datum

diarienummer

2020-05-25

SBN-2016-604

Dp 5548

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 (Gottorps allé,
etapp 1) i Bunkeflostrand i Malmö

V 171124

Detaljplaneområdet är markerat med rött på denna översiktskarta. I norr ligger Gottorps gård och i nordväst
Gottorpsskolan. I söder och öster gränsar planområdet till åkermark.
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2 (28)

Innehållsförteckning
Planprocess ............................................................................................................................... 2
Planfakta.................................................................................................................................... 2
Innehållsförteckning .................................................................................................................. 3
1 Planförslaget i korthet ............................................................................................................. 4
1.1 Syfte .................................................................................................................................... 4
1.2 Sammanfattning .................................................................................................................. 4
2 Planförslag ................................................................................................................................ 5
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning ................................................ 5
2.2 Bebyggelse .......................................................................................................................... 6
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark ........................................................................ 8
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark ....................................................................... 9
2.5 Trafik .................................................................................................................................. 10
2.6 Teknisk försörjning ............................................................................................................ 13
2.7 Skydd mot störningar ........................................................................................................ 16
2.8 Administrativa bestämmelser ............................................................................................ 17
3 Konsekvenser ......................................................................................................................... 18
3.1 Bedömning av miljöpåverkan ............................................................................................ 18
3.2 Miljökonsekvenser ............................................................................................................. 18
3.3 Ekonomiska konsekvenser................................................................................................ 20
3.4 Konsekvenser för fastigheter............................................................................................. 21
3.5 Samhällskonsekvenser ..................................................................................................... 21
4 Genomförande ........................................................................................................................ 22
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor ............................................................................... 22
4.2 Tekniska genomförandefrågor .......................................................................................... 22
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor ..................................................................................... 22
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor ........................................................................... 23
5 Planeringsförutsättningar ..................................................................................................... 24
5.1 Bakgrund och organisation ................................................................................................ 24
5.2 Planområdet ...................................................................................................................... 24
5.3 Tidigare ställningstaganden .............................................................................................. 26
5.4 Underlag till planarbetet .................................................................................................... 28

3 (28)

1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av ett nytt, tätt småbostadsområde i Bunkeflostrand. För att uppnå variation i området ska byggnadstyp (exempelvis radhus, kedjehus
och villor) blandas och utformningen variera. Planen syftar även till att utveckla naturvärdena i planområdet genom etablering av en ny stor park som en del i Ekostråket.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planområdet är beläget i östra Bunkeflostrand och begränsas av befintlig bebyggelse i väster och av Bomhögsgatans förlängning i söder. Bomhögsgatans förlängning utgör även den
gamla bygränsen mellan Vintrie och Naffentorp. Planområdets utbredning mot norr och
öster har valts så att en park med ett planerat fördröjningsmagasin ska få plats inom planområdet.
Planförslaget omfattar ett småhusområde med ca 40 bostäder i form av friliggande villor,
kedjehus och radhus. Den norra delen av planområdet ska utvecklas till en del av en stor
park som planeras bli en del av det framtida Ekostråket.
Planområdet utgör den första etappen i en större utveckling av östra Bunkeflostrand.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken.
Planförslaget innebär att jordbruksmark omvandlas till bostadsbebyggelse och park.
Planförslaget innebär också att Bunkeflostrand och Malmös bostadsbestånd kompletteras
och utvecklas, att Bunkeflostrands och Malmös grönytor utvecklas och att fler medborgare
får tillgång till naturområden och bättre möjligheter till rekreation.
Ur ett ekosystemtjänstperspektiv innebär övergången från åker till bostäder samt park att
många ekosystemtjänster kommer att påverkas positivt. Produktion av mat kommer att
minska, men möjligheterna till rekreation liksom biodiversiteten bedöms öka.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget överensstämmer med Översiktsplan för Malmö. Bebyggelsen blir en del av en
planerad utveckling av tätorten Bunkeflostrand och parkområdet blir en del av det planerade Ekostråket, vilket tillför och tillgängliggör nya grönytor för rekreation och biologisk
mångfald.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Planförslaget tar sin utgångspunkt i Planprogram 6049 Gottorps allé och dess tre byggstenar;
stråk, bebyggelse och platser.
Stråken ska hålla samman bebyggelsen och koppla området till omgivningarna. De ska bidra till att befolka och aktivera området. Det är viktigt att stråken utformas så att gång- och
cykeltrafik har prioritet över biltrafik.
Bebyggelsen ska bestå av en blandning av olika boendeformer. I detta område är det dock
en blandning av småhusbebyggelse det handlar om. Det är även viktigt att bebyggelsen
uppvisar variation i sin gestaltning. En varierad gestaltning bidrar till identitet och hemkänsla medan en likriktad gestaltning skapar anonymitet.
Platserna ska ge utrymme för rekreation, aktivitet och möten mellan människor. Planområdets platser kommer i huvudsak att utgöras av en större park norr om bostäderna.
Planområdet utgör en naturlig fortsättning av bostadsområdet i väster.

Illustrationsplan som visar föreslagen bebyggelse och park. Parken illustreras endast principiellt. Småhusbebyggelsen
planeras bli en blandning av villor, radhus samt kedjehus. Mitt i bostadsområdet planeras en liten park med lekplats. Källa: FOJAB arkitekter.
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2.2 Bebyggelse
Användning/ändamål

Planförslaget möjliggör ca 40 bostäder i form av friliggande villor, kedjehus och radhus.
Respektive byggnadskategori får uppföras på högst 50 % av den totala byggrättsytan inom
område B -Bostäder. Detta innebär att området skulle kunna utgöras av endast två av de tre
kategorierna.
Planförslaget utgör den första och sydligaste etappen i en utveckling av ny blandad stadsbebyggelse i östra Bunkeflostrand. När hela området är utbyggt planeras det innehålla ca 500
bostäder, en förskola för ca 160 barn och ett äldreboende för ca 50 boende, samt stora ytor
grönområden i form av ett större sammanhängande naturområde, en stor park och ett flertal mindre parker och gröningar.

Flygvy över området med den planerade småhusbebyggelsen sett från sydväst. Källa: FOJAB arkitekter.
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Området ska bebyggas med en tät småbostadsbebyggelse. Höjd och exploateringsgradsbestämmelserna uppmuntrar till en variation mellan de olika bostadstyperna i området (och är
anpassade efter var de olika typerna avses uppföras. Detaljplanen styr dock inte valet av bostadstyp, för att ge viss flexibilitet.
Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea varierar mellan 45-50 % i kvarteren där radhus och kedjehus planeras (bestämmelse e2 och e3 på plankartan). I områden där
friliggande hus planeras är utnyttjandegraden istället högst 60 % i bruttoarea per fastighetsarea (bestämmelse e1 på plankartan). Denna bestämmelse medger en flexibilitet i att välja
om man vill bygga 1,5-plans eller 1-plans villor.
Bebyggelsens höjd regleras med högsta nockhöjd, det vill säga högsta tillåtna höjd för takkonstruktionen. Eftersom flera av byggnaderna har gaveln vänd mot gatan är det mer
lämpligt att använda nockhöjd än byggnadshöjd. Nockhöjd används även för att undvika
branta tak. Förslaget reglerar nockhöjden till högst 5,5 m för de kvarter där friliggande villor planeras. Takkupor och frontespis medges här i begränsad omfattning (1/3 av fasadlängden), vilket innebär att 1,5-planshus kan uppföras. I kvarteren där radhus och kedjehus
planeras regleras nockhöjden till 8,4 respektive 8,1 m för att tillåta 2-planshus med flackare
tak.
Tekniska installationer för lokal energiproduktion får förekomma utöver högsta nockhöjd.
I kvarteren där kedjehus planeras regleras takvinkeln till minst 20 grader och i kvarteren där
friliggande villor planeras regleras takvinkeln till minst 13 grader, för att undvika platta tak.
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Gestaltningsprinciper

Variationen är viktig och betonas på flera ställen i planprogrammet. Den ger identitet och
hemkänsla, vilket hjälper människor att skapa band till området. Variation säkras i detta
område bl.a. genom att blanda byggnadstyperna radhus, kedjehus och villor. Nedanstående
punkter är viktiga att beakta i bygglovet.
•

Bebyggelsen bör koppla an till Ekostråket genom naturmaterial och kulörer. Huvudbyggnads fasad ska utformas i huvudsak i puts, tegel eller trä. Minst 50 % av byggnaderna ska utformas i huvudsak i puts eller tegel. Enstaka fasader får även helt eller delvis förses med solceller.

•

Fasadkulör på huvudbyggnad ska huvudsakligen vara grå eller i jordfärgsskala. I
jordfärgskalan ingår ockra (gula, röda och bruna nyanser), terra (orange-bruna nyanser) och umbra (bruna och gulgrå nyanser). För att uppnå variation bör högst ¼
av byggnaderna vara gråa och minst fyra olika jordfärger användas. De fyra olika
färgerna kan exempelvis utgöras av två olika tegelkulörer samt två olika kulörer på
putsfasader.

•

Komplementbyggnader får avvika i material och kulör.

•

Huvudbyggnaderna ska placeras utmed förgårdsmark på 3 m respektive 5,5 m mot
kvartersgata. Huvudbyggnaderna får vinklas eller förskjutas i förhållande till förgårdslinjen i begränsad omfattning. Entréer bör finnas mot gatan. Förgårdsmarken
och entréerna skapar en gradvis övergång från publikt till privat, vilket ger utrymme
för kontakt mellan människor och en positiv symbios mellan bostaden och det offentliga rummet.

•

För att skapa privata trädgårdar, bör huvuddelen av bostädernas trädgårdar placeras
på baksidan av husen, och inte mellan hus och gata.

•

De yttersta husen i varje länga av enfamiljshus bör inte uppvisa slutna gavlar mot
kvartersgata eller allmän plats. Gavlarna bör därför förses med fönster.

•

Plank och murar får vara högst 1,2 m höga mot kvartersgata och allmän plats för att
säkra att god kontakt mellan bostäder och allmänna ytor finns. Vid gathörn får de
dock vara högst 0,8 m höga för att säkra sikten i korsningar. Området har ingen
bullerproblematik som ställer krav på bullerplank.

•

Tomtgränserna bör i så stor utsträckning som möjligt planteras med häckar för att
på sikt ge området ett lummigt och grönt intryck och bilda en mjuk övergång mellan
kvartersmark och park.

•

Carportar och garage bör om möjligt placeras mellan husen och gärna indragna från
förgårdsmarken för att inte dominera intrycket längs kvartersgatan.
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Illustration över området med den planerade småhusbebyggelsen med parken i mitten. Källa: FOJAB arkitekter.
Fastighetsstorlekar

Bebyggelsen inom planområdet ska upplevas som småskalig. Kommande fastighetsindelningar bör ske i enlighet med denna eftersträvade småskalighet.
Fastighetsindelningsbestämmelser

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

I norra delen av planområdet anläggs en park på drygt 6 hektar.
Allmän park

Parken
Parken som anläggs i den norra delen av planområdet kommer att bli en del av en större
park. Parkområdet ska fungera som en randzon som vävs ihop med den mer naturlika delen av Ekostråket (mer info nedan) i öster.
Parken ska främja naturvärden och ekosystemtjänster och innehålla aktivitets- och vistelseytor. Den ska upplevas som en del av Ekostråket och det är viktigt att parken ges förutsättningar för en hög biodiversitet och att den är lättillgänglig för en bred allmänhet. Växtligheten bör anpassas till den befintliga omgivningen och rådande mark- och klimatförhållanden.
Siktlinjer och utblickar mot kringliggande öppna landskap ska bevaras och tydliggöras.
Ett fördröjningsmagasin ska anläggas och bidra till omhändertagande av dagvatten från
planområdet och även från kommande bostadsområde i norr. Fördröjningsmagasinet kommer inte att ha en stående vattenyta och bör genom anpassad utformning bidra till biologisk mångfald och rekreation.
Parken ska kunna användas till spontanidrott, promenader, lek, vila och naturupplevelser.
Här kan utegym, multifunktionsbanor, hundrastgård och liknande funktioner placeras.
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I parken kan även stadsdelsgemensamma funktioner lokaliseras som öppen yta för valborgseld eller midsommarfirande samt odlingslotter.
Då planområdet anläggs och bebyggs ska den gamla åkermarken ses som en resurs som används på ett nytt sätt. Istället för monokulturell odling och åkrar som inte är tillgängliga för
allmänheten ska parken tillsammans med det kommande naturområdet i öster erbjuda lättillgänglig rekreation och aktiviteter i en miljö med hög biodiversitet.
Där privata trädgårdar ligger i direkt anslutning till parken uppstår ofta zoner som få människor vistas på. Man tenderar att hålla ett respektavstånd till trädgårdarna. Gränslandet aktiveras förslagsvis genom att förlägga stråk (t.ex. gångstigar) i dem. Man kan även lokalisera
målpunkter (t.ex. lekplatser) i zonen närmast bostäderna.
Natur

Ekostråket
I nästa etapp av utbyggnaden av Gottorps allé planeras jordbruksmark öster om planområdet att omvandlas till allmän
platsmark för etablering av det så kallade Ekostråket. Under en
övergångsperiod möjliggörs dock fortsatt storskalig odling i
Ekostråket.
Ekostråket har under en längre tid funnits med i Malmös översiktliga planering. Ekostråket är tänkt att bli ett av Malmös
längsta grönstråk och ska sträcka sig från centrum (Pildammsparken) ut till kusten (Bunkeflos strandängar) genom ett pärlband av parker och naturområden.

Kartan visar det planerade
Ekostråkets sträckning.

2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Planen ger utrymme för en liten park, även kallad fickpark, kombinerad med gästparkering,
bergvärmeanläggning och miljöhus mitt i området på kvartersmark. Parken ska fungera
som en samlingsplats och lekplats för boende i kvarteret. Den prickade ytan av parken på
plankartan får inte användas för parkering.
Fickparken ska ha en grön karaktär och ges en omsorgsfull utformning med ett varierat och
stort innehåll där det finns plats för möten och aktivitet. Parkens gestaltning bör innehålla
så många ekosystemtjänster som möjligt. Exempelvis omhändertagande av dagvatten, växter som bidrar till ökad biologisk mångfald och pollinering.
De privata förgårdarna (området mellan bostadshus och gata) bör utformas med häck för
att ge en så grön karaktär som möjligt. Parkeringar på tomten ska integreras i byggnaden,
carport/garage eller på mark med en grön inramning.
Parkens och trädgårdarnas innehåll och gestaltning är viktig för att ge kvarteret en grön karaktär och bidra till en unik och särpräglad bebyggelse.

9 (28)

Illustrationen visar fickparken som avses innehålla planteringar lekplats och besöksparkering.
Källa: FOJAB arkitekter.

Höjdsättning av mark

Befintliga markhöjder avses behållas i den norra delen av planområdet. Området höjs dock
upp ca 0,5 m i delar av den södra delen av området för att skapa lutning mot befintligt dike
väster om bostadsområdet samt mot ett nytt dike i parken i öster. Förslag på nya markhöjder presenteras under rubriken DAGVATTEN nedan. Planerade markhöjder redovisas enbart i denna planbeskrivning.
2.5 Trafik

Planförslagets trafiklösning tar sin utgångspunkt i planprogram 6049, Malmö Stads Översiktsplan och Malmö stads Trafik- och mobilitetsplan. Planförslaget är utformat så att det ska
vara enkelt, tryggt och bekvämt att gå och cykla.
Ett gatunät på kvartersmark för blandtrafik utgör planområdets huvudsakliga trafiklösning.
Gatunätet utformas så att fotgängares och cyklisters behov prioriteras före bilisters behov.
Via Bomhögsgatan i söder kopplas gatunätet vidare till omgivande gator.
Gång- och cykeltrafik

Gatunätet utformas med prioritet för fotgängares och cyklisters behov. Utmed Bomhögsgatan planeras en förlängning av dagens separerade cykelbana på gatans norra sida och
gångbanor finns längs Bomhögsgatans båda sidor. Från kvartersgatorna samt lokalgatan leder gång- och cykelvägar vidare ut i parkområdet och ansluter till befintligt gång- och cykelnät i väster.
Flera smala smitvägar mellan husen gör att det är lätt att ta sig till omgivande park och gata
var man än befinner sig i bostadsområdet.
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Illustration över gatunätet. Källa: FOJAB Arkitekter.

Biltrafik

Bomhögsgatan förlängs med en lokalgata med separat gång- och cykelväg samt vändplats
söder om det nya kvarteret. Inne i bostadsområdet finns kvartersgator för blandtrafik där
gaturummet delas av fotgängare, cyklister och motorfordon. Det är av stor vikt att gatorna
utformas så att fotgängares och cyklisters behov prioriteras högre än bilisternas. Gångfart
ska eftersträvas. Kvartersgatorna är ritade 5,5 m breda.

Sektionen visar ett snitt mellan radhuslängorna med den lilla fickparken däremellan. Fickparken ska innehålla en
lekplats och inramande vegetation som gör den trivsam och säker för barnens lek. Källa: FOJAB Arkitekter.
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Sektionen visar radhusen med trädgård och lokalgata (Bomhögsgatan) i söder. Gångbanor finns på båda sidor om
Bomhögsgatan. Cykelbana finns precis norr om körbanan. Källa: FOJAB Arkitekter.

Sektionen visar utrymmet mellan en villa i väster och ett kedjehus i öster. Här finns plats för mindre trädgårdar/
förgårdar med plats för en bil per tomt. Häckar bör avgränsa mot gatan som ska fungera för blandtrafik.
Källa: FOJAB Arkitekter.
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Bilparkering

Gällande parkeringspolicy för Malmö stad ska tillämpas.
Behovet av bilplatser är 1,5 per bostad. En p-plats förläggs på egen tomt och resterande på
gemensam mark i området. Det totala parkeringsbehovet är 62 platser. För att inte hela förgårdsmarken ska användas som parkering framför radhusen, begränsas parkeringen här till
högst en plats per bostad, genom bestämmelsen n3 på plankartan.
Cykelparkering

Cykelparkering anordnas på tomten på respektive fastighet.
Angöring

Angöring av sopbil sker genom genomfart igenom områdets södra kvartersgator. Angöring
för av- och påstigning vid persontransport samt angöring för taxi och färdtjänst ska kunna
ske inom 25 meter från entréer till bostadshus.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Inkopplingspunkt för vatten finns i ledning mellan kvarteret Praktbaggen och Glansbaggen
strax väster om planområdet.
Dagvatten

En dagvattenutredning har tagits fram i samband med planprogrammet för Gottorps allé.
Utredningen visar en övergripande lösning på dagvattenhanteringen i området med utpekade områden för fördröjning.
Dagvatten från planområdet ska enligt utredningen ledas till ett dagvattenmagasin i parken
norr om bostäderna, för att sedan kopplas vidare till befintlig dagvattenledning mellan
kvarteret Praktbaggen och Glansbaggen strax väster om planområdet. Dammen ska innehålla en fördröjningsvolym på ca 600 m3 för att kunna ta emot ett 10-årsregn vid 1 m djup.
Magasinet har dock större kapacitet än så och tar vid full bredd emot ett 30-årsregn.
Vidare utredning har visat på ett delvis nytt förslag till avvattning och höjdsättning av området framförallt för att undvika att Bomhögsgatan blir väldigt hög i förhållande till omgivningen. Förslaget innebär att Bomhögsgatans västra del avvattnas mot befintligt dike i parkstråket väster om det nya bostadsområdet, och att Bomhögsgatans östra del samt vändplatsen avvattnas i ett öppet system till det nya parkstråket i öster. Dagvattnet leds sedan vidare
norrut i ett öppet system med dränering i botten, upp till det planerade fördröjningsmagasinet. Bomhögsgatan förslås avvattnas ytligt genom så kallade skåldiken.
Nedanstående karta visar ytavrinning och förslag på höjdsättning av vägar inom planområdet. Förslaget utgår från att marknivån längs bostadsområdets norra del bibehålls, vilket innebär att parkmarken behöver modelleras för att säkerställa avrinning mot fördröjningsmagasinet.
Området som byggs ut för bostäder omges av mycket allmän platsmark och kommunen
har bra förutsättningar för fördröjning av dagvatten om det i framtiden finns ett ökat behov. Dagvattenlösningen och höjdsättningen kommer bearbetas vidare i detaljprojekteringen av området.
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Ovanstående karta visar ett förslag till ledningsdragning genom området. Källa: WSP.

Ovanstående karta visar ett förslag till höjdsättning av området. Förslaget innebär att delar av den södra delen av
planområdet behöver höjas upp ca 0,5 m. Källa: WSP.
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Utöver de åtaganden som VA SYD och Malmö stad har så kan ytterligare åtgärder utgöras
av fler genomsläppliga markytor, gröna gårdar mm. Lokalt omhändertagande av dagvatten
genom lutning mot gröna ytor bör tillämpas.
Dagvattenbortledning bör i första hand minimeras genom uppsamling och genom att möjliggöra infiltration och viss fördröjning inom bostadsområdet. Regnvatten från bostadshusens tak bör exempelvis inte ledas direkt till dagvattenledning utan först minimeras på fastigheten genom exempelvis uppsamling i regnvattentunna. För att ytterligare minska mängden dagvatten och även skyfallsvatten, kan med fördel vegetationsbeklädda tak och fasader
anläggas.
Fördröjningsmagasinet bör utformas som en dagvattenanläggning, vilket innebär att den
inte bara har en fördröjande funktion utan även en renande funktion för dagvatten. Detta
är viktigt för vattenkvaliteten och för att minska påverkan på recipienten.
Skyfallshantering

Området höjdsätts så att skyfallsvatten avleds till
parkmark i norr, väster och öster. Delar av bostadsområdet kommer att höjas upp för att skapa
fall mot dikena och fördröjningsmagasinet i norr.
Fördröjningsmagasinet dimensioneras för att ta
emot minst ett 10-årsregn via ledningssystem.
Detta innebär en vattennivå ca 1 m under dagens
marknivå. Om dammen fylls till bredden rymmer
den vatten motsvarande ett ca 30-årsregn. Den
stora parken har gott om utrymme som kan moduleras för att ta hand om ett 100-årsregn. Dessa
ytor kan fungera som vistelseytor all tid som det
inte regnar extremt mycket.

Illustrationen visar ett skissförslag över utformningen av dagvattensystemet i omgivande park.
Källa: FGK.

Parken kommer modelleras för att kunna ta hand
om dagvatten. Diken i kanten av parken anläggs
för att ytvatten inte ska rinna vidare in/ut ur området. Nivån i magasinet/dammen får inte överstiga marknivån inne i bostadsområdena då de i
så fall kan komma att svämmas över när magasinet står fullt.

Avfallshantering

Gemensam sophantering planeras på två platser, öster respektive väster om fickparken. En
körspårsstudie visar att sopbilar kan köra igenom området utan att behöva backa.
Avfallshanteringen ska bidra till att målen i Avfallsplan 2016-2020 nås om minskade avfallsmängder, ökad återvinning och renare miljö.
Det är viktigt att avfallsutrymmet är ljust för att upplevas tryggt samt lättillgängligt. Det ska
vara dimensionerat för fullständig sortering och tillräckligt stort för att hämtning ska behöva göras mer än en gång i veckan. Ett bra avfallssystem för yt- och volymeffektivitet är
så kallade underjordiska behållare (UWS).
15 (28)

Det bästa avfallet är dock det avfall som aldrig uppkommer, därför skulle det vara intressant att utveckla ett system och hitta en plats i området för att byta, låna, hyra, gemensamt
äga, och reparera saker.
Värme

Uppvärmning planeras att ske genom en gemensam bergvärmeanläggning i kanten av fickparken.
Gasledningar finns i intilliggande bostadsområden och kan vara ett alternativ till uppvärmning med bergvärme.
Elförsörjning

Området kan försörjas från befintlig nätstation väster om planområdet.
2.7 Skydd mot störningar
Trafikbuller

En bullerutredning, Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps allé) -Trafikbullerutredning för etapp 1, daterad 2018-05-31, har tagits fram av ÅF Infrastructure AB. Utredningen är baserad på prognos för år 2040 för Europaväg 20 och tågtrafik i norr och på planbeskrivningens trafikuppgifter tillsammans med egna antaganden för Bomhögsgatan.

Karta som visar beräknade trafikbullernivåer 2 m över mark. Siffrorna avser högsta ekvivalenta ljudnivå från väg
och järnväg vid fasad. Källa: Trafikbullerutredning för etapp 1, ÅF Infrastructure AB.

Utredningen visar att det finns goda möjligheter att bygga bostäder i området. Samtliga fasader beräknas få en ekvivalent ljudnivå långt under 60 dBA (högsta fasadnivån beräknas
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till 51 dBA). I och med att ekvivalent ljudnivå 60 dBA underskrids finns det inget behov av
maximal ljudnivå nattetid.
Ekvivalent ljudnivå beräknas till mindre än 50 dBA vid samtliga uteplatser. Maximal ljudnivå dagtid beräknas till mindre än 70 dBA vid samtliga uteplatser. Detta innebär att riktvärdena för buller inte överskrids.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Gemensamhetsläggning

En gemensamhetsanläggning ska bildas för gemensamma ytor så som gator, gångstigar,
park och parkering på kvartersmark.

17 (28)

3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planförslaget innebär att jordbruksmark omvandlas till bostadsbebyggelse och park.
Planförslaget innebär att Bunkeflostrands och Malmös grönytor utvecklas och att fler medborgare får tillgång till naturområden och bättre möjligheter till rekreation.
Ur ett ekosystemtjänstperspektiv innebär övergången från åker till bostäder samt park att
många ekosystemtjänster kommer att påverkas positivt. Produktion av mat kommer att
minska, men möjligheterna till rekreation liksom biodiversiteten bedöms öka.
3.2 Miljökonsekvenser
Stadsbild

Planförslaget innebär en utveckling av småskalig bebyggelse med en skala som motsvarar
intilliggande småhusområde med 1-2 våningar höga småhus.
Kulturmiljö

Planförslaget innebär att kulturlandskap i form av odlingsmark övergår till park och bostadsbebyggelse.
Arkeologi

Området har slutundersökts och Länsstyrelsen har beslutat att det inte finns några hinder
ur arkeologisk synpunkt att exploatera området.
Naturmiljö

Befintlig åkermark av hög kvalitet kommer att ersättas av bebyggelse, gator och park, inkl.
ett fördröjningsmagasin. Parken kommer att utgöra en del av det framtida Ekostråket. Ur ett
ekosystemtjänstperspektiv bedöms nettovärdet öka då försörjande ekosystemtjänster (odling) ersätts av reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster (se diagram nedan).

Diagrammet visar en uppskattning av påverkan av planen på ekosystemtjänster i utredningsområdet (orange) samt
uppskattning av positiv påverkan av potentiella åtgärder (blått). Den förväntade värdeförlusten är framför allt av
försörjande ekosystemtjänster (nutrition och material) - genom förlust av jordbruksmark. Noterbart är att planen för
andra ekosystemtjänster har positiv påverkan och att det finns potentiella åtgärder som kan bidra till att i hög grad
undvika, minimera, kompensera och förstärka lokala ekosystemtjänster. Skalan är kvalitativ och går från obetydlig
(0), viss (1), påtaglig (2) till hög (3). Källa: Ekosystemtjänstbedömning - Östra Bunkeflostrand, Calluna AB
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Flera av de reglerande ekosystemtjänsterna kommer att öka, såsom omhändertagande av
dagvatten och luft- och vattenrening. I parken avses en varierad vegetation utvecklas som
gynnar den biologiska mångfalden.
Grönstruktur och park

Planförslaget möjliggör etablering av en ny park på åkermark som tidigare inte varit tillgänglig för allmänheten. Förutom att omvandlingen från monokulturellt jordbruk till park
och natur innebär en ökad biologisk mångfald, så är tillgängliggörandet av natur en demokratisk fråga som bidrar till att stärka Malmös och Bunkeflostrands sociala hållbarhet.
Risker och säkerhet

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

Beräkningar av luftkvaliteten i planområdet och dess närhet visar att halterna idag ligger
kring 10-16 μg/m3 som årsmedelvärde för kvävedioxid. Föreslagen utveckling av planområdet innebär ett tillskott av biltrafik (110-150 fordon/dygn). Planområdets förväntade biltrafiktillskott bedöms sammantaget inte medföra risk för överskridande av miljökvalitetsnormer inom planområdet, i områdets närhet eller i Malmö som helhet, varken för kvävedioxid eller för någon annan norm för utomhusluft.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar och -anläggningar.
Slutlig recipient är havet (Öresund). Den vattenförekomst som berörs är ”S Öresunds kustvatten”. Vattenförekomsten har idag måttlig ekologisk status på grund av för hög näringsbelastning. Bedömningen är att god status inte kommer kunna nås till 2021. God kemisk
status (om man räknar bort kvicksilver och PBDE) är uppfylld.
Planförslaget, med minskad jordbruksverksamhet samt fördröjning genom anläggande av
dagvattenanläggning inom planområdet, leder till minskade utsläpp av näringsämnen. Sammantaget bedöms därför ett genomförande av planförslaget inte medföra någon risk för
försvårande att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

Andelen hårdgjord yta kommer att öka, vilket ökar risken för översvämningar. Planförslaget omfattar ett fördröjningsmagasin som ska ta emot dagvatten från det planerade bostadsområdet i söder och även ett planerat bostadsområde i norr. Den stora parken innebär
att det finns utrymme för att ta emot skyfallsvatten från området.
För att förebygga risk för översvämningar är det en fördel att kvartersmarken utformas
med stor andel genomsläppliga ytor och stor andel grönska.
Skyfallsbalans beskriv!
Markföroreningar

En översiktlig inventering har gjorts: Gottorp-Bunkeflostrand, Förberedande studie med avseende på
markföroreningar (Sweco, 2015-08-31). Arbetet har utförts genom studier av kartor och flygbilder, arkivstudier etc. Information har också inhämtats genom intervjuer med den tidigare
verksamhetsutövaren på Gottorps gård.
Rapporten anger att jordbruksverksamhet bedrivits inom det aktuella området, vilket innebär att bekämpningsmedel använts. Mängderna är som regel små och den organiska aktiviteten m.m. hög varför det inte bedöms sannolikt att bekämpningsmedelsrester av betydelse
finns kvar. I rapportens sammanfattning bedöms planområdet inte behöva utredas vidare
med avseende på markföroreningar.
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För att ytterligare undersöka markens lämplighet för bostäder har en kompletterande markundersökning, Kompletterande jordprovtagning inom fastigheterna Bunkeflostrand 21:3 och 12:1, utförts av Sweco 2018-10-04. Undersökningen omfattar totalt 15 prover varav 4 st är placerade inom det nu aktuella planområdet. Sammanfattningsvis visar undersökningen att samtliga analyserades parametrar underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (exempelvis bostäder). Det föreligger därmed inte någon oacceptabel
exponering för människor eller en oacceptabel belastning på miljön med de påvisade halterna. Det bedöms inte vara något hinder mot att massorna återanvänds inom planområdet.
I några punkter har bly och kadmium påvisats över Naturvårdsverkets nivåer för mindre än
ringa risk, men bedöms motsvara naturliga halter i Skåne. Därmed bedöms det inte finnas
något hinder mot att massorna används på andra platser.
Om uppschaktade massor ska återvinnas inom planområdet behöver dock ett sådant förfarande anmälas till miljöförvaltningen. Det förekommer rester av pesticider i mulljorden,
varför delar av ytjorden troligtvis inte är lämplig att återvinna inom detaljplaneområdet. En
slutlig bedömning av lämpligheten av en eventuell återvinning görs i ett anmälningsförfarande.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
En trafikbullerutredning har genomförts (ÅF Ljud och vibrationer, 2018-05-29). Utredningen visar sammanfattningsvis att bullernivåerna är låga och att det finns goda möjligheter att bygga bostäder i området.
Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
”Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.
För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad
uppgå till 65 dBA.
Om en bostad har en eller flera uteplatser får denna ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA upp till fem
gånger i timmen).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.”
Trafikkonsekvenser

Konsekvenserna av planförslaget är ökade motorfordonsrörelser på Bomhöjdsgatan med
ca 110-150 fordon/dygn enligt framtagen mobilitetsutredning.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal har upprättats, som reglerar kostnader för bl.a. anläggande av gator
och parker.
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3.4 Konsekvenser för fastigheter
Fastighet Bunkeflostrand 21:3

Bunkeflostrand 21:3 kommer att genom fastighetsbildning ombildas till kvarter för bostäder. Fastigheten kommer även att genom fastighetsreglering avstå mark till lämplig kommunal fastighet för att bilda gata och park (allmän platsmark).
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av planförslaget bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att möjliggöra bebyggelse av varierade småhustyper och en ökad tillgänglighet till grönområden för Malmös medborgare.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Detaljplanen ger området goda förutsättningar att bli en bra uppväxtmiljö för barn med närhet till stora och varierade grönområden. Det är viktigt att kvartersgatorna utformas så att fotgängare och cyklister kan röra sig tryggt och säkert och att bilarnas hastigheter hålls nere.
Fördröjningsmagasinet ska utformas med flacka slänter, så att den inte utgör en säkerhetsrisk.
Tillgänglighet

Området är relativt flackt. Förutsättningarna för tillgänglighet bedöms vara goda.
Jämställdhet

Det kommer att finnas god tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelförbindelser.
Detta skapar bra förutsättningar för alla medborgare att röra sig i och ta del av samhället.
Kommunal service

Planerad byggelse ställer krav på att plats finns i närliggande skolor för tillkommande barn.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Fastighetsägaren Skanska AB ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att eventuella nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter
och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband med
bygglovsansökan.
VA Syd ska klarlägga om fördröjningsmagasinet klassas som tillstånds - eller anmälningspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och Skanska AB. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap 40 §
plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen antas eller
godkänns i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet reglerar frågor som har med överlåtelse av mark, ersättning för gatukostnader och bildande av servitut att göra.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Nya fastigheter inom planområdet kommer att bildas. Övriga förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering. Den mark som ska ingå i allmän
platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken förmodas
bli indelad i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor, grönytor, lekplats, miljörum och bergvärmeanläggning bildas gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
Tillstånd måste sökas hos miljöförvaltningen för att installera en bergvärmeanläggning.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av föreliggande behov av bostäder och rekreativa grönområden.
Att möjliggöra markboende inom kommunens gränser är även ett sätt att minska trafikbelastningen i regionen. Planförslaget innebär ett effektivt tillvaratagande av befintlig infrastruktur och kollektivtrafikförbindelser samt utveckling av grönstrukturer.
Planförfarande

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen, eftersom den strider mot länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 27§ planoch bygglagen.
Historik i processen

Detaljplanen har föregåtts av planprogram 6049 Gottorps allé, 2016-12-05. Planprogrammet togs fram av stadsbyggnadskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen och förskoleförvaltningen vid Malmö stad tillsammans med Skanska Nya Hem och Fojab Arkitekter.
Detaljplaneområdet minskade i storlek efter samrådet och endast den sydvästra delen av
det ursprungliga planområdet återstår i denna detaljplan.
Medverkande

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

Planområdet utgör en areal på cirka 8,2 hektar. Planområdet gränsar till fastigheterna Bunkeflostrand 6:37 i väster och Bunkeflostrand 1:8, S:47 och S:46 i söder.
Marken ägs av Skanska AB.
Planområdet omfattas inte av några servitut.
Platsens historik

Planområdet ligger i vad som tidigare var Bunkeflo socken i de sydvästra delarna av
Malmö. Bunkeflo socken består av byarna Bunkeflo, Vintrie, Naffentorp och Skumparp.
Bunkeflo omnämns första gången 1299. Namnet är en sammansättning av orden bunke
som är en beteckning för olika gräsarter och flo som syftar till den sankmark som tidigare
fanns i anslutning till byn. År 1863 genomfördes en landsomfattande kommunförordning
med landsbygdens sockenavgränsningar som utgångspunkt. På så sätt skapades Bunkeflo
kommun.
I början av 1900-talet skedde en befolkningsökning och en tät småhusbebyggelse växte
fram på flera håll i Bunkeflo socken. Tillväxten orsakades av kalkbrottsindustriernas framväxt under 1800-talets sista decennier och av förbättrade kommunikationer. Efter 1952 utgjorde Bunkeflo tillsammans med Tygelsjö och Västra Klagstorps kommuner storkommunen Bunkeflo som i sin tur slogs samman med Malmö stad 1971.
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Fram till 1967 hörde hela planområdet till Gottorps gård.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet ansluter till befintlig enfamiljshusbebyggelse i väster.
Kulturmiljö

Värdefull miljö
Planområdet utgörs av brukad, högklassig åkermark. Planområdets södra gräns sammanfaller med den historiska bygränsen mellan Vintrie och Naffentorps mark. Gränsen är delvis synlig i åkerlandskapet.
Arkeologi
Sydsvensk Arkeologi har genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna Bunkeflostrand 12:1 och 21:3. Vid utredningen påträffades 96 arkeologiska objekt i totalt 179
grävda sökschakt, en ränna, två härdar, tre diken, 32 gropar samt 58 stolphål.
En kompletterande utredning för områden planerade som park och natur genomfördes under hösten 2017. Även fördjupade utredningar av de fornlämningar som hittades i utredningen 2016 genomfördes hösten 2017.
Topografi, landskap, grönstruktur, naturmiljö

Området består av öppen jordbruksmark som lutar svagt mot områdets södra del. Markförhållandena är lera, lerig morän och postglacial sand på kalkberggrund, vilket ger förutsättningar för odling med både vattenhållande och dränerande egenskaper.
Kollektivtrafik

Skånetrafiken trafikerar Per Josephssons väg med stadsbusslinje 4. Den närmaste hållplatsen ligger ca 250 m väster om planområdet vid Mary Hemmings gata. Linje 4 går mellan
Bunkeflostrand och Stora Bernstorp via Malmö C. Stadsbusslinje 6 trafikerar Klagshamnsvägen och Gottorpsvägen med närmsta hållplats Gottorp ca 800 m nordväst om planområdet. Stadsbusslinje 6 går mellan Klagshamn och Toftanäs via Hyllie och Malmö Triangeln
och är en busslinje som är snabbt växande på grund av stora utbyggnader i Hyllie och Bunkeflostrand. Busslinje 6 ingår i Storstadspaketet och kommer att elektrifieras.
Att resa med buss till Limhamn centrum tar ca 15 min och till Hyllie ca 10 min. En bussresa till centrala Malmö tar ca 30 min. Hyllie station är en transporthub med regionsbussar,
Pågatåg och Öresundståg, bl.a. till Kastrup och Köpenhamn. En resa med buss i kombination med tåg in till Malmö C tar ca 25 min.
Gång-, cykel- och biltrafik

Väster om planområdet löper gång- och cykelvägen Rapsbaggestigen som är en del av Malmös huvudcykelnät. Från Rapsbaggestigen och Bomhögsgatans cykelväg kan cyklister fortsätta till cykelvägen på Per Josephssons väg och vidare ut på Malmös huvudcykelnät.
Planområdet kopplas till Malmös trafiknät via Bomhögsgatan till Per Josephssons väg,
Klagshamnsvägen och Gottorpsvägen.
Teknisk försörjning

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Fjärrvärmenätet är inte utbyggt i Bunkeflostrand. För att kunna uppnå Malmös miljömål måste
områdets energianvändning miljöanpassas.
El- och teleledningar finns i angränsande gator.
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Kommunal och kommersiell service

I Bunkeflostrand finns 10 kommunala förskolor och en fristående förskola. Samrådsförslaget för Dp 5548 redovisar ytterligare en förskola. Närmsta förskolor ligger ca 400 m från
det planerade bostadsområdet.
I Bunkeflostrand finns 3 kommunala grundskolor, en kommunal grundsärskola och en fristående grundskola. Närmsta skola är Gottorpsskolan som ligger ca 400 m från det planerade bostadsområdet.
På Sundsbroskolan finns ett stadsdelsbibliotek.
Vid Bunkeflostrands centrum, ca 1 km nordväst om planområdet, finns närmaste matvarubutik.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet omfattas av riksintresse för kustzon enligt 4 kap 1 och 4 §§ miljöbalken. Exploatering och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om natur- och kulturvärden i området inte påtagligt skadas.
Malmö stads bedömning är att föreslagen planering inte medför någon påtaglig skada på
riksintresset utan utgör en komplettering av den befintliga orten, eftersom området mellan
planområdet och kusten redan är bebyggd. Planområdet består av jordbruksmark med begränsade natur- och kulturvärden och är inte allemansrättsligt tillgängligt. Naturvärdena bedöms vara ensartade och marken är främst av jordbruksindustriellt intresse. Förslaget medger tät småhusbebyggelse och parkytor. Exploateringen kommer att innebära att allmänhetens tillgänglighet ökar.
Föreslagen utbyggnad innebär ett effektivt tillvaratagande av befintlig infrastruktur, kollektivtrafikförbindelser och grönstruktur, samt bedöms vara lämplig mot bakgrund av behovet
av ny bebyggelse för bostäder i närområdet. Att möjliggöra markboende inom kommunens
gränser är ett sätt att minska trafikbelastningen i regionen. I relation till stadens storlek, såväl till invånarantal som yta, är det föreslagna området för ny bebyggelse utanför Yttre
Ringvägen mycket begränsat i förhållande till riksintressets utbredning.
Översiktsplan

Översiktsplanen redovisar en större sammanhängande yta för ny blandad stadsbebyggelse
och en större sammanhängande yta för park och natur i planområdets närområde. Ytan för
ny blandad stadsbebyggelse är avsedd för utveckling av tätorten Bunkeflostrand, medan
ytan för park och natur är avsedd att utgöra en del av Ekostråket. Ekostråket ska bli ett av
Malmös viktigaste grönstråk och bestå av ett pärlband av sammankopplade grönytor från
Pildammsparken till Bunkeflo strandängar.
Lokaliseringen av planområdets bebyggelseyta följer Översiktsplan för Malmö 2018 och
följer avsikten i att utveckla tätorten Bunkeflostrand och möjliggöra Ekostråket.
Stadsbusslinje 6 som går längs Gottorpsvägen med en hållplats ca 500 m från planområdet
ska utvecklas och diskuteras för elektrifiering inom den pågående Sverigeförhandlingen.
Det är motiverat att utveckla tätorter i samband med utveckling av kollektivtrafiken.
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Kartan visar det ungefärliga planområdet (röd streckad linje) med Översiktsplan för Malmö 2018 i bakgrunden.
Mörkbrunt = ytor för ny stadsbebyggelse enligt ÖP. Grönt = ytor för park och natur enligt ÖP.

Översiktsplanens huvudsakliga strategi är att förtäta innanför Inre Ringvägen i anslutning
till befintlig infrastruktur. För att tillgodose en mångskiftande efterfrågan på bostäder av
olika typer kompletteras denna strategi av bebyggelse i mindre omfattning utanför Yttre
Ringvägen i anslutning till de befintliga tätorterna. Planområdet är ett av dessa områden där
utbyggnad av radhus och småhus kompletterar högre exploateringsgrader i andra delar av
kommunen. Ianspråktagandet av marken för bostadsändamål motiveras av ett stort bostadsunderskott i kommunen, kombinerat med behovet av att kunna erbjuda en mångfald
av boendemiljöer i enlighet med de bostadspolitiska målen.
Den planerade åtgärden är inte förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen.
Planprogram

Planförslaget grundar sig på planprogram Pp 6049, som antogs av stadsbyggnadsnämnden
5 december 2016.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är inte tidigare planlagt.
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5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Arkitekturstaden Malmö (tematisk fördjupning av översiktsplan - utställningsförslag
september 2016)
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Dagvattenstrategi för Malmö, 2008
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Bostadspolitiska mål, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Framtidens kollektivtrafik, 2010
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafikstrategi för Malmö, 2004
Trafikmiljöprogram för Malmö Stad 2012–2017
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riskutredning, WUZ, 2016-02-05
Mobilitetsplan Gottorps allé, Ramböll, 2017-09-25
Miljöteknisk markundersökning, Sweco, 2017-06-07
Kompletterande jordprovtagning, Sweco, 2018-10-04
Dagvattenutredning, Sweco, 2016-01-21
Dagvatten- och höjdsättningsutredning, WSP, 2018-11-19
PM dikningsföretag, Sweco, 2016-12-22
Arkeologisk förundersökning, Rapport 2018:20, Sydsvensk Arkeologi, 2017
Naturvärdesinventering, Calluna, 2017-11-23
Ekosystemtjänstbedömning, Calluna AB 2018-06-28
Trafikbullerutredning, ÅF, 2018-05-29
Illustrationer, sektioner och körspårsstudie, FOJAB 2018-10-29

Övriga dokument

•

Planprogram 6049 Gottorps allé, 2016-12-05

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau
Enhetschef

Sara Lööf
Planhandläggare
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