1998
syns fortfarande vad som sannolikt är rester efter grönsaksodling på friland norr om
bostadshuset. Av särskilt värde är kontakten med jordbrukslandskapet, bostadskontinuitet, planform och byggnadsvolym. Handelsträdgårdsverksamheten har kulturhistoriskt värde.
Källorna till kapitlet Kulturmiljö är följande:
1. Kulturmiljöutredningen Bunkeflo och Vintriepark – En landskapshistorisk studie
av Bunkeflo socken och utbyggnadsområdet Vintriepark gjord av Lars Persson från
Malmö Kulturmiljö år 2006.
2. Kulturhistorisk byggnadsinventering 2007, Malmös byar och landskap, Malmö stad.
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Topograﬁ och landskapsbild

Planområdet är en del av slättlandskapet söder om Malmö. Slättlandskapet är ett storslaget och öppet landskap som sluttar svagt mot havet i väster. Den rätvinkliga struktur som skapades vid enskiftet på 1800-talet ligger till grund för vägnät, fastighetsbildning, åkerindelning och bebyggelsens placering.
Landskapsbilden i södra Hyllie karakteriseras av svagt böljande åkermark. Högsta
punkten är +27 meter över havet och ligger vid Kroks mölla intill Almviksvägen. Därifrån ges besökare ﬁna utblickar över slätten. Marken lutar mot söder och väster och
ligger som lägst på +17 meter.
Pilevallar, alléer och trädridåer utgör karaktäristiska inslag. Pilevallarna började
planteras i ägo- och sockengränser på 1600-talet för att avhjälpa bränslebrist, jordﬂykt
och blåsighet.
Gårdar och byar ligger spridda i landskapet, inbäddade i grönska. Med sina höga
gamla träd, häckar, buskage och otuktade gräsytor utgör de karaktäristiska vegetationsöar som starkt kontrasterar mot det i övrigt trädfattiga landskapet.

Illustration av markhöjder i och kring planområdet
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Naturmiljö

Planområdet består till största delen av jordbruksmark och det ﬁnns bara lite annan
växtlighet. Tygelsjöstigen, som med sina 1,7 km är Sveriges längsta pilallé, går diagonalt
genom området från södra Vintrie till centrala Hyllie.
I planområdet har tre värdefulla områden identiﬁerats. De bedöms vara av värdeklass 2 i Naturvårdsplan för Malmö, vilket betyder att de har mycket högt naturvärde.
Biotoptypen i alla dessa områden är ruderatmark eller ängsmark. Ruderatmarkerna,
eller skräpmarkerna som de också kallas, är ofta tillfälliga miljöer och marken är ofta
kraftigt störd, omrörd och saknar heltäckande vegetation. Ruderatmarkerna är en
mycket viktig biotoptyp i Malmö.
Nr 139. Sivåker gård, ruderat-/ängsmark, storlek 1,6 ha. I området ﬁnns rikligt med
olika blomarter samt fåglar, fjärilar och hopprätvingar. Speciellt anmärkningsvärt är att
det ﬁnns ett bestånd av rundmynta i östra kanten av området och att det ﬁnns rikligt
med gräshoppor. Jordmånen är ogynnsam.
Nr 143. Vintriegård, ruderatmark, storlek 3,7 ha. I området ﬁnns en trädrad (alm,
ask, ek, tysklönn, vitpil) och ett dike som löper i väst-östlig riktning. I södra delen av
området ﬁnns på många ställen mycket blottad jord där typiska åkerogräs ﬁnns. Det
ﬁnns även ﬂera gamla hamlade pilar längs en markväg. De gamla pilarna föreslås
bevaras. I området ﬁnns även gott om andra växtarter och olika fågel- och fjärilsarter
har iakttagits.
Nr. 147. Vintrie, Erlandsro gård, ruderat-/ängsmark, storlek 0,9 ha. Området har ganska trivial ﬂora. Västra delen av området är mycket trevligare med mycket rödklint, gulmåra och sommarﬁbbla. Vid besök har slåttergräsfjäril iakttagits.

140 Hyllie, Mossängen

ldad handelsträdgård

139 Sivåker gård, ruderat-/ängsmark

144 Vintriedammarna
142 Stolpalösa, dammar och ä

143 Vintriegården, ruderatmark

146 Vintrie, Äringsvägen, ruderat-/ängsmark
45 Bunkeflo kyrka, damm 800 m söder
148 Vintrie, Erlandsro gård, damm
rd
cket högt naturvärde
k

147 Vintrie, Erlandsro gård, ruderat-/ängsmark

150 Naffentorpsgården ängsmark och damm

Karta, särskilt värdefulla naturområden Naturvårdsplan för Malmö stad, 2012.

63

