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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ett nytt tätt område med blandad
stadsbebyggelse, förskola och ett torg med centrumfunktioner som ger möjlighet till bl.a.
handel, vårdcentral och bibliotek. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra ett nytt stort
park- och naturområde och därigenom utveckla naturvärden och ekosystemtjänster. För att
uppnå variation i området avses flerbostadshus och olika typer av småhus blandas och utformningen variera. För att minimera trafik och få ett bättre markutnyttjande samlas parkeringen i ett mobilitetshus.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

•

Planområdet är beläget i östra Bunkeflostrand och utgör den andra etappen i en
större utveckling med blandad bebyggelse runt Gottorps gård.

•

Planförslaget möjliggör ett bostadsområde med totalt ca 550 bostäder i form av ca
240 småhus och ca 310 lägenheter. För att uppnå en variation i området ska flerbostadshus blandas med olika typer av småhus. Tätheten ska vara högst runt torget
och i den västra delen av området och lägre i öster samt söder.

•

Flerbostadshusen får övervägande vara fyra våningar med sadeltak och småhusen
får vara högst två våningar. Området ska ha en småstadskaraktär och byggnadernas
utformning ska upplevas som varierad.

•

En förskola för ca 80 barn planeras i den södra delen av området.

•

Ett mindre torg är placerat i områdets norra del och intill detta ett mobilitetshus
med handel och service i bottenplan och parkering ovanpå. Delar av bottenvåningarna runt torget ska innehålla centrumverksamheter.

•

En vårdcentral och familjecentral planeras söder om mobilitetshuset. Ovanpå vårdcentralen finns möjlighet att bygga bostäder eller vårdboende.

•

Söder och öster om bostadsområdet planeras ett stort park- och naturområde. Området ska utgöra en del av det framtida Ekostråket och bilda en förlängning av naturmarken söder om ekodukten som passerar Yttre Ringvägen. I parkområdet anläggs fördröjningsmagasin som tar hand om dagvatten och skyfall från området.

•

Inne i bostadsområdet planeras flera mindre parker och naturstråk som ansluter till
Gottorps allé, Gottorps gård samt Ekostråket.

•

Gränsen mellan privat och offentligt ska vara tydlig i området. De offentliga rummen ska ha en grön karaktär och innehålla olika typer av mötesplatser.

•

Inne i området anläggs ett finmaskigt gatunät med blandtrafik. Gatunätet kompletteras med en bredare, mer traditionell gata med separat cykelväg från cirkulationsplatsen i norr och vidare till förskolan i söder.

•

Trädraden längs Gottorpsvägen behålls förutom två träd som behöver fällas där utfarter placeras. Även två träd i Gottorps allé behöver fällas för att anlägga en smal
gata som förbinder bostadsområdena norr respektive söder om allén.
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Modellvy från sydväst över föreslagen bebyggelse med en blandning av flerbostadshus och småhus. Befintlig grönska är
ljusgrön och föreslagen grönska är mörkgrön. Befintlig byggelse är vit och föreslagen bebyggelse är brun.
Källa: FOJAB arkitekter.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med Översiktsplan för Malmö. Bebyggelsen blir en del av
en planerad utveckling av tätorten Bunkeflostrand och park- och naturområdet 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 utgör den andra etappen i en utveckling av ny blandad stadsbebyggelse i östra
Bunkeflostrand och möjliggör ett relativt tätt bostadsområde med en finmaskig gatustruktur och nära till grönska.
Planförslaget tar sin utgångspunkt i Planprogram 6049 Gottorps allé och dess tre byggstenar;
stråk, bebyggelse och platser. Visionen i planprogrammet är att området ska vara tryggt och
ha nära till både vardagsservice och rekreation. Bebyggelsen ska vara blandad och tilltala en
bred grupp av människor. Området ska vara rikt på variation och kontraster och det ska
finnas platser som lockar till lek och rörelse. Läget intill Ekostråket ska tas tillvara och området ska präglas av ett hållbarhetstänk.
Stråken ska hålla samman bebyggelsen och koppla området till omgivningarna. De ska bidra till att befolka och aktivera området. Detta sker genom ett finmaskigt gatunät med bra
koppling till grönska i och omkring området.
Tillgängligheten säkras genom att huvuddelen av gatorna är allmänna och kopplar till parkoch naturområdena. Huvuddelen av gatorna ska ha blandtrafik men på de gåendes villkor.
Lokalgatornas ofta knäckta sträckning och gatornas relativt smala sektioner bidrar till att
minska hastigheterna i området.
Bebyggelsen ska bestå av en blandning av olika boendeformer, vilket i detta område innebär en blandning av olika småhustyper samt flerbostadshus. De olika hustyperna ska passa
olika typer av familjer och därmed stödja ett socialt hållbart Malmö. Området bör innehålla
bostäder med olika upplåtelseform. Detaljplanen kan dock inte reglera upplåtelseform.
Det är också viktigt att bebyggelsen uppvisar variation i sin gestaltning, vilket vidareutvecklas i gestaltningsprogrammet som tagits fram för området. En varierad gestaltning bidrar till
identitet och hemkänsla, medan en likriktad gestaltning skapar anonymitet.
Bebyggelsen ska samlas i kvarter, vilket ger tydliga gränser mellan privat och offentligt.
Platserna ska ge utrymme för rekreation, aktivitet och möten. Planområdets platser kommer i huvudsak att utgöras av torget och de park- och naturområden som planeras. Trädgårdar och förgårdar är viktiga platser inne i bostadskvarteren.
2.2 Markanvändning
Användning av allmän platsmark

Gottorpsvägen längst uppe i nordöst är inte detaljplanelagd idag och eftersom detta område gränsar till exploateringsområdet tas det med i detaljplanen. Samtliga allmänna gator i
området benämns med beteckningen GATA på plankartan.
Naturmark, NATUR på plankartan, ska finnas dels i det stora naturområdet i söder och
dels i ett område i nordöst där en bullervall planeras. Naturmark läggs även ut runt Gottorps gård där en stor trädridå gränsar till planområdet.
Parkmark, PARK på plankartan, läggs ut i ett större område i söder, i två mindre områden
väster om Gottorps gård, samt för en park i den östra delen av det planerade bostadsområdet.
Ett centrumtorg, TORG på plankartan, placeras sydväst om cirkulationsplatsen längs Gottorpsvägen, där många människor varje dag passerar.
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Gångvägar, GÅNG på plankartan, läggs ut dels norr om torget för att förbinda torget med
Gottorpsvägen och dels igenom ett kvarter längst ut i öster för att få en förbindelse från
Ekostråket i öster och igenom bebyggelsen.

Illustrationsplanen visar föreslagen bebyggelse med en blandning av flerbostadshus och småhus. I söder och öster breder
ett stort park- och naturområde med dagvattenmagasin ut sig. Detta är endast principiellt illustrerat. Källa: FOJAB
arkitekter.
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Användning av kvartersmark

Planförslaget omfattar totalt ca 550 bostäder i form av ca 240 småhus och ca 310 lägenheter i flerbostadshus. Alla kvarter där bostäder tillåts markeras med B-Bostäder på plankartan.
Centrumverksamheter, C-Centrum på plankartan, ska finnas mot torget i bottenplan i mobilitetshuset och i byggnaden norr om torget. I byggnaderna väster och söder om torget ska
lokaler för centrumverksamhet finnas i minst 50 % av fasadlängd mot allmän platsmark,
vilket markeras med bestämmelse e3 på plankartan. I byggnaden sydväst om torget reglerar
bestämmelse e15 att lokal på minst 15 m² ska finnas i bottenvåning mot torg.
Möjlighet ges att inrymma centrumverksamheter i samtliga plan runt torget, samt i kvarteren som ligger relativt nära torget. Det finns idag brist på olika typer av handel och service i
Bunkeflostrand och i C-Centrum möjliggörs exempelvis handel, bibliotek, föreningslokaler,
gym, café, restaurang, möteslokaler, kontor och olika typer av service. I bottenplan på mobilitetshuset planeras bl.a. för en livsmedelsbutik.
Vård, D-Vård på plankartan, får finnas i byggnaderna runt mobilitetshuset. Förhoppningen
är att en vårdcentral och en familjecentral med barnavårdscentral, öppen förskola samt socialrådgivning ska placeras i området. Det troligaste läget är i byggnaden strax söder om
mobilitetshuset. På grund av vårdverksamhetens speciella lokalbehov tillåts denna byggnad
vara djupare än bostadshusen.
Mobilitetshus/parkeringshus, P-Parkering på plankartan, ska finnas i kvarteret öster om torget. Parkeringsområden finns även längs några bostadsgator i den östra samt södra delen av
området. I den östra delen av området är parkering även tillåten som samlade markparkeringar i mindre enheter på kvartersmark.
Användningen S-Skola innehåller all form av skolverksamhet. Skola får finnas i ett kvarter i
södra delen av planområdet där en förskola planeras, samt i kvarteret söder om mobilitetshuset för att möjliggöra öppen förskola där.
E1 -Nätstation och energicentral på plankartan finns i flera olika kvarter i området.
Ett odlingsområde, L1-Odlingslotter på plankartan, läggs ut intill parkområdet i väster.
Ett ca 15 m brett område i öster läggs ut som T-Trafik som buffertzon mot Yttre Ringvägen. Detta innebär att SVEDAB (markägare av Yttre Ringvägen) ska äga och ansvara för
skötsel av den östra sidan av bullervallen, dvs den sida som vänder sig mot Yttre Ringvägen. Den västra sidan av vallen ska Malmö stad ansvara för.
2.3 Bebyggelse
Exploateringsgrad och täthet

Stora delar av området ska bebyggas med en tät småhusbebyggelse. Högsta utnyttjandegrad
i byggnadsarea per fastighetsarea är mestadels 50 %, men varierar mellan 40 - 60 %, för
områdena där småhus planeras (se bestämmelse e1 samt e7, e9 - e14 på plankartan). Ett flerbostadskvarter i öster regleras med bestämmelse e8 till att högst 80 % av fastighetsarean får bebyggas. Beroende på förutsättningarna i varje kvarter räknas ytan antingen inom egenskapsgräns eller inom användningsgräns. Avsikten med bestämmelserna är att man i bygglovskedet ska beräkna e-talet per småhusfastighet/småhustomt, även om man ännu inte styckat
av kvarteren till enskilda småhusfastigheter.
I kvarteret söder om mobilitetshuset gäller bestämmelsen e2. Bestämmelsen innebär att
byggnad eller del av byggnad får vara högst 20 m djup vid ändamålet vård och högst 12,5 m
djup vid ändamålet bostad eller centrum. Bestämmelsen motiveras av att man behöver en
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större gårdsyta och/eller terrass om det byggs bostäder än om det enbart byggs vårdverksamhet.
Förskoletomten får bebyggas med en total byggnadsarea på 1350 m2 (e4 på plankartan). En
enplansbyggnad för 80 barn kräver högst 1300 m2 och förråd högst 50 m2. Därutöver får
även skärmtak uppföras.
Marken som är prickad på plankartan, så kallad prickmark, får inte förses med byggnad, undantaget balkonger och burspråk. Parkering tillåts inte, undantaget parkeringsplats för rörelsehindrad.
Marken som är markerad med kors på plankartan, så kallad korsmark, får endast förses med
komplementbyggnader, nätstation och energicentral. På bostadgård får komplementbyggnader utgöra högst 10 % av ytan inom egenskapsgräns (e5 på plankartan). I de små kvartersparkerna samt på en av bostadsgårdarna får komplementbyggnader utgöra högst 20 % av
den totala ytan (e6 på plankartan). Komplementbyggnad får vara högst 3,5 m i byggnadshöjd. Balkonger och burspråk får finnas. UWS (underjordisk avfallsbehållare) får uppföras
på både prickmark och korsmark.
Bebyggelsens höjder

Bebyggelsens höjd regleras främst 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.
Förslaget reglerar nockhöjden till högst 10 m för de kvarter där småhus planeras, undantaget radhusen i centrumkvarteren där nockhöjden tillåts vara högst 11 m. Inom hela området gäller att enbostadshus får uppföras i högst 2 våningar, vilket innebär att 2,5-planshus
är möjligt att uppföra.
För att möjliggöra att husen kan byggas med trästomme, vilket ger högre hus än med
betongstomme, regleras nockhöjden till högst 21 m för flerbostadshusen samt byggnaden
söder om mobilitetshuset. I syfte att uppmuntra träbyggnation, men samtidigt undvika att
man får in ytterligare en våning finns en bestämmelse om att man får bygga högst 4 våningar (f5 på plankartan) och i byggnaden norr om torget högst 5 våningar (f6 på plankartan).
Byggnaden norr om torget får vara högst 5 våningar hög och högst 20 m i nockhöjd ut mot
Gottorpsvägen. Mot torget får byggnaden vara högst 10 m i nockhöjd.
Mobilitetshuset får ha en byggnadshöjd på högst 16 m, vilket innebär ca 4 invändiga våningar, samt parkering på taket. Teknisk installation (t.ex. hisstorn, trapphus och förråd) får
finnas i begränsad omfattning på byggnadens tak och överskrida höjden med max. 5 m. I
den västra delen av byggnaden planeras en lägre del med centrumverksamheter, som får
vara högst 10 m i byggnadshöjd.
Den planerade förskolan får ha en byggnadshöjd på högst 8,5 m, vilket innebär att man kan
bygga den i två våningar, samt med vind.
Tekniska installationer för lokal energiproduktion (tex. solceller och vindkraft) får finnas
utöver högsta byggnadshöjd och nockhöjd inom samtliga kvarter.
Placering

Placeringsbestämmelser (p1-8 på plankartan) reglerar hur byggnaderna ska placeras inom
byggrätten (ytan som inte är prickad). Bestämmelserna syftar till att placera husen nära gatan för att aktivera gaturummet, men samtidigt ge lite marginal. I vissa lägen, exempelvis
där småhus har sin entré mot söder eller väster, tillåts bredare förgårdsmark för att ge möjlighet till trädgård med solbelyst uteplats.
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Utformning

I kvarteren söder och väster om torget ska bostadshusen förses med sadeltak och takvinkeln ska vara mellan 37 - 45 grader, vilket ger ganska branta tak och möjlighet att inreda
vinden. Bestämmelsen syftar till att hålla samman bebyggelsen utformningsmässigt och
skapa återkommande gavelmotiv i kvarterens hörn.
Bestämmelserna f1-2 anger att endast enbostadshus respektive endast radhus får uppföras i
dessa kvarter. Syftet med bestämmelsen är att skapa en variation av bostadstyper i området
med lägre bebyggelse framför allt i den östra delen av området. Radhus ska placeras längst
mot öster i syfte att avskärma bullret från Yttre Ringvägen.
I vissa av småhuskvarteren med enbostadshus som vänder sig mot park eller större allmän
gata finns bestämmelsen f3 som anger att bostadsentré ska placeras mot gata eller körbar yta
på prickmark. I dessa utvalda lägen är det extra viktigt att skapa en god kontakt mellan bostäderna och den allmänna platsen.
Bestämmelserna f4 innebär att bostadsentréer i flerbostadshusen ska vara genomgående
med ingång från både gata och gård. För de flesta flerbostadshus gäller även bestämmelse f7
dvs att fasader som är längre än 40 m ska ha minst två genomgående entréer mot gata på
byggnadens långsida, fasader kortare än 40 m ska ha minst en genomgående entré mot gatan på byggnadens långsida. Alternativ till genomgående entréer är att minst 50 % av lägenheterna i markplan ska ha lägenhetsentréer ut mot gatan. Bestämmelsen syftar till att reglera
att ett visst antal entréer ska vända sig mot gatan. Många entréer mot gatan är viktigt för att
aktivera gaturummet och undvika slutna fasader, vilket bidrar till att skapa trygghet. Så
länge bestämmelsen f7 är uppfylld får entréer även placeras på kortsidan eller hörnen på
byggnaderna.
Flerbostadshusen får vara högst 12,5 m djupa för att skapa fina gavelmotiv och säkra ett
gott dagsljusinsläpp i lägenheterna. Loftgångar räknas in i husdjupet och får inte uppföras
ut mot allmän plats, eftersom det försämrar kontakten mellan bostad och gata. Entresolvåning får inte uppföras i flerbostadshus, i syfte att undvika fler våningar än tänkt.
Balkonger får finnas på högst halva fasadlängden. Mot gata får balkonger kraga ut högst 1,6
m från fasad och ska ha en fri höjd på minst 3 m över gatunivån. Bestämmelserna syftar till
att balkonger inte ska dominera byggnadernas uttryck.
Takkupor och frontespis tillåts på högst 1/3 av takets längd utan att påverka våningsantal
och byggnadshöjd. Bestämmelsen syftar till att möjliggöra bättre ljusinsläpp vid inredning
av vind utan att takkuporna ska dominera intrycket av byggnaderna.
Norr om torget reglerar bestämmelse f8 att entré ska finnas mot torgytan och väster om torget reglerar bestämmelse f9 att bottenvåningens fasadyta ska vara uppglasad till minst 40 %
mot gången respektive 60 % mot torgytan. Dessa bestämmelser syftar bl.a. till bättre kontakt mellan byggnad och torgyta och i förlängningen till en ökad trygghet i området.
Utförande

I områdets fyra mindre kvartersparker innebär bestämmelse b1 att högst 25 % av markytan
får hårdgöras. Marken räknas som hårdgjord om den är bebyggd eller utgörs av asfalt, steneller plattläggning. Marken räknas inte som hårdgjord om den utgörs av planteringsyta,
gräs, sand, grus, stenmjöl eller gräs- och grusarmering. Bestämmelsen syftar till att säkra att
en stor del av marken görs grön och att marken kan ta hand om dagvatten och skyfall.
I byggnaderna runt torget finns bestämmelsen b2 som reglerar att höjden mellan bottenvåningens bärande bjälklag ska vara minst 3,5 m. Denna bestämmelse finns för att göra det
möjligt att inrymma lokaler i hela fasadlängden ut mot allmän platsmark.
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Underjordisk bilparkering (garage) får inte finnas i område med användningen B -Bostäder.
Denna bestämmelse syftar till parkeringen framför allt ska ske i mobilitetshuset.
Gestaltningsprinciper

Ett gestaltningsprogram -Gestaltningsprogram Östra Bunkeflostrand -Norr och söder om Gottorps
allé har tagits fram över planområdet. Nedanstående text och punkter är viktiga att beakta i
bygglovsskedet.
Centrum -småstadskaraktär i centrum
Stadsdelens centrum har småskaliga kvarter med inspiration från den fyrlängade gården.
Kvarteren har en inramande bebyggelse som tillsammans med murar, staket och häckar
skapar en tydlig gräns mellan de privata gårdarna och de offentliga rummen. Bebyggelsen i
centrum kännetecknas av variation inom sammanhållande ramar. Materialhantering och detaljbearbetning blir karaktärskapande och ger en tydlig igenkänning - här är stadsdelens
centrum. Nedanstående punkter gäller bostadskvarteren och inte mobilitetshuset.

Modellvy från sydväst över centrumkvarteren, med torg och mobilitetshus. Källa: FOJAB arkitekter

•

Bebyggelsen ska ha branta sadeltak med återkommande gavelmotiv i kvarterens
hörn.

•

Variation skapas genom att det är olika hustyper, radhus och flerbostadshus, inom
varje kvarter.

•

Längre huslängor får gärna delas upp så att varje trapphusenhet framhävs.

•

Entréer vänds mot gaturummen. Särskild omsorg ges över detaljer kring entréer/portar som t.ex. bearbetad tegelmurning och belysning.

•

Bostadsentréerna till flerbostadshusen är genomgående med ingång från både gata
och gård.

•

Fasadmaterial ska vara huvudsakligen tegel i gula/ljusa/sandfärgade nyanser, från
ljusa toner till brunbeige. Även puts och inslag av stenmaterial/betong och trä får
finnas. Fasader får även helt eller delvis förses med solceller. Radhusens trädgårdsfasader får utföras helt i trä.

•

Tak ska utföras i kulörerna grå, antracit eller svart. Särskild omsorg ska läggas på
plåtdetaljer och materialmöten.

•

Balkonger ska ges ett lätt uttryck med metallräcken eller perforerad metall.
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Trädgårdsstaden -karaktär i övriga delar
Bostäderna utanför centrum hämtar inspiration från trädgårdsstaden med tydliga entrésidor
och grön inramning. 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 tydlig grön
gräns mellan kvartersmark och allmän platsmark. Byggnaderna ramar in gaturummen och
placeras så att det finns kontakt mellan gata och entré, förgårdsmarkens djup kan variera.
Bebyggelsen delas in i mindre enheter/kvarter som rymmer olika hustyper; radhus, kedjehus och småhus, men även inslag av flerbostadshus längs Kastanjeparkens östra kant.

Modellvy från sydväst över trädgårdsstaden med tät småhusbebyggelse och enstaka flerbostadshus runt Kastanjeparken. Källa: FOJAB arkitekter

•

Husens fasadmaterial och färg ska variera inom området.

•

Som fasadmaterial ska tegel, puts och trä användas. Fasader får även helt eller delvis
förses med solceller.

•

Hus i tegel, puts eller trä ska utföras i ljusa eller jordfärgade nyanser. I den ljusa
färgskalan ingår beige, sand och grått. I jordfärgskalan ingår ockra (gula, röda och
bruna nyanser), terra (orange-bruna nyanser) och umbra (bruna och gulgrå nyanser).

•

Hus i trä kan även utföras i gröna, grå, eller svarta kulörer.

•

Totalt sett inom området bör minst tre olika fasadkulörer användas inom varje hustyp (villa, radhus och kedjehus).

•

Komplementbyggnader får avvika i material och kulör.

•

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

•

Carportar och garage bör placeras mellan husen för att inte dominera intrycket längs
kvartersgatorna.

Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens närområde (februari 2000) bör följas vad gäller skyltar/master och utformning av bebyggelsen.
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2.4 Grönstruktur, torg, park och natur på allmän platsmark
Centrumtorget

Ett torg med centrumfunktioner planeras söder om Gottorpsvägen. Torget ska fungera
som en mötesplats, inte bara för de som ska bo inom planområdet utan för hela Bunkeflostrand.
Torget har placerats nära cirkulationsplatsen för att ge en kort väg till torget för alla de som
passerar längs Gottorpsvägen. Busshållplatsen avses flyttas till ett läge strax norr om torget.
En byggnad, som förhoppningsvis kommer att inrymma ett bibliotek och fritidsgård, har
placerats mellan torget och Gottorpsvägen i syfte att ge en lugnare miljö med mindre trafikbuller på torget samt att skapa fasader med både söder- och västerläge mot torgytan. Torget får en sammankopplande funktion, i synnerhet mellan planområdet och Annestad.
Stora delar av bottenvåningarna kring torget ska förses med lokaler för centrumfunktioner.
Längs mobilitetshusets västra fasad, ut mot torget, har en mindre byggrätt tillskapats i syfte
att möjliggöra ett café eller restaurang. Detta är det bästa läget för en uteservering och hela
mobilitetshuset är redan upptaget av andra tänkta verksamheter och risken är stor att ett
café inte blir veklighet utan möjlighet till en tillbyggnad. Att skapa bättre möjligheter för ett
café är viktigt för att skapa folkliv på torget och i förlängningen större trygghet. För att
säkra att tillbyggnaden inte används som en utökning av livsmedelsbutik reglerar bestämmelsen e16 att byggnaden inte får användas för livsmedelshandel. Tillbyggnaden får vara
högst 5 m i nockhöjd.
Torget ska formas till en grön och trivsam mötesplats för såväl unga som gamla. Vissa delar
anpassas till återkommande eller spontana aktiviteter, som t ex loppis eller torghandel.

Visionsbild från öster över torget med omgärdande bebyggelse i 2-4 våningar. Källa: FOJAB arkitekter

Platsen ska innehålla solitära träd som ger lätt skugga och berikar platsen med årstidsväxlingar. Markbeläggning på torget ska bestå av betongmaterial med inlägg av natursten.
Ett konstverk som lockar till lek och interaktion föreslås på platsen. Även vatten i någon
form föreslås ingå i gestaltningen. Många av idéerna för platsens innehåll och utformning
kommer från ett dialogarbete med närboende, som genomfördes under hösten 2019.
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Ekostråket

Ekostråket är ett av Malmös viktigaste grönstråk. Det består av ett pärlband av parker och
naturområden som sträcker sig från centrala Malmö (Pildammsparken) ut till kusten (Bunkeflos strandängar).
Ekostråket binder samman olika stadsdelar och staden med landsbygden och havet. Stråket
är en sammanhållande länk där både människor och djur kan röra sig fritt, utan större barriärer.
De gröna miljöerna längs stråket har varierande karaktär och storlek. Ju längre ut från stadens centrum desto mer naturlik blir karaktären. Ytorna blir något större och närhet till öppet landskap och hav blir kännbar. Ekostråket vid Gottorp är en viktig länk som förlänger
stråket söderut och kopplar samman Gottorp med Elinelundsparken via ekopassagen. Länken söder om, mellan Gottorp och Östra Strandhem, är inte detaljplanelagd och saknas idag.
Huvudsyftet med Ekostråket är att öka den biologiska
mångfalden och skapa stadsnära naturområden för rekreation, och en sammanhängande länk genom staden
för cyklister och gångtrafikanter. Ekostråket ska innehålla ett rikt växt- och djurliv och fungera som en viktig
övergång mellan stadsbebyggelse och det omgivande
jordbrukslandskapet. Under en övergångsperiod möjliggörs fortsatt storskalig odling i Ekostråket.
Kartan visar det planerade Ekostråkets sträckning.
Ekostråket i Gottorp

I Gottorp ska Ekostråket bilda ett ca 14 ha stort natur- och rekreationsområde med karaktär av ett mosaiklandskap, där öppna gräsmarker växlar med trädbevuxna skogsmiljöer.
Den inre delen av naturstråket hålls öppen, där långa siktlinjer ska underlätta orienteringen
längs Ekostråkets huvudriktning, mot ekopassagen i norr och Östra Strandhem i söder. De
öppna gräsmarkerna ska kantas av skogsmiljöer med naturkaraktär, som bildar skyddande
gröna ridåer. Siktlinjer och utblickar mot det öppna landskapet i sydost bevaras och tydliggörs. Man ska kunna gå, rida och cykla längs stråket.
Ekostråket i Gottorp utformas dynamiskt och etappvis, där tid och vegetationssuccession
används som redskap. Vissa randzoner tillåts självså och växa fritt, medan andra delar brukas som åkermark, betas av tamboskap eller sås med ettåriga blommande växter för att ge
mat till insekter och fåglar. En mosaik av olika funktioner och innehåll, med såväl permanent som tillfällig karaktär testas längs stråket. Stråket fylls successivt med landmärken och
blickfång längs huvudstråket. Det kan vara utsiktstorn, konstverk mm.
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Illustration över mötesplatsen som planeras vid fördröjningsdammen. Källa: VEGA landskab i samarbete med
Malmö stad

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 området erbjuda lättillgänglig rekreation och aktiviteter i en miljö med hög
biodiversitet.
Stadsdelspark i söder

Den stora parken (knappt 6 hektar stor) som anläggs i den södra delen av planområdet
kommer att fungera som stadsdelspark tillsammans med parkmarken i detaljplan 5548, sydväst om planområdet (se placering på karta på följande sida).

Översiktlig illustration över hur parkmark och Ekostråk planeras att utvecklas på sikt. Källa: VEGA landskab
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Parken gränsar till Ekostråket i sydost och ska fungera som randzon till det gröna stråket,
som sträcker sig ända från Pildammsparken till Öresund. Parken ska främja naturvärden
och ekosystemtjänster. 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.
Parken ska erbjuda såväl aktiva platser och stråk, som lugna naturmiljöer för återhämtning
och rekreation. I parken planeras bl.a. en hundrastgård, picknickplats med grill, pulkabacke,
mötesplats vid vatten och en entréplats vid vändplanen. I den östra delen av parken planeras en områdeslekplats med naturkaraktär (lek på plankartan).

Karta som visar planerade parker och naturområden samt torget. Källa FOJAB arkitekter och Malmö stad
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Landskapets höjdskillnader ska förstärkas. Kullar och höjdplatåer formas i parkens kantzon, närmast bebyggelsen. Inre öppna gräsmarker med befintliga höjder och lågpunkter
skapas vid dagvattenmagasinet och kantas i norr av naturlika skogsmiljöer. Till markmodellering används troligen överskottsmassor från nya bebyggelseområden och dagvattenmagasin.
Dagvattenmagasinet ska ta hand om dagvattnet från bostadsområden norr och söder om
Gottorps allé samt dagvatten från parken. Både barn och vuxna ska kunna komma nära
vattenmiljöerna och uppleva den karaktäristiska miljön. Parkens viktigaste mötesplats placeras i anslutning till magasinets norra sluttning.
Kastanjeparken

I den östra delen av området planeras en park som är ca 0,7 ha stor och ska fungera som en
grön koppling för boende och besökare till den större parken i söder. Parken kommer att
vara omgiven av bostäder och allmänna gator för blandtrafik i alla väderstreck utom i söder
där den möter Gottorps allé. Mötena med Gottorps allé ska ges särskild omsorg i projektering och anläggning. Kastanjeparken ska ha en mer formell karaktär än övriga grönytor.
Parken ska kantas av trädrader och ha en nedsänkt mittdel för aktivitetsytor och skyfallshantering. Parken ska innehålla en entréplats med prydnadskaraktär i norr och öppna lekytor i söder.
Parken ligger nära den planerade förskolan och förskolebarnen ska ha möjlighet att använda sig av parkerna, Gottorps allé och Ekostråket som utökade ytor för lek och utflykter.
Grönstråk och gröning vid Gottorps gård

Park- och naturstråket runt Gottorps gård binder samman Patrons gata, med torget i norr
och det stora park- och naturområdet i söder. Naturstråket som är lite smalare runt
Gottorps gård fortsätter i ett bredare parkstråk söderut.
Stora delar av trädraderna kring Gottorps gård bedöms ha ett högt naturvärde (Naturvärdesinventering kring Gottorp, Bunkeflostrand, 2017) och marken kring dessa träd har därför lagts
ut som NATUR i denna detaljplan. Träden står ca 2 m utanför plangränsen till denna detaljplan, men de ca 20 m breda trädkronorna sträcker sig in över naturstråket i denna detaljplan. Träden ska bevaras och ett naturmarksstråk läggs ut runt trädridån. Naturstråket görs
ca 25 m brett, varav ca 10 m ligger i denna detaljplan och resterande del i Detaljplan för
fastigheten Bunkeflostrand 21:6 (Gottorps gård), Dp 5567. De trädrader som omger Gottorps
gård är viktiga strukturella element som gränsar till planområdet.
Parken och naturstråket blir viktiga aktivitets- och rekreationsytor för de boende i närområdet. Relationen till intilliggande bostäder och bostadsgårdar samt möjligheterna att röra sig
från parken i söder och upp till torget, Gottorps allé och Patrons gata ska ges extra omsorg
vid projektering och anläggning.
En gata i öst-västlig riktning ska förbinda planområdet med planerad bebyggelse innanför
trädraderna kring Gottorps gård. Gatan har placerats så att inga biotopskyddade träd ska
behöva skadas. Några mindre träd behöva dock tas ner, men dessa bedöms inte vara biotopskyddade. Träden är ca 10-30 cm i stamdiameter och ca 7 m höga av arten lind och bok
och växer i grupper och i en oregelbunden rad.
Naturstråk i nordost

Ett smalt naturstråk i nordost gränsar till Yttre Ringvägen och Gottorpsvägen och har huvudfunktionen att skydda bostäderna från trafikbuller. Stråket ska utformas så att det upplevs som en lugn och skyddad miljö från yttre störningar och insyn. En infopunkt till Ekostråket formas sydost om rondellen längs Gottorpsvägen, intill befintliga träd som bildar ett
naturligt landmärke. Från infopunkten ska besökare lätt hitta till Ekostråket i Gottorp och
kunna följa stråket norrut och söderut.
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Bullervallen ska formas med förhållandevis brant slänt för att skapa en skyddad zon nedanför slänten (se sektion under kap 3.2 Risker och säkerhet). I denna zon ska dagvatten från vallen samlas i ett dike och ledas till våtmarker i stadsdelsparken/Ekostråket. Längs vallryggen
ska täta skogsmiljöer bilda en grön ridå och skydda från buller. Öppna marker vid Gottorpsvägen, med gullvivor och låg buskvegetation, ska bevaras i så stor utsträckning som
möjligt.
Biotopskydd allé

Gottorps allé
Gottorps allé är en värdefull grön miljö och ett karaktärsbildande landskapselement som
har historiska anor. I flera hundra år har allén varit en viktig länk mellan Öresund och byarna öster om. Allén ska bevaras och utvecklas som ett viktigt naturstråk. Grusvägen som
går igenom planområdet planeras bli ett naturstråk med grusunderlag, främst anpassat för
fotgängare och utan belysning och planläggs därför som naturmark.
Den långa allén med hästkastanjer är biotopskyddad, vilket tydliggörs genom en informationsruta på plankartan som anger följande; ”Befintlig allé inom område NATUR är biotopskyddad och skyddet ska kvarstå.” Allén ska bevaras och markeras därför med allé ska bevaras på
plankartan.
En 4 m bred gata behövs för att förbinda områdena söder och norr om allén. Passagen innebär att två ca 100 år gamla hästkastanjer kommer att behöva fällas. Trädraderna står med
ca 5,5 m mellanrum och mellan varje träd (inom respektive rad) är det ca 9 m. Trädkronorna är ca 10 m i diameter och trädstammarna är 65-70 cm i stamdiameter. En dispensansökan har skickats in för fällning av dessa två träd.

Träden närmst i bild behöver fällas för att skapa en koppling mellan bostadsområdena söder och norr om allén.

Passagen har gjorts så smal som möjligt för att inte påverka träden mer än nödvändigt. Passagen gör det möjligt för gående, cyklister och fordon att passera allén. Det är viktigt med
en passage så att man kan binda samman och ta sig mellan områdena söder och norr om
allén. I området norr om allén planeras ett torg och ett nytt centrum och det är viktigt att
man kan ta sig dit på ett någorlunda gent sätt och undvika långa omvägar.
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VA-ledningar behöver korsa allén strax öster om bostadsområdet. Ledningarna ska tryckas
igenom under allén så att grävning undviks. Med denna metod är bedömningen att träden
inte kommer att påverkas i någon högre grad.
I kastanjeallén saknas det idag ca 12 träd som ska återplanteras som kompensation för de
träd som behöver tas ner. De fällda trädens stammar ska tas till vara och flyttas till närliggande park- eller naturmark och fungera som faunadepå.
Träd bör inte tas ner under häckningssäsong (mars-aug) för att inte skada djurlivet, exempelvis fladdermöss och fåglar.
Pilevall längs Gottorpsvägen
Pilevallen längs med Gottorpsvägen bedöms vara biotopskyddad. Träden står inte inom
planområdet, men påverkas av exploateringen eftersom två nya utfarter mot Gottorpsvägen föreslås och två träd därför behöver tas ner. En dispensansökan har skickats in för fällning av dessa två träd.
Pilevallen utmed planområdet utgörs av 24 stycken träd. De träd som behöver tas ner är ca
30 cm i stamdiameter, och har en krondiameter på ca 5 m, eftersom de hamlas regelbundet.
De är av trädslaget Salix alba (vitpil) och bedöms efter studier av gamla flygfoton vara ca 20
år gamla, undantaget tre av träden som är mycket äldre.
De föreslagna nya gatorna med anslutning ut mot Gottorpsvägen behövs för att skapa en
sammanhållen ny kvartersbebyggelse i det planerade området. Gottorpsvägen har idag en
landsvägskaraktär som inbjuder till höga hastigheter och nya gatukorsningar bidrar till att
dämpa hastigheten och vägens barriärverkan. Ett viktigt mål i det nya området är att skapa
ett finmaskigt gatunät och det blir svårt om nya gator inte kan ansluta till Gottorpsvägen.
Gator behövs också för att lösa tillgänglighet och angöring till de nya kvarteren söder om
Gottorpsvägen. Gatorna har placerats med hänsyn till att så få träd som möjligt ska behöva
fällas, men samtidigt skapa en fungerande kvartersstruktur.
Som kompensation för att träd tas ner återplanteras träd i de luckor som idag finns i allén.

Trädet närmst i bild och ett ytterligare likvärdigt träd längre bort i raden behöver tas ner för att skapa anslutande
gator till Gottorpsvägen. Resterande träd bevaras.
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Ekosystemtjänster

Detaljplanen stödjer ekosystemtjänster genom att stora park- och naturområden planeras
med bl.a. fördröjningsmagasin och odlingsområden. Att stora områden avsätts som just
NATUR gynnar en hög biologisk mångfald. Parkerna och naturmarken bör utformas med
hänsyn till att bidra till många ekosystemtjänster. Detaljplanen kan dock inte styra mer i detalj hur områdena ska utvecklas.
För att gynna ekosystemtjänster i det nya området är det allra viktigast att skydda befintliga
trädmiljöer. I dessa finns ett flertal rödlistade arter (insekter och växter). Det är även positivt med; odling, plantering av fruktträd, anläggande av ängsmark, minskande av mängden
hårdgjorda ytor, återplantering av träd, anläggande av grönska på tak, anläggning av diken,
dammar och våtmarker. Det är också positivt att exempelvis spara död ved, upprätta skötselplaner för värdefull natur samt att anlägga promenadstigar och en skolskog.
2.5 Grönska, mark och vegetation på kvartersmark

Kvartersparkernas, förgårdarnas och trädgårdarnas innehåll och gestaltning är viktig dels
genom att ge kvarteren en grön karaktär och dels genom att ge bebyggelseområdet en egen
identitet.
Kvartersparker (fickparker)

Planen ger utrymme för fyra små kvartersparker, även kallade fickparker, som ska fungera
som samlingsplatser för de boende i kvarteren. Komplementbyggnader med högst 3,5 m i
byggnadshöjd får utgöra högst 20 % av kvartersparkernas yta. Nätstationer som är ca 7 m2
stora planeras i tre av fickparkerna. I fickparken i nordost samt söder om allén planeras
även energicentraler på ca 70 m2.
Fickparkerna ska ges en grön karaktär och en omsorgsfull utformning med ett varierat innehåll där det finns plats för möten, lek och aktivitet. Fickparkernas gestaltning bör innehålla så många ekosystemtjänster som möjligt. Exempelvis omhändertagande av dagvatten,
växter som bidrar till ökad biologisk mångfald och pollinering. För att säkerställa att parkerna har förutsättningar att ta hand om dagvatten har hårdgörningsgraden reglerats.

Visionsbild i trädgårdsstaden med häckplanterade fastighetsgränser och små gemensamma kvartersparker med plats
för lek och umgänge. Källa: FOJAB arkitekter
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Bostadsgårdar

De gemensamma bostadsgårdarna ska ges en tydlig avgränsning mot omkringliggande gata
och park i form av byggnader, häckar, lägre murar eller staket (n1 på plankartan). Gårdarna
ska ges en grön karaktär och plats för lek och utevistelse ska prioriteras vid utformningen.
Komplementbyggnader bör utformas med gröna tak för att ytterligare stärka den gröna karaktären samt bidra till lokalt omhändertagande av dagvatten. På de flesta bostadsgårdar är
inte parkering tillåten, undantaget parkering för rörelsehindrad (n2 på plankartan).
Förgårdsmark och kvarterskanter

Vid småhusen (undantaget småhusen i centrumkvarteren) bör de privata förgårdarna (området mellan bostadshus och gata) utformas med häck för att ge en så grön karaktär som
möjligt. Parkeringar på tomten bör placeras i carport/garage eller på mark med en grön inramning.
Ett skärmtak får uppföras framför varje enbostadshus, även om marken är prickad. Skärmtaket får vara högst 5 m2 stort och ha en totalhöjd på högst 2,5 m. Denna bestämmelse syftar till att kunna anlägga attraktiv cykelparkering nära entréerna. Förråd får dock inte placeras mellan huvudbyggnad och gata vid enbostadshus oavsett om marken är prickad eller
inte.
För att skapa en grön karaktär längs gatorna, som i flera fall inte innehåller trädplanteringar,
bör förslagsvis minst ett träd per fastighet planteras på förgårdsmarken ut mot gatan.
Kvarterskanter

Det ska finnas en tydlig gräns mellan den privata och allmänna marken i området. Kvartersgränserna bör i så stor utsträckning som möjligt planteras med häckar för att på sikt ge
området ett lummigt och grönt intryck. Men de kan även markeras med staket, låga murar,
pergolor, komplementbyggnader eller spaljéer. De samlade parkeringarna ska omges av
häck.
Murar och plank får vara högst 1,2 m höga mot allmän plats och kvartersgata för att säkra
att god kontakt mellan bostäder och allmänna ytor finns. I bullerstört läge får plank anordnas upp till 3,0 m mot allmän plats och kvartersgata.
Förskolegård

Förskolan planeras rymma ca 80 barn och har en tomt som är knappt 4 400 m2 stor.
Friytan behöver vara minst 2 400 m2 stor för att uppnå 30 m2/barn. Byggnaden kan byggas
i en eller två våningar. Om en enplansbyggnad uppförs för 80 barn så upptar den ca 1 200
m2 av tomten. Det finns då gott om plats kvar för att få plats med exempelvis en mindre
bilparkering, cykelparkering, förråd samt en entréyta.
Odlingsområde

Ett ca 2 800 m2 stort område i den västra delen av parken avsätts för odlingsändamål. Här
planerar kommunen att hyra ut odlingslotter för intresserade i närområdet. Området är
uppdelat i två delar med ett 15 m brett parkstråk emellan.
Grönytefaktor

Grönytefaktorn mäts som ett genomsnittligt värde för hela fastighetens eller kvarterets yta.
De olika delytorna inom området får ett värde mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtligheten och för den lokala dagvattenhanteringen samt det
lokala mikroklimatet. Grundpoäng ges för markens ytbehandling och tilläggspoäng erhålls
för infiltration, träd, vertikal grönska mm. Se dokumentet ”Riktlinjer för grönytefaktor” godkänd av stadsbyggnadsnämnden, för formler och delfaktorer för uträkning av grönytefaktorn.
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Inom planområdet gäller följande bestämmelser för grönytefaktorn:
•
•

Inom kvarter med flerbostadshus eller vård ska en grönytefaktor om minst 0,5 uppnås.
Inom kvarter med mobilitetshus och fastighet placerad norr om torget ska en
grönytefaktor om minst 0,3 uppnås.

0,5 har valts i denna detaljplan eftersom taken på flerbostadshusen ska utföras som sadeltak
och det därför är svårt att anlägga gröna tak.
2.6 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, cykla eller åka kollektivt. Ett gatunät på allmän platsmark
för blandtrafik utgör planområdets huvudsakliga trafiklösning. De huvudsakliga entréerna
till planområdet är följande: Från cirkulationsplatsen på Gottorpsvägen i norr, från Patrons
gata i väster och från Ekostråkets passage under Yttre Ringvägens viadukt.
Trafiknät

Det finmaskiga gatunätet är utformat så att trafiken fördelas genomsipprande i området
samt att slingor skapas och återvändsgator undviks. På större delen av gatunätet eftersträvas mycket låga hastigheter, i princip krypfart. Det uppnås genom planstrukturens korta
och förskjutna kvarter och smala gator, men det krävs även farthinder i form av upphöjda
korsningar och gupp. Gatorna utgörs till största delen av lågtrafikerade mindre gator för
blandtrafik där gaturummet delas av motorfordon, fotgängare och cyklister. Det är av stor
vikt att gatorna utformas så att fotgängares och cyklisters behov prioriteras högre än bilisternas.
I förlängningen av Patrons gata möjliggörs en vändplats. Den syftar främst till att underlätta angöring till det kommande Ekostråket så att bl.a. skolklasser med lätthet ska kunna ta
sig till området.
En körspårsanalys har utförts och hörnavskärningar har gjorts där det behövs för att säkra
framkomlighet för en 12 meters lastbil.
Gatorna i planområdet ska gestaltas enligt de sektioner som finns i gestaltningsprogrammet
samt på illustrationskartan. Planområdets trafiknät framgår av kartan nedan.
Huvudgata
Gottorpsvägen löper i planområdets norra kant. Gottorpsvägen är en huvudgata för biltrafiken, prioriterat huvudcykelstråk och färdväg för stadsbusslinje 6. Huvudgator är utformade för att ge en god framkomlighet åt samtliga trafikslag.
Uppsamlingsgator
Patrons gata och Skånegårdsvägens förlängning är områdets huvudsakliga infarter. Längs
gatorna finns gångbanor och cykelbana. Upphöjda korsningar, gupp och tillfälliga avsmalningar ger en god trafiksäkerhet.
Lokalgator
Lokalgator utgör större delen av gatunätet i planområdet. Gatorna görs smala för att hålla
nere biltrafikens hastigheter och för att bidra till ett effektivt markutnyttjande. Då det är
små fordonsflöden finns det i allmänhet inte behov av gångbanor separerade med kantsten,
undantaget gatan utanför den planerade förskolan. På vissa av de mindre gatorna bör en
remsa längs kanterna av gatan beläggas med ett avvikande material (betongsten). På lokalgatorna är hastighetsdämpningen mycket viktig och det krävs upphöjda korsningar och gupp
i vissa lägen.
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Kartan visar områdets planerade gator, gång- och cykelvägar samt läge för flyttad busshållplats. Källa: FOJAB
arkitekter

Körytor på kvartersmark
I delar av området anläggs körytor på kvartersmark för att nå alla bostäder.
Gång- och cykelvägar
Utöver gång- och cykelbanorna längs huvudgator och uppsamlingsgator planeras även ett
friliggande gång- och cykelstråk i Gottorps allé samt längs Ekostråket. Det är även möjligt
att cykla i blandtrafik på alla lokalgator.
Gatorna utformas så att fotgängares och cyklisters behov prioriteras före bilisters behov.
Separata cykelvägar planeras längs infartsgatan som sträcker sig i nordsydlig riktning från
cirkulationsplatsen i norr och ansluter till förskoletomten i söder.
Gångstråk
Som gående är det möjligt att röra sig längs alla gator i planområdet och därutöver längs friliggande gångstråk genom park- och naturområden. Ett nytt övergångsställe över Gottorpsvägen anläggs norr om torget för att skapa en bättre förbindelse mellan planområdet och
Annestad i norr.
Vägnätet för fotgängare är finmaskigt och många gångstråk finns i områdets park- och naturstråk. På småhustomternas baksidor finns gångpassager/smitvägar genom kvarteren.
Dessa är smala och gröna och ska fungera som tryggaste vägen till grannen för barnen i
området. Några av stråken säkras upp genom bestämmelsen passage på plankartan. Passagernas exakta läge är inte bestämd, men förslagsvis placeras de enligt illustrationsplanen.
Kollektivtrafik

Befintlig busshållplats på södra sidan av Gottorpsvägen avses flyttas ca 130 m österut för
att få en placering intill det planerade torget. Områdets stråk skapar gena och trygga vägar
till och från busshållplatsen för gående och cyklister för att uppmuntra till hållbart resande.
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Ridstigar

Det är idag svårt att rida i området då landskapet till största del utgörs av otillgänglig jordbruksmark. En ridstig planeras längs med Ekostråket igenom park- och naturmarken i detaljplanen. Ridstigen utgör en viktig sträcka för att på sikt kunna knyta samman ridstigar i
närområdet. Det finns gott om hästgårdar i närheten av planområdet som kan få användning av en ridstig. Malmö Ridklubb, som ligger i Hyllie, har idag en ridstig som slutar vid
Gottorps allé. Planområdets park- och naturområden gör det möjligt att förlänga denna ridstig söderut. På plankartan reglerar bestämmelsen rid1 att ridväg får anläggas på både parkoch naturmark.
Cykelparkering

Cykelparkering anläggs enligt Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö. Cykelparkering
ska placeras i nära anslutning till bostadsentréerna på respektive tomt. Cykelparkering för
småhus i trängre kvarter kan delvis samlas på gemensam plats i närheten av den enskilda
tomten. Tillgång till väderskyddad cykelparkering är önskvärt på varje tomt. Cykelparkering
vid förskolan ska ta hänsyn till ett större behov av parkering för lådcyklar och för barncyklar.
Bilparkering

Gällande Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö ska tillämpas. Parkeringsbehovet ska
tillgodoses på kvartersmark, dock inte nödvändigtvis på den egna fastigheten. Genom mobilitetsåtgärder finns möjligheten att sänka parkeringstalen, vilket har utretts i en mobilitetsplan.
Vid torget planeras ett mobilitetshus/parkeringshus med lokaler på bottenvåningen. Det
planeras rymma ca 350 bilplatser, vilket täcker behovet för centrumområdet (se karta nedan), för både bostäder och lokaler för handel och vård. Detta förutsätter att det bedrivs ett
arbete med mobilitetsåtgärder för att minska efterfrågan på parkering. Genom att både boende, anställda och kunder använder mobilitetshuset kan det samutnyttjas effektivt.

Kartan visar indelningen i dels ”centrumområdet” där parkeringen sker i mobilitetshuset och dels i ”den östra delen”
där parkering planeras i mindre gemensamma anläggningar eller på den egna tomten. Källa: FOJAB arkitekter

I övriga delar av planområdet löses bilparkeringen till stor del med små, gemensamma
markparkeringar, men även med parkering på den egna tomten. Vid uppförande av radhus
begränsar placeringsbestämmelser i delar av planområdet möjligheten att anlägga parkering
mellan gatan och huset. I den södra delen av området begränsar bestämmelse n3 att högst
en parkering per radhusbostad får anordnas inom byggrätten.
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Längs några gator tillåts längsgående parkeringen på kvartersmark. Antalet platser begränsas genom bestämmelserna n4 på plankartan med syftet att det även ska rymmas trädplanteringar. Bestämmelse n5 reglerar att högst 10 parkeringsplatser får uppföras på gården tillhörande flerbostadshusen.
På plankartan anges att samlade markparkeringar inte får ligga i bostadskvarterens hörn
mot en allmän gata. Varje parkering får innehålla högst 10 platser (i två fall 12 platser) och
inte ligga intill varandra. Denna bestämmelse motiveras av att gemensamma parkeringar
inte ska vara så synliga och dominanta i gaturummet.
Förskolans parkeringsbehov löses på förskolans tomt, förutom personalparkering som avses lösas i mobilitetshuset. Förskolans parkering och entré ska separeras för att undvika att
bilar och barn blandas.
Parkeringsytor bör beläggas med ett vattengenomsläppligt material för att minska mängden
dagvatten som måste tas om hand i ledningsnätet.
Angöring

För leveranser till centrumfunktionerna i mobilitetshuset kommer en angöringsyta finnas i
bottenplan. Övrig angöring till handel och service så som vårdcentral och förskola kan ske
längs intilliggande gator. Även sophämtning och leveranser till bostadshusen sker från gatan. Korttidsparkering ska dock lösas på fastigheten eller i närliggande parkeringsanläggning.
Angöring omfattar förutom leveranser även av- och påstigning för persontransport samt
angöring för taxi och färdtjänst, vilket enligt Boverkets Byggregler (BBR) 3:122 ska kunna
ske inom 25 meter från tillgängliga och användbara entréer till publika lokaler, arbetslokaler
och bostadshus.
2.7 Teknisk försörjning
Höjdsättning av mark

Avledningen av dagvatten från den nya exploateringen måste hanteras så att översvämningar undviks, både inom och utanför planområdet. För att åstadkomma detta behöver
marknivåerna justeras. Det aktuella bebyggelseförslaget har preliminärt höjdsatts med
mindre höjningar av marknivån, se mer information i utredningen; Dagvattenutredning Östra
Bunkeflostrand (norr om Gottorps allé), framtagen av WSP 2020-05-18. Utredningen utgår från
att befintliga höjder bevaras där det är möjligt, men anpassningar av höjder görs för att
undvika översvämningar.
Höjderna är inte reglerade på plankartan, men dagvattenutredningen visar på en lämplig
höjdsättning för att dagvatten och skyfall ska fungera. Höjdsättningen ska studeras närmre
inför bygglovskedet.
Vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten

Planområdet kommer i och med utbyggnaden att omfattas av verksamhetsområde för VA.
Nya allmänna ledningar för dricks-, spill- och dagvattenledningar kommer att läggas ut
inom allmän platsmark. Enskilda ledningar kan läggas inom kvartersmark och gemensamhetsanläggningar kan bildas för dessa. Gatorna har dimensionerats så att ledningar ska få
plats.
En första dagvattenutredning togs fram i samband med planprogrammet för Gottorps allé.
Utredningen visar en övergripande lösning på dagvattenhanteringen i området med utpekade områden för fördröjning. Området som behövs för fördröjning har markerats med
fördröjningsmagasin1 på plankartan.
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Mellan samråd och granskning var denna detaljplan uppdelad i två delar, norr respektive
söder om Gottorps allé och därför är VA-utredningarna uppdelade i norr respektive söder
om allén.
Området norr om Gottorps allé
Det nya området föreslås ansluta till befintligt ledningsnät vid två eller tre punkter; en vid
Patrons gata och en vid Gottorpsvägen och eventuellt ytterligare en koppling längre västerut på Gottorpsvägen.

Kartan visar förslag till VA-plan för området norr om Gottorps allé. Förslaget visar tre inkopplingar till befintliga
ledningar. Gröna och röda pilar visar dagvattnets respektive spillvattnets riktning. Gröna och röda linjer visar dagvatten- respektive spillvattenledningar. Lila linjer visar gemensamhetsanläggningar för dagvatten (streckad linje) och
spillvatten (heldragen linje). Svart cirkel visar föreslagen placering av underjordiska magasin. Källa WSP

WSP har tagit fram en dagvattenutredning för området norr om Gottorps allé, daterad
2020-05-18. Området har höjdsatts grovt för att se hur dagvatten och skyfall leds och för
att se till så att inga instängda lågpunkter bildas.
Vid femårsregn beräknas 1379 l/s bli det totala dimensionerande flödet i området. Magasin
och ledningar dimensioneras för flöde vid femårsregn, men kommer även att kunna hantera flöden vid tioårsregn. Vid ett 30-årsregn ökar det totala flödet efter exploatering från
405 l/s till 2494 l/s. Detta beror på ökad hårdgjordhetsgrad samt klimatfaktorn.
Dagvatten från den nordvästra delen (delområde 1) av bostadsområdet ska enligt utredningen ledas i ledningar till Patrons gata. Dagvatten från resterande del av området ska enligt utredningen ledas i ledningar till ett dagvattenmagasin i parkområdet söder om det nya
bostadsområdet.
För att flödet till ledningsnätet i Patrons gata (delområde 1) inte ska bli för stort krävs magasinsvolymen 117 m3. Detta bygger på att max 130 l/s leds till befintligt ledningsnät i Patrons gata. 130 l/s är det flöde som angivits som maximalt flöde till varje anslutningspunkt
enligt VA Syd. Magasin anläggs som rörmagasin eller tank på gatumark i väster och på torgyta i öster (se svarta cirklar i kartan ovan).
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Det är även möjligt att ansluta dagvatten från delområde 1 till två olika punkter, båda med
maxutflöde 130 l/s. Den ena anslutningen görs vid Patrons gata och den andra vid Gottorpsvägen, se karta ovan. Magasinsvolymen på rörmagasin uppgår då till 21 m3 och 28 m3.
Total magasinsvolym blir då cirka 50 m3. Minskningen av magasinsvolym beror på att utflödet kan vara 130 l/s vid båda anslutningspunkterna.
I utredningen ges även förslag på åtgärder som kan vidtas för att fördröja dagvatten samt
öka reningen av dagvatten. Exempel på detta är bl.a. att anlägga översvämningsytor, diken
och gröna tak samt att inte hårdgöra parkeringsytor.
Området söder om Gottorps allé
Den västra delen av området kopplas på befintliga spill- och dricksvattenledningar längs
Patrons gata. För den östra delen av området ska spill- och dricksvattenledningar dras norrrut upp till befintliga ledningar i Gottorpsvägen. Ledningarna föreslås passera genom Gottorps allé precis öster om bostadsområdet enligt den VA-utredning som WSP tagit fram.

Dagvattenmagasin
väster

Dagvattenmagasin
öster

Kartan visar föreslag till VA-plan för området söder om Gottorps allé. Förslaget visar två inkopplingar till befintliga ledningar, en mot Patrons gata och en i öster mot Gottorpsvägen. Gröna och röda pilar visar dagvattnets- respektive spillvattnets riktning. Gröna och röda linjer visar dagvatten- respektive spillvattenledningar. Lila linjer visar gemensamhetsanläggningar för avledning av dagvatten (streckad linje) och spillvatten (heldragen linje). Källa: WSP

WSP har tagit fram en dagvattenutredning för området söder om Gottorps allé, daterad
2019-03-08.
Dagvatten från den västra delen av bostadsområdet ska enligt utredningen ledas i ledningar
till ett fördröjningsmagasin som planeras i parkområdet sydväst om planområdet (i Dp
5548). Dagvattnet kopplas sedan vidare till befintlig dagvattenledning mellan Glansbaggegatan och Guldbaggegatan.
Dagvatten från den östra delen av bostadsområdet ska enligt utredningen ledas i ledningar
till ett dagvattenmagasin i parkområdet söder om det nya bostadsområdet. Dagvattnet
kopplas sedan vidare till en dagvattenledning som förvaltas av Skanska och Trafikverket.
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Skyfall

En skyfallsanalys har tagits fram som en del i dagvattenutredningen som nämns ovan. En
ny höjdrygg bildas i förslaget från norr till söder, vilket gör att vatten avvattnas mot Patrons
gata i den nordvästra delen av området. I resterande del av området leds skyfall söderut
mot parken och de planerade fördröjningsmagasinen.
Närheten till den stora parken är en fördel för hantering av skyfallsvatten då vattnet leds
mot grönytor och dagvattenmagasin istället för vidare genom annan bebyggelse.

Kartan visar avrinning och översvämningsutbredning vid 105 mm nederbörd med föreslagna justerade marknivåer.
Källa: WSP och http://scalgo.com

Det är viktigt att se till att skyfallsvatten har naturliga avrinningsvägar att nå respektive
damm för att inte riskera att oönskade områden översvämmas eller kommer till skada.
Byggnader bör höjdsättas så att de inte riskerar att skadas av skyfallsvatten vid minst ett
100-årsregn. Inga instängda områden får skapas och nya byggnader behöver anläggas så att
marken lutar bort från byggnader. En preliminär höjdsättning har gjorts av FOJAB för att
undvika översvämningar.
De föreslagna markhöjningarna har utformats så att större lokala lågpunkter undviks och
alla tomter har högre höjder än vägarna. Ett 100-årsregn med varaktighet 6 timmar har studerats (105 mm regn). De mindre lågpunkter som framträder i bilden ovan har alla ett vattendjup på mindre än 20 mm. Dessa bedöms kunna minimeras under projekteringsfasen.
Skyfallskarteringen visar att Patrons gata kommer att bli temporärt översvämmad med ett
vattendjup på 10–20 cm, se bild nedan. Ingen bebyggelse bedöms bli översvämmad. Bedömningen görs också att, efter ett regn upphör, tar det ca 30 minuter innan befintliga dagvattenbrunnar har avvattnat Patrons gata.
Den stora parken har gott om utrymme som kan moduleras för att kunna ta hand om stora
mängder vatten vid skyfall. Ytorna kan fungera som vistelseytor all tid som det inte regnar
extremt mycket. Det naturliga fallet är mot söder vilket underlättar avrinning mot parken.
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För att förebygga risk för översvämningar är det en fördel om kvartersmarken utformas
med stor andel vattenpermeabla ytor och stor andel grönska. Exempelvis parkeringsplatser
bör göras vattengenomsläppliga.
Avfallshantering

Småhusområdet föreslås försörjas med gemensam avfallshantering. I kvarteren i väster planeras miljörum i bottenplan på flerbostadshusen alternativt på innergårdarna (se karta nedan). I den östra delen planeras miljöhus i anslutning till de gemensamma parkeringarna. I
området söder om Gottorps allé planeras miljörum längs med lokalgatan samt vid kvartersparken.
Underjordiska avfallsbehållare (UWS) är en möjlig alternativ lösning i delar av området.
Avfallshanteringen bör placeras så att avståndet till brukarna är ca 50 m, men högst ca 100
m. En körspårsstudie har tagits fram för att säkerställa framkomligheten för sopbilar i området. Avfallshanteringen ska bidra till att målen i Renhållningsordning 2021-2030 för
Malmö stad nås om minskade avfallsmängder, ökad återvinning och renare miljö.
Det är viktigt att avfallsutrymmen är ljusa och lättillgängliga. De ska vara dimensionerade
för fullständig sortering och tillräckligt stora för att hämtning inte ska behöva göras mer än
en gång i veckan. Det bästa avfallet är dock det avfall som aldrig uppkommer. I området
skulle en lokal med fördel kunna finnas med funktionen att ge utrymme för att byta, låna,
hyra, gemensamt äga och reparera saker.

Kartan visar föreslagen placering av miljöhus, energicentraler samt nätstationer. Källa: FOJAB arkitekter
Värme

Uppvärmning planeras att ske genom fyra gemensamma bergvärmeanläggningar. Se kartan
ovan för placering.
Gasledningar finns i intilliggande bostadsområden och kan vara ett alternativ till uppvärmning med bergvärme.
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Elförsörjning

Fem nya nätstationer behövs inom området för att kunna försörja hela området med el. Se
karta ovan för placering. Området avses värmas upp med bergvärme, vilket ökar behovet
av elförsörjning i området i jämförelse med exempelvis fjärrvärme. Kvarteren där nätstationer planeras har försetts med användningen E1-Nätstation och energicentral på plankartan.
2.8 Skydd mot störningar
Trafikbuller

Två bullerutredningar har tagits fram för området norr respektive söder om Gottorps allé.
Utredningarna visar sammanfattningsvis att det finns goda möjligheter att bygga bostäder i
området, men att en bullervall, samt några mindre bullerplank krävs för att uppnå bullerriktvärdena. Bestämmelsen Bullervall -Bullervall ska finnas med en höjd av minst 7 meter över anslutande
vägkant i nordost står på plankartan i områdets nordöstra del. Se mer information om bullersituationen under rubrik Omgivningsbuller under rubrik 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa.

Bilden visar vilken typ av bullerskydd som behöver uppföras enligt bullerutredningen.
2.9 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från det datum beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft.
Ändrad lovplikt

Marklov krävs för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet inom kvartersparkerna som är markerade med a1 på plankartan.
Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges förrän markföroreningar är avhjälpta inom de båda B-områden
som är markerade med a2 på plankartan.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planområdet berör inte något Natura 2000-område. Planförslaget möjliggör heller ingen
verksamhet eller åtgärd med betydande negativ miljöpåverkan eller som innebär risk för
människors hälsa.
Planförslaget innebär att jordbruksmark omvandlas till bostadsbebyggelse och park. Bunkeflostrands och Malmös grönytor utvecklas genom förslaget och fler medborgare får tillgång
till naturområden och bättre möjligheter till rekreation.
Ur ett ekosystemtjänstperspektiv innebär övergången från åker till bostäder och park att
många ekosystemtjänster kommer att påverkas positivt. Produktion av mat kommer att
minska, men möjligheterna till rekreation liksom biodiversiteten bedöms öka.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget innebär en utbyggnad av blandad bebyggelse på öppen jordbruksmark. Bunkeflostrands befintliga bebyggelsegräns växer därmed österut och de långa utblickarna från
Gottorpsvägen söderut kommer att försvinna. Den mark som planläggs som park och natur kommer delvis att planteras så att en mer halvöppen struktur bildas.
Dagsljus

En dagsljusutredning har genomförts av FOJAB (2020-03-25) för den nordvästra delen av
planområdet, eftersom den innehåller lite tätare och högre bebyggelse (se karta nedan). Utredningen visar att den absoluta majoriteten av fasadytorna har optimal dagljustillgång
(VSC>29%). En mindre del av ytorna har något begränsad tillgång till dagsljus och en
mycket liten del har så dålig dagljustillgång att det kan bli omöjligt att uppfylla dagsljuskravet inomhus (VSC<15%). I dessa lägen kommer det att krävas anpassningar av bebyggelsens utformning för att klara dagsljuskraven.

Kartan ovan visar resultatet från dagsljusstudien med vy från nordväst. Källa: FOJAB arkitekter
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Slutsatsen är att dagsljuskravet sannolikt kan uppfyllas i alla eller nästan alla vistelserum. Utredningen bör dock tas i beaktande i bygglovskedet. Rum i bostäder och lokaler som har
krav på god tillgång till dagsljus bör placeras strategiskt och medvetet utifrån förutsättningarna i planstrukturen.
Solstudier

En majoritet av bostadsgårdarna omgärdas av 2-4 våningshus. Denna relativt låga bebyggelse gör att goda solförhållanden kommer att råda på de allra flesta av innergårdarna.
Lägre bebyggelse i form av radhus eller komplementbyggnader har i dessa lägen lagts mot
söder, vilket är bra för gårdens beskuggning. Ett gott mått för solbelysning är att minst 50
% av gården ska vara solbelyst kl. 12 under vår-/höstdagjämning. Några få av gårdarna ligger nära denna gräns. Resultatet av studien visas på bilden nedan. Sammantaget visar studien att solförhållandena är acceptabla på alla gårdar och i de flesta fall goda.

Genomförd skuggstudie visar att bostadsgårdarna över lag är väl solbelysta. Det finns dock några gårdar där endast
drygt 50 % av gården är solbelyst kl. 12 i vår-/höstdagjämning, vilket bilden ovan visar. FOJAB arkitekter
Vind

Bebyggelsen är utsatt för vind från det öppna omgivande landskapet. Vind blir framför allt
ett problem vid byggnation av högre byggnader och inte i ett område med denna skala.
Flerbostadsbebyggelsen är i de flesta fall placerad kring mer eller mindre slutna gemensamma gårdsrum, vilket ger en mer vindskyddad utemiljö.
Kulturmiljö och arkeologi

Planförslaget innebär att kulturlandskap i form av odlingsmark omvandlas till bostadsbebyggelse samt park- och naturmark. Den äldre kastanjeallén (Gottorps allé) bevaras och
kommer att fungera som ett smalt naturstråk som påminner om områdets tidigare historia.
Beträffande arkeologi är området slutundersökt och det finns inga hinder att exploatera
området.
Naturmiljö

En naturvärdesinventering genomfördes över området 2017. Höga naturvärden (rödmarkerade) finns genom trädmiljöerna kring Gottorps gård och längs Gottorps allé (nr 1 och 2 i
kartan nedan) samt vid dammen (nr 4 på kartan). Av dessa områden är det bara Gottorps
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allé som ligger inom planområdet. Allén är ca 700 m lång och utgörs nästan uteslutande av
hästkastanjer som är ca 100 år gamla. Här har ett flertal rödlistade arter (växter och insekter) hittats och allén bevaras i planförslaget. Det är av stor vikt att gestaltning och framtida
skötsel stärker naturvärdena, exempelvis genom att tillåta död ved i eller i nära anslutning
till allén.
Även område 3, 5 ,6, 7, och 8 ligger inom planområdet. Område nr 6, (trädesåker) och även
en mindre del av område 5 (kalkrik ruderatmark) påverkas av detaljplaneläggningen. I område 6 är det framför allt det rödlistade åkerogräset kösa som ger området ett naturvärde. I
område 5 finns förekomst av signalarter och rödlistade arter knutna till öppna miljöer. Område 3, vägrenen med rödlistade åkerogräs, bedöms ha ett påtagligt naturvärde. I område 8
finns ett stort bestånd av bl.a. gullviva och lokal för blåvinge.

Kartan visar områden med höga naturvärden och är hämtad ur den naturvärdesinventering som genomförts. Röda
områden har bedömts ha ett högt värde, orangea områden ett påtagligt värde och gula områden ett visst värde.
Källa: Calluna

Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att det är motiverat att bebygga delar av
område 6 och en liten del av område 5 för att skapa en god bebyggelsestruktur, effektivt
markutnyttjande samt ett bra möte med Ekostråket. Ett nytt centrum utvecklas i området
och detta bör omges av förhållandevis tät bebyggelse för att ge ett bra underlag till handel
och service. Förlusten av naturvärden i området ska kompenseras med den nya natur som
kommer utvecklas i den södra och östra delen av planområdet. Det bedöms vara en bättre
lösning att placera bebyggelse lite närmre Yttre Ringvägen och istället skapa mer naturmark
lite längre från bullerkällan.
Sammanfattningsvis står det i naturinventeringen att det inte föreligger några större hinder
för byggnation inom det aktuella området. Åkermarken som dominerar området hyser inga
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större naturvärden. Viktigast är att hänsyn tas till de kalkrika gräsmarkerna och ruderatmarken närmast motorvägen, samt att dammen och trädmiljöerna får vara kvar i nuvarande
skick. Med detta som bakgrund bedöms planförslaget ta tillräcklig hänsyn till områdets naturvärden.
Ekosystemtjänster

Befintlig åkermark av hög kvalitet kommer att ersättas av bebyggelse, gator och park. En
ekosystemtjänstbedömning har genomförts av Calluna 2018 över Skanskas utbyggnadsområde som helhet (detaljplan 5548 och 5615). Park- och naturområdet i söder kommer att utgöra en del av det framtida Ekostråket.
Ur ett ekosystemtjänstperspektiv bedöms nettovärdet öka i och med exploateringen. Den
förväntade värdeförlusten är framför allt av försörjande ekosystemtjänster (nutrition och
material) - genom förlust av jordbruksmark, men dessa tjänster ersätts av reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster (se diagram nedan).
Flera av de reglerande ekosystemtjänsterna kommer att öka, såsom omhändertagande av
dagvatten samt luft- och vattenrening. I park- och naturområdet avses en varierad vegetation utvecklas som gynnar den biologiska mångfalden. Det finns potentiella åtgärder som
kan bidra till att i hög grad undvika, minimera, kompensera och förstärka lokala ekosystemtjänster. Hur ekosystemtjänsterna i slutändan kommer att fungera i området beror dock på
en mängd faktorer som detaljplanen inte kan styra.

Diagrammet visar en uppskattning av påverkan av detaljplanen på ekosystemtjänster i utredningsområdet (orange)
samt uppskattning av positiv påverkan av potentiella åtgärder (blått). Skalan är kvalitativ och går från obetydlig
(0), viss (1), påtaglig (2) till hög (3). Källa: Calluna AB
Grönstruktur och park

Planförslaget möjliggör etablering av ett nytt stort park- och naturområde 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.
Planen möjliggör även för flera mindre parker/gröningar och naturstråk samt grönytor på
kvartersmark, vilket gör att samtliga bostäder kommer få god tillgång till parker och
grönska. De stora park- och naturområdena medför att tillgången till grönska förbättras för
invånarna i hela Bunkeflostrand.
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Risker och säkerhet

Planområdet ligger nära väg E20 (Yttre Ringvägen) samt Öresundsbanan där transporter av
farligt gods förekommer. En riskutredning har därför tagits fram av Briab Brand & Riskingenjörerna AB, Kvantitativ riskanalys: Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods 2020-10-20.
I utredningen kan man läsa att delar av planområdet ligger inom det riskhanteringsavstånd
på 150 meter från transportled för farligt gods som anges i länsstyrelsen i Skånes riskpolicy.
Detta innebär att särskild riskhänsyn ska visas i utformning av byggnader och området. Vid
värdering av risknivåer har detta gjorts mot regionala acceptanskriterier från länsstyrelsen i
Skåne (RIKTSAM).
I utredningens sammanfattning står följande: ”Genom att kvantifiera de säkerhetshöjande
effekterna som fås från diken, vallar och skydd mot avåkning och urspårning utmed transportlederna kan det visas att skyddsavstånd på 25 respektive 10 meter från närmaste dikesmitt till väg E20 krävs för att nå acceptabel risknivå för känslig och normalkänslig verksamhet. De faktiska skyddsavstånden på cirka 65-70 meter i förslaget är därmed betryggande i förhållande till vad som krävs för att uppnå acceptabla risknivåer. Detta medför att
etableringen av planerad bebyggelse på föreslaget avstånd kan ske utan särskilda begränsningar i markanvändningen. I förslaget utgörs bebyggelsen närmast transportlederna av
normalkänslig verksamhet medan känsligare verksamheter lokaliseras på längre avstånd, vilket bedöms som en rimlig disponering av planområdet.”
Rapporten har reviderats sedan granskningen med anledning av att det endast är småhusbebyggelse som tillåts inom 150 m från E20. Behov har därmed uppstått i att förtydliga vilka
åtgärder som är lämpliga att kräva vid småhusbebyggelse.
Resultaten och bedömningen av den föreslagna markanvändningens lämplighet görs under
förutsättning att vallen mellan väg E20 och planområdet behålls och byggs på så att dess
skadebegränsande effekt kan tillgodoses. Därmed presenteras den nedan som åtgärd som
behöver implementeras i skadebegränsande syfte för att riskutredningens slutsatser ska vara
giltiga:
•

Befintlig vall mellan väg E20 och planområdet behålls och byggs på och ska ej uppmuntra till stadigvarande vistelse.

Denna sektion visar föreslagen höjd och utbredning av den planerade bullervallen. Mellan bullervallen och planerade
bostäder anläggs ett dike som leder vidare dagvatten mot park- och naturmarken i söder. Källa. FOJAB arkitekter
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Inom riskhanteringsavståndet (150 meter) bör markanvändning som omfattar utsatta personer om möjligt undvikas då dessa personer både är känsligare för effekterna av en olycka
och har försämrade möjligheter att på egen hand vidta skadebegränsande åtgärder. Exempel på markanvändning som kan beröras är vård (D) och skola (S).”
Inom 150 m tillåts inte vård och skola i detaljplanen, utan enbart bostäder. Bostäderna ligger som närmst ca 65-70 m från vägen. För att säkerställa lämpligheten att bygga bostäder i
närheten av vägen finns en bestämmelse om att en bullervall ska finnas på plankartan (se
sektion bullervall ovan). Vallen ska vara minst 7 m hög jämfört med marknivån på körbanan på väg E20. Planförslaget har sammantaget tagit tillräcklig hänsyn till risker.
Luftkvalitet

Beräkningar av luftkvaliteten i planområdet och dess närhet visar att halterna idag ligger
mellan 11-13 mikrogram/m3 i området som årsmedelvärde för kvävedioxid. Detta är långt
under miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (40 mikrogram/m3) och även långt under det
nationella miljökvalitetsmålet för kvävedioxid (20 mikrogram/m3).
Föreslagen utveckling av planområdet innebär ett tillskott av biltrafik längs Gottorpsvägen.
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.

Kartan visar beräknade halter av kvävedioxid (NO2) beräknat som mikrogram/m3. Halterna är från år 2020
och beräknade 2 meter ovan marknivå.
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.
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Dagvatten och skyfall

Andelen hårdgjord yta kommer att öka i och med exploateringen, vilket leder till att dagvattenflödena ökar. En preliminär höjdsättning av området har gjorts för att undvika översvämningar. Två stora öppna dagvattenmagasin (varav det ena ligger inom planområdet)
anläggs på parkmark för att ta emot dagvatten från större delen av det planerade bostadsområdet. Utöver detta krävs ett större eller två mindre underjordiska magasin för att fördröja dagvatten i den västra delen av området innan det rinner vidare ut i ledningsnätet i Patrons gata. I området norr om Gottorps allé beräknas dagvattenflödet öka från ca 405 l/s
till ca 2500 l/s (30-årsregn).
En grönytefaktor på 0,5 ska uppnås i kvarter med flerbostadshus eller vård. Denna bestämmelse säkrar att en stor del av bostadsgårdarna blir gröna, vilket gör att skyfallsproblematiken minskar.
Området kan i och med de stora park- och naturområdena som finns avsatta i detaljplanen
hantera stora mängder vatten. Framtagen dagvattenutredning visar sammantaget att det
finns goda förutsättningar att hantera skyfall vid föreslagen bebyggelse.
Markföroreningar

Översiktlig inventering
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 hög varför det inte bedöms sannolikt att bekämpningsmedelsrester av betydelse finns kvar.
Däremot bedöms ett område precis söder om Gottorps gård och allé vara av större betydelse ur föroreningssynpunkt, eftersom det inom detta område har lagrats bekämpningsmedel, kemikalier och drivmedel. För detta område rekommenderas fortsatta undersökningar.
Dessa har nu genomförts och beskrivs under rubriken Miljöteknisk markundersökning nedan.
Kompletterande jordprovtagning
För att ytterligare undersöka jordbruksmarkens 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 söder
och öster om Gottorps gård, varav 8 st. är placerade inom det nu aktuella planområdet.
Sammanfattningsvis visar undersökningen att samtliga analyserade 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 i halter över Naturvårdsverkets nivåer för
mindre än ringa risk, men mängderna bedöms motsvara naturliga halter i Skåne. Därmed
bedöms det inte finnas något hinder mot att massorna används på andra platser.
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Kartan med provpunkter, från rapporten ”Kompletterande jordprovtagning…”, varav elva provpunkter ligger inom
det nu aktuella planområdet. Källa: SWECO

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.
Inget av de 15 prover som tagits i området har visat på halter över känslig markanvändning
och marken har använts som jordbruksmark under lång tid. Sammantaget bedöms området
vara lämpligt att använda till bostadsbebyggelse, förskola och park mm.
Miljöteknisk markundersökning
Söder om Gottorps gård har ekonomibyggnader varit uppförda. I och kring dem har drivmedel och andra oljeprodukter samt bekämpningsmedel förvarats.
Utredningen Miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 (Sweco,
2017-07-06) visar att området strax söder om Gottorps gård och allén, innehåller vissa föroreningar. Halter över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig och mindre känslig markanvändning har påträffats. Det rör sig om en oljeförorening, alifater, PAH-M, PAH-H,
bly, kadmium och zink. Se karta nedan.
De föroreningar som hittills påträffats bedöms inte så allvarliga att de hindrar detaljplaneläggning av marken för bostadsändamål. Påträffade föroreningar behöver dock undersökas
närmre innan exploatering. Åtgärdsbehovet styrs av hur området kommer att bebyggas och
hur stora föroreningsmängderna är, vilket inte klarlagts.
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Området där föroreningar har påträffats utgör endast en liten del av hela exploateringsområdet runt Gottorp gård och bedöms inte utgöra ett hinder för detaljplaneläggning. Bestämmelsen a2 på plankartan anger att startbesked inte får lämnas innan markföroreningar är avhjälpta för byggnation inom de båda kvarteren som planeras söder om Gottorps gård.
Utöver de massor som ska saneras och deponeras så finns det inom det undersökta området matjord som innehåller något förhöjda halter av föroreningar, som avses återanvändas
inom planområdet (bl.a. bullervallen). Den förflyttningen av massor ska kunna ske i samband med byggnation, dvs efter att startbesked har erhållits.

Karta med provtagningspunkter, från rapporten Miljöteknisk markundersökning 2017-07-06. Gottorps gård ligger
strax norr om det provtagna området. Källa: SWECO
Vibrationer

Utredningen Vibrationsrapport (ÅF, 2017-11-29) har utrett risken för vibrationer i området
från tågpassager på Öresundsbanan. Vibrationsnivåerna var sammanfattningsvis låga under
hela mätperioden. Ingen korrelation mellan de uppmätta vibrationstopparna och tågpassager kunde hittas. Vibrationer från tåg vid de planerade bostäderna bedöms därmed ligga
långt under de nivåer som kan vara skadliga för byggnader. Vibrationer från tåg vid de planerade bostäderna bedöms även ligga långt under riktvärdet för när det föreligger risk för
komfortstörning och skulle antagligen inte gå att förnimma över huvud taget. Krav på
kompensationsåtgärder krävs därmed inte.
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Omgivningsbuller

Trafikbuller
Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar anges i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35 m2
är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00. Detaljplanen innehåller en bestämmelse som gör
ovanstående riktvärden bindande. Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats,
om det finns flera, uppfyller riktvärdet.
Planområdet är utsatt för relativt höga trafikbullernivåer från Gottorpsvägen och Yttre
Ringvägen samt Öresundsbanan. Eftersom planområdet mellan samrådet och granskningen
var uppdelat i två delar (söder respektive norr om Gottorps allé) så har två olika bullerutredningar tagits fram.
Norr om Gottorps allé
En bullerutredning har genomförts av Efterklang, 2020-06-02. För att uppnå riktvärdena
för buller krävs dels en bullervall som sträcker sig delvis utmed Gottorpsvägen och Yttre
Ringvägen och dels fyra stycken 2,5-3 m höga bullerplank inne på tomtmark.
Med dessa åtgärder beräknas fasader ut mot Gottorpsvägen, E20 och järnvägen ha ekvivalenta ljudnivåer som överskrider LAeq 60 dBA. Dessa bostäder behöver därför vara genomgående med minst hälften av bostadsrummen (per bostad) vända mot ljuddämpad sida
(där LAeq 55 dBA och Lmax 70 dBA inte överskrids), alternativt vara mindre än 35 m2.
För fåtalet hörnlägenheter kan det bli aktuellt med fasadåtgärder (i form av indragna eventuellt delvis inglasade balkonger, ljudrutor och/eller bullerdämpande vädringsfönster) för
att uppnå ljuddämpad sida. Planlösningar, utformning av hörn samt fastighetsindelningar
bör i första hand användas för att klara bullerriktvärdena i hörnen och tekniska lösningar i
sista hand. Tekniska lösningar kan utöver detta användas för att ytterligare förbättra ljudmiljön.
Övriga fasader innehåller 60 dBA ekvivalent ljudnivå, och därmed riktvärdena. Samtliga bostäder beräknas ha tillgång till uteplats där den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 50
dBA och den maximal ljudnivå inte överskrider 70 dBA.
Förskolegården innehåller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå utan
vidare åtgärder.
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Bullerutbredningskartan ovan visar beräknad högsta ekvivalenta ljudnivå från väg och järnväg i den östra delen av
planområdet (norr om Gottorps allé) med bullervall markerad i brunt och bullerplank markerade med röda streck
samt svarta pilar. Källa: Efterklang

Bullerutbredningskartan ovan visar beräknad högsta ekvivalenta ljudnivå från väg och järnväg i den västra delen av
planområdet (norr om Gottorps allé) med bullervall och bullerplank. Källa: Efterklang
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Söder om Gottorps allé
En bullerutredning har genomförts av ÅF Ljud och vibrationer, 2019-02-06. Utredningen
visar sammanfattningsvis att samtliga fasader beräknas få en ekvivalent ljudnivå under 60
dBA. Beräkningar har gjorts med och utan bullervall ut mot väg E20. Bullernivåerna beräknas med vall och ny bebyggelse i norr sänkas ca 3 dBA.
Tomterna i nordöst är mest bullerutsatta. Ekvivalent ljudnivå beräknas till 45-60 utan bullervall och till 42-57 dBA på tomterna med bullervall. 50 dBA frifältsvärde innehålls på delar av samtliga tomter, varför man kan uppnå riktvärdena genom att placera en uteplats där
riktvärdet innehålls. Bullervallen är inte avgörande huruvida riktvärdet innehålls eller inte.
För att uppnå riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på uteplats krävs antingen avskärmning av
uteplatserna i bullerutsatt läge, alternativt att uteplatserna placeras så att byggnaden avskärmar bullret. Detaljplanens bestämmelser medger olika typer av byggnader och placeringar,
vilket gör att det finns olika möjliga lösningar på bullerproblemet. Sammanfattningsvis har
samtliga tomter områden där 50 dBA ekvivalent ljudnivå kan innehållas.
Även de maximala bullerriktvärdena uppfylls, vilket gör att samtliga bullerriktvärden uppnås.

Bullerutbredningskartan ovan visar beräknad högsta ekvivalenta ljudnivå från väg och järnväg i den sydöstra delen
av planområdet (söder om Gottorps allé) med bullervall. Källa: ÅF

De tillkommande bostäderna kommer att generera en ökning av trafikmängderna som innebär en viss höjning av bullernivåerna längs Gottorpsvägen. Som en referens ger en fördubbling av trafikmängd endast 3 dB ökning i ljudnivå. Hastigheten längs Gottorpsvägen
sänktes 2018 till 40 km/h, vilket innebär en sänkning av bullernivåerna.
Sammanfattningsvis bedöms bullerriktvärdena gå att uppnå för samtliga bostäder med bullervall och på några platser plank.
Trafikkonsekvenser

Konsekvenserna av planförslaget är ökade trafikrörelser på de angränsade gatorna - Gottorpsvägen och Patrons gata. En stor del av den tillkommande trafiken kommer att ansluta
till det övergripande gatunätet vid cirkulationsplatsen på Gottorpsvägen som har hög trafiksäkerhet.
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Patrons gata

Det nya bostadsområdet beräknas alstra mellan 2 200 - 2 800 fordon per dygn enligt beräkning utförd av stadsbyggnadskontoret. Den norra delen av Patrons gata beräknas belastas
med ca 300 fordon per dygn och resterande fordon, ca 2 200 st, kör ut på Gottorpsvägen
vid cirkulationsplatsen. Kapacitetsberäkningar har genomförts på cirkulationsplatsen. Kapaciteten uppfyller godtagbar servicenivå enligt Trafikverkets definition (belastningsgrad
under 1). I högtrafik (en kortare period på morgonen och eftermiddagen) kan det uppstå
tillfälliga fördröjningar, vilket inte är ovanligt på Malmös större gator.

Beräknade trafikflöden i planområdet. De högre siffrorna anger prognos utifrån dagens färdmedelsfördelning, de lägre
anger prognos enligt målsättning i Malmö Trafik och mobilitetsplan. Gator utan angiven trafikmängd bedöms få
under 100 fordon/dygn.

Ett nytt övergångsställe över Gottorpsvägen gör att vägens barriäreffekt minskar, vilket
ökar människors möjlighet att röra sig till fots. Utvecklingen av gång- och cykelvägar i
Ekostråket samt koppling till detta och till Gottorps allé från den nya bebyggelsen innebär
också större möjligheter att röra sig till fots och med cykel.
Längs de stora stråken utmed Gottorpsvägen, Patrons gata och den nordsydliga infartsgatan genom området, kommer fotgängare och cyklister att vara separerade både från
varandra och från biltrafiken, vilket ger en ökad säkerhet.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal ska upprättas, som reglerar kostnader för bl.a. anläggande av gator
och parker. Kommunen genomför allmän platsmark, som sedan exploatören bekostar.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

En stor mängd nya fastigheter kommer att bildas efter planläggningen av området. Se karta
under rubrik 5.2 Plandata för att se fastigheternas placering.
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Bunkeflostrand 12:1

Exploateringsfastigheten Bunkeflostrand 12:1 kommer genom fastighetsbildning att avstå
mark till ett flertal fastigheter för bostadsändamål. Stora delar av resterande fastighet kommer att föras till lämplig gatu- och parkmarksfastighet för att bilda allmän platsmark för
gata, park och natur mm.
Bunkeflostrand 21:3

Exploateringsfastigheten Bunkeflostrand 21:3 kommer genom fastighetsbildning att avstå
mark till ett flertal fastigheter för bostadsändamål, centrumverksamheter, parkering, förskola mm. Fastigheten kommer även att avstå mark till lämplig kommunal gatu- och parkmarksfastighet för att bilda allmän platsmark för gata, torg, park och natur mm.
Bunkeflostrand 3:1

Den kommunala gatu- och parkmarksfastigheten Bunkeflostrand 3:1 kommer att avstå
mark som bildar kvartersmark för bostäder. Fastighetens återstående mark inom planområdet kommer att bilda allmän platsmark för gata och natur.
Bunkeflostrand 6:37

Den kommunala gatu- och parkmarksfastigheten Bunkeflostrand 6:37 kommer att avstå ett
mindre markområde att föras till kvartersmark för bostäder.
Bunkeflostrand 9:62

Den kommunala gatu- och parkmarksfastigheten Bunkeflostrand 9:62 kommer att avstå
några mindre markområden att föras till kvartersmark för bostäder och parkeringshus.
Ringvägen 1:1

Fastigheten Ringvägen 1:1 kommer att avstå ett mindre markområde till lämplig kommunal
fastighet för att bilda allmän platsmark för natur.
Samfälligheten Bunkeflostrand s:17

Delar av marksamfälligheten Bunkeflostrand s:17 kommer att överföras till lämplig kommunal gatu- och parkmarksfastighet för att bilda allmän platsmark för natur.
Samfälligheten Bunkeflostrand s:22

Hela marksamfälligheten Bunkeflostrand s:22 kommer att överföras till lämplig kommunal
gatu- och parkmarksfastighet för att bilda allmän platsmark för park och natur.
3.5 Samhällskonsekvenser
Social konsekvensbeskrivning (SKB)

Den övergripande bedömningen är att planförslaget har goda förutsättningar att bidra med
sociala och hälsofrämjande miljöer. Den sociala hållbarheten har beaktats bland annat genom att i planprocessen arbeta direkt med medborgare och tillsammans ge förslag till framtida utformning och innehåll av främst centrumområdet. Planförslaget bidrar positivt genom att det kopplar Annestad och övriga Bunkeflostrand bättre till varandra genom den
nya mötesplatsen (torget och den planerade handeln och servicen) i området.
Det är även positivt att området har närhet till parker och natur, vilket ger goda förutsättningen för hälsofrämjande aktiviteter.
Några kritiska faktorer som nämns är risken att torget inte blir den mötesplats som tänkt,
om det inte finns tillräckligt många intressenter som vill etablera sig där. Beslut om exempelvis bibliotek, vårdcentral och familjecentral ska etablera sig här är ännu inte tagna. Även
parkeringslösningen i ett mobilitetshus är en kritisk faktor, eftersom det finns en risk att det
inte byggs.
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Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att medge bebyggelse med en bredd av bostadstyper för att tillgodose olika befolkningsgruppers bostadsbehov.
Denna detaljplan är en del av att säkerställa en god planberedskap och ett gott samarbete
med marknadens aktörer och bidra till ökat bostadsbyggande samt attraktiva, hälsosamma
och hållbara livsmiljöer.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom närhet till stora och
varierade grönområden. Det planeras även för ett säkert och utvecklat gång- och cykelvägnät. Det är viktigt att gatorna utformas så att fotgängare och cyklister kan röra sig tryggt
och säkert och att bilarnas hastigheter hålls nere.
Fördröjningsmagasinet ska utformas med flacka kanter så att det inte utgör en säkerhetsrisk.
Tillgänglighet

Området är relativt flackt, men centrumkvarteren faller ca 3 m mot sydväst. Förutsättningarna för tillgänglighet bedöms sammantaget vara goda.
Jämställdhet och trygghet

En variation av bostadstyper finns i planförslaget, vilket stödjer jämställdheten i samhället.
Andra jämställdhetsaspekter är att ha nära till samhällsservice, vilket planen ger förutsättningar för, samt att hållplatser utformas trygga med trygga stråk dit.
Längs viktiga gator i området finns bestämmelser om att bostädernas entréer ska placeras
ut mot gatan, samt att byggnaderna ska placeras förhållandevis nära gatan. Detta bidrar till
mer liv, rörelse och ögon på gatan och till ökad trygghet i området.

Kartan ovan visualiserar vilka olika typer av bestämmelser i detaljplanen som bidrar till ökad trygghet i området.
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Efter granskningen har bestämmelse om entréer även lagts till vid torget, samt en bestämmelse om att fasaden ska vara uppglasad till minst 40 respektive 60 % vid torget. Ett kvarter norr om Gottorps allé har också fått en bestämmelse om att entréer ska läggas mot gatan och stråket, för att öka upplevelsen av trygghet där.
Andra bestämmelser som syftar bl.a. till ökad trygghet är placeringsbestämmelserna p1-4
som innebär att byggnaderna ska placeras nära gatan.
Tryggheten påverkas även positivt av områdets funktionsblandning. I området planeras för
både bostäder, handel, service, fritidsgård, bibliotek, vårdcentral mm, vilket ger förutsättningar för stadsmiljöer som är befolkade under stora delar av dygnet.
Sammantaget är bedömningen att områdets utformning ger goda förutsättningar för att en
trygg stadsmiljö kommer att utvecklas i området.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 550 nya bostäder inom området. Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och består av ca 310 antal lägenheter och ca 240 antal enbostadshus, bedöms bostäderna generera ett behov av ca 110 förskoleplatser och 150 grundskoleplatser på lång sikt. På kort sikt kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i området. Beräkningen är genomförd i en modell för beräkning av behov av för- och grundskoleplatser som alstras genom ny bebyggelse, framtagen
av stadsbyggnadskontoret 2017.
Behovet av förskola löses inom detaljplanen genom att en förskola för ca 80 barn planeras
inom detaljplanens område. Förskolan har minskat i storlek sedan samrådet, eftersom befintliga förskolor i närområdet bedöms ha tillräcklig kapacitet för att möta upp en del av
det ökade behovet.
Behovet av grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga grundskolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Angående behovet av vårdboende eller LSS-boende så finns det enligt prognos inget behov
av att etablera ett nytt särskilt boende i området på i alla fall 8-10 års sikt. Vårdboende ryms
inom kategorin D-Vård, vilket möjliggörs i några kvarter inom planområdet. Angående behovet av seniorboende så ryms denna boendetyp inom kategorin B-Bostäder.
Kommersiell service

Mot bakgrund av den utbyggnad som pågår och den brist på service som finns i stadsdelen,
gjordes utredningen Handelsutredning Bunkeflostrand av Tyréns under hösten 2018. Utredningen undersökte vilka förutsättningar som finns för handel i Bunkeflostrand och här är
några av slutsatserna.
•

Ett förbättrat utbud av dagligvaror och service är nödvändigt för att utveckla Bunkeflostrand som en attraktiv boendeort.

•

Ett stärkt dagligvaruutbud i Bunkeflostrand kan även fungera som dragkraft för
mindre etableringar inom handel, kafé och restaurang, om de samlokaliseras.

•

Handelsutredarna bedömer att det finns förutsättningar att etablera ett kompletterande centrum utmed Gottorpsvägen i östra Bunkeflostrand, där en stor del av utbyggnaden av bostäder planeras.

Ett nytt centrum planeras med anledning av utredningens slutsatser i denna detaljplan, vilket gör att service kommer att finnas i planområdet och att serviceutbudet kommer att öka
i Bunkeflostrand. Läget vid Gottorpsvägen har både för- och nackdelar jämfört med befintligt centrum. Avståndet till de västra delarna av Bunkeflostrand blir längre, men i det nya
läget finns bättre förutsättningar för tätare bebyggelse som ger större underlag för service
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och handel. Många färdas också till och från Bunkeflostrand längs Gottorpsvägen och trafiksituationen vid det befintliga centrumet, kommer att avlastas.
Relevanta övriga projekt

Skanska äger även marken sydväst om denna detaljplan. Här finns en nyligen antagen detaljplan för bostadsbebyggelse och park i detaljplanen 5548. Även för Gottorps gård pågår
en detaljplan (dp 5567). Det pågår även detaljplaner för nya bostadsområden i norra delen
av Bunkeflostrand samt i Elinegård.
De stora utbyggnadsområdena i omgivningen bidrar till att underlaget ökar till det planerade nya centrumet. Även belastningen på vägnätet i närområdet kommer att öka.

Kartan visar en bild över vilka detaljplaner som är pågående i och i närheten av Gottorp. Gula är detaljplaner som
fått planuppdrag, blå har varit på samråd och orangea har varit på granskning.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret (FGK) för genomförandet av de
delar av detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Fastighetsägaren Skanska Mark och
Exploatering Nya Hem 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 nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Biotopskyddsdispens har lämnats in till länsstyrelsen för biotopskyddade träd som avses
fällas.
VA Syd ska klarlägga om fördröjningsmagasinet klassas som tillstånds- eller anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Även anläggandet av fördröjningsmagasinen ska anmälas till miljöförvaltningen enligt 9 kap. 2 § (1998:808) miljöbalken samt 13
och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Teknisk försörjning

I samband med fortsatt markprojektering ska behovet av ledningar för el och VA utredas.
Höjdsättning av området har tagits fram av WSP norr respektive söder om Gottorps allé, i
de båda dagvattenutredningar som är daterade 2019-03-08 samt 2020-05-18. Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och dagvatten
kan avledas med självfall. Fastighets- och gatukontoret ska projektera gatuhöjder och områdets höjdsättning med den preliminära höjdutredningen som utgångspunkt. Genom att inte
fastställa markhöjderna som planbestämmelser är det enklare att göra justeringar vid behov.
De flesta gator är allmänna och kommunen har därmed rådighet över höjdsättningen.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen för strålning och brandrisk.
Tillstånd ska sökas hos miljöförvaltningen för installation av bergvärmeanläggning.
Brand

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara högst 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Planområdet ligger beläget inom normal insatstid för räddningstjänsten. 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 högst 75 meter.
Om flerbostadshus ska projekteras för utrymning med hjälp av räddningstjänsten behöver
tillgänglighet finnas direkt till fasaden. Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid
utrymning från flerbostadshus om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller
fönstrets underkant inte överstiger 11 meter under förutsättning att det finns uppställnings48 (57)

platser för den bärbara stegen som är utformade enligt Räddningstjänsten Syds råd. Om
höjden överstiger 11 meter kan räddningstjänstens höjdfordon användas för utrymning under förutsättning att körbar väg/ räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon
finns. Trädplanteringar längs gatorna kan komma i konflikt med eventuella uppställningsplatser. Utrymning ska då lösas på annat sätt, tex genom dubbla trapphus, utanpåliggande
trappor eller loftgångar så att uppställningsplats inte krävs. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap 40 § plan- och bygglagen och har undertecknats innan godkännandet i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet reglerar frågor som har med överlåtelse av mark, ersättning för gatukostnader och bildande av servitut att göra.
Marköverföring från samfälligheter till allmän plats ska ersättas. Ersättning för inlösen av
marksamfälligheter och upphävande av vägservitut ska beslutas.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören. En gasledning och en teleledning i den nordöstra delen av planområdet ligger inom byggrätter och planeras därför att flyttas. Kommun och byggherre bör
kalla till ledningssamordningsmöte i god tid innan några arbeten påbörjas, eftersom det tar
lång tid att få alla tillstånd klara för att genomföra en ledningsflytt.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som ska bekostas av fastighetsägaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

En stor mängd nya fastigheter kommer att bildas inom området. 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 parkeller gatumarksfastighet. I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder.
Kvartersmarken förmodas delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske.
För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, bildas gemensamhetsanläggningar. Även innergårdar, passager mellan fastigheter, parkeringsytor, kommunikationsytor och andra fastighetsgemensamma utrymmen inom kvartersmark
kan behöva samordnas genom bildande av gemensamhetsanläggning. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom servitut eller ledningsrätt.
Ansökningar om förändringar av fastigheter och gemensamhetsanläggningar lämnas till
Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
Ett servitut (81/2006.1) finns på Gottorps allé (Bunkeflostrand S:17) som säkrar utfart från
fastigheten Bunkeflostrand 21:3 och 21:6. Detta servitut ska upphävas eftersom framtida
utfart från fastigheterna kommer att ske via Patrons gata.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av att det i Malmö och i området finns behov av bostäder, centrumverksamheter och rekreativa grönområden. Att möjliggöra både flerbostadshus och
småhus inom kommunens gränser är ett sätt att erbjuda ett brett utbud av boendeformer
och därigenom 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, dåvarande gatukontoret (numera fastighets- och
gatukontoret), miljöförvaltningen och förskoleförvaltningen vid Malmö stad tillsammans
med Skanska Nya Hem och FOJAB arkitekter.
Planområdet har sitt ursprung i detaljplan 5548 som var på samråd i januari 2018. Detaljplan 5548 delades efter samrådet upp i två olika detaljplaner varav denna är den andra etappen i en större utveckling av östra Bunkeflostrand. Samrådsförslaget för Dp 5548 omfattade totalt ca 500 bostäder i friliggande villor, kedjehus, parhus, radhus och flerfamiljshus
samt en förskola för ca 160 barn.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen,
VA Syd, förskoleförvaltningen och kulturförvaltningen, deltagit.
Delaktighet

Kommunen arbetar aktivt med att sprida information om vad som händer i Bunkeflostrand
till samhällets invånare. Detta sker främst genom följande hemsida; https://malmo.se/Service/Var-stad-och-var-omgivning/Stadsplanering-och-strategier/Stadsutvecklingsomraden/Bunkeflostrand.html
På denna hemsida presenterar kommunen vilka planer till utveckling som finns. Man kan
också prenumerera på ett nyhetsbrev som skickas ut med jämna mellanrum.
Som en del i denna detaljplaneprocess hölls en workshop med allmänheten den 26 nov.
2019 på Gottorpsskolan. Många av synpunkterna handlade om behovet av olika typer av
verksamheter, service och möteslokaler kring torget. Detta har behandlats bl.a. genom att
detaljplanen möjliggör för detta genom att bestämmelsen C-Centrum finns runt torget och
kvarteren intill. En detaljplan kan dock inte styra, vilken verksamhet som etablerar sig på
platsen, utan det krävs att någon är intresserad av att driva verksamheterna som efterfrågas.
Majoriteten av förslagen och synpunkterna från mötet handlade om hur torget bör utformas och vad det bör innehålla. Denna typ av idéer och synpunkter tas främst om hand i det
gestaltningsprogram som tagits fram över området. Det är kommunens fastighets- och gatukontor, som när detaljplanen är klar, arbetar vidare med utformningen av torg, gator och
parker i området.
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5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet utgör en areal på cirka 40 hektar. Planområdet ligger i östra delen av Bunkeflostrand och begränsas främst av Gottorpsvägen i norr och av Patrons gata och Gottorps
gård i väster. I söder och öster avgränsas planområdet främst av jordbruksmark och Europaväg 20 (Yttre Ringvägen).
Större delen av planområdet utgörs av fastigheterna Bunkeflostrand 21:3 och 12:1 som ägs
av Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB. Malmö kommun äger mark längs Gottorpsvägen i norr, fastigheten Bunkeflostrand 9:62, där en mindre remsa ingår i planområdet. I öster ingår en del av fastigheten Bunkeflostrand 3:1, som ägs av Malmö kommun, i
planområdet. I öster ingår även en mindre del av fastigheten Ringvägen 1:1 i planområdet.
Denna fastighet ägs av Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab AB. I väster ingår även en
liten del av fastigheten Bunkeflostrand 6:37, som ägs av Malmö kommun.
Ett servitut (81/2006.1) finns på Gottorps allé (Bunkeflostrand S:17) för att säkra anslutning till fastigheten Bunkeflostrand 21:6.

Planområdet är markerat med en röd linje på detta flygfoto med fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.
Platsens historik

Planområdet utgörs nästan uteslutande av jordbruksmark och ligger i vad som tidigare var
Bunkeflo socken i de sydvästra delarna av Malmö. Fram till 1967 hörde hela planområdet
till Gottorps gård, som gränsar till planområdet i väster. Omgärdad av en trädridå, norr om
Gottorps allé, låg boningshuset med tillhörande herrgårdspark. Boningshuset är numera rivet och en ny byggnad är uppförd på samma plats. Söder om Gottorps gård och allén fanns
det en gårdsplan med ladugård, stallar, loge och en rättarebostad. Samtliga byggnader är numera rivna.
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Inom området löper delar av dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo. Senaste omprövningsförrättningen utfördes 1998 när Svedab hade förvärvat en fastighet inom dikningsföretagets
båtnadsområde för att bygga landförbindelsen till Öresundsbron. Genom omprövningen
tappade dikningsföretaget en stor del av sin betydelse och nu planläggs sista delen av åkermarken för annan användning.
Kulturmiljö

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

Enligt Grönplan för Malmö 2003 är förbindelsen mellan Pildammsparken och Bunkeflo
strandängar betydelsefull att binda samman genom det så kallade Ekostråket. Att planlägga
den södra delen av aktuellt planområde som park och naturmark är avgörande för att bygga
vidare på Ekostråket.
Topografi, landskap och grönstruktur

Området består nästan uteslutande av öppen jordbruksmark. Igenom området sträcker sig
Gottorps allé, som har pekats ut som värdefull i en naturvärdesinventering som genomförts. Den ca 700 m långa Gottorps
allé samt en ca 70 m lång läplantering -som ligger i nordsydlig riktning söder om allén - bildar tydliga
rumsbildande landskapselement. Allén förbinder den planerade bebyggelsen med befintlig bebyggelse i
väster.
Området ligger ca 10-12 m över
havsnivån och sluttar svagt åt väster
och söder. Dagvatten och skyfall
rinner idag mot sydöst i planområdets östra del och västerut i områdets västra del (se karta till vänster).
Diken leder sedan dagvattnet ut till
havet i väster.
Utredningsområdet utgörs enligt
jordartskartan till största delen av
morängrovlera och lerig morän. Det
innebär att infiltrationsförmågan är
dålig.
Kartan ovan visar höjdkurvor (orange), flödesvägar (blå linjer) samt var vatten beräknas samlas vid ett kraftigt skyfall, även kallat 100-årsregn (blå fält).
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Kollektivtrafik

Skånetrafiken trafikerar närområdet med stadsbusslinje 4 och 6.
Stadsbusslinje 6 går mellan Klagshamn och Toftanäs via Hyllie och Malmö Triangeln.
Busslinjen är snabbt växande på grund av stora utbyggnader i Hyllie och Bunkeflostrand
och ingår i storstadspaketet och kommer att elektrifieras. Stadsbusslinje 6 trafikerar Klagshamnsvägen och Gottorpsvägen med närmsta hållplats Annestad precis norr om planområdet.
Linje 4 går mellan Bunkeflostrand och Stora Bernstorp via Malmö C. Närmsta hållplats ligger drygt 300 m väster om planområdet längs Per Josephssons väg. Där stannar även buss
nr 6.
Att resa med buss till Limhamn centrum tar knappt 15 min och till Hyllie knappt 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

Närmsta befintliga gång- och cykelväg finns längs med Patrons gata i väster och längs Gottorpsvägen i norr. Härifrån finns anslutning vidare ut på Malmös huvudcykelnät. Fotgängare och cyklister kan även gå och cykla på grusvägen igenom Gottorps allé som sträcker sig
igenom planområdet och ta sig vidare mot nordöst genom ekodukten som passerar under
Yttre Ringvägen.
Planområdet kopplas till Malmös biltrafiknät via Gottorpsvägen och Patrons gata.
Teknisk försörjning

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

Närmsta skola är högstadieskolan Gottorpsskolan som ligger strax väster om planområdet.
Här ligger även Bladbaggens förskola. Grundskolor för F-6 (Sundsbro- och Ängsslättsskolan) ligger ca 700 m väster om planområdet. Närmsta vårdcentral finns i Annestad ca 150
m norr om planområdet. Handel saknas till stor del i Bunkeflostrand idag, vilket beskrivs
närmre i den handelsutredning som tagits fram (Handelsutredning Bunkeflostrand, Tyréns
2018). Närmsta dagligvarubutik finns idag i Bunkeflo centrum ca 1 km västerut.
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 bebyggt. Planområdet består nästan uteslutande av jordbruksmark med begränsade natur- och kulturvärden och marken är inte allemansrättsligt
tillgänglig. Naturvärdena bedöms vara av lägre grad och marken är främst av jordbruksindustriellt intresse.
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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 tät småhusbebyggelse 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.
Planområdet gränsar i öster till Europaväg 20 och Öresundsbanan som utgör riksintressen
för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av anläggningarna. Bullerutredning och riskutredning har genomförts för att avgöra hur
nära riksintresset man kan bygga. En bullervall planeras för att minska problem med buller
och risker. Bullervallen ska utformas enligt Trafikverkets normalsektion med krav på lutning och begränsningslinje, och får inte påverka befintligt vägdike.
Översiktsplan

Översiktsplanen redovisar en stor sammanhängande yta för dels ny blandad stadsbebyggelse och dels för park och natur inom planområdet. 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 i stora drag Översiktsplan för Malmö
2018, samt avsikten att utveckla tätorten Bunkeflostrand och möjliggöra Ekostråket. Översiktsplanens gränsdragning är dock grov och bedöms inte lämplig att följa helt och hållet i
den nordöstra delen av planområdet. Gränserna mellan park/natur samt bebyggelse har därför omfördelats, eftersom det inte är lämpligt att bygga alltför nära Yttre Ringvägen och
istället bebygga en mindre del av det som är park/natur mot Ekostråket.
Området mellan planerad bebyggelse och kusten är redan bebyggt och ska Bunkeflostrand
kunna utvecklas är planområdet ett naturligt och lämpligt område att exploatera. Detaljplanens kvartersmark ansluter till befintlig bebyggelse i väster och norr och fyller ut en lucka i
stadsväven mellan befintlig bebyggelse, Gottorpsvägen och Yttre Ringvägen.
Detaljplanen innebär att ett nytt centrum etableras i området, vilket anses inrymmas i kategorin blandad stadsbebyggelse i översiktsplanen. Det nya centrumläget motiveras av att det
finns ett stort behov av handel och service i Bunkeflostrand. Försök att utveckla befintligt
centrum har misslyckats och detta område bedöms vara ett lämpligt område att utveckla ett
nytt centrum i. Stöd för att etablera ett nytt centrum på platsen är att området kring det
kommer att bli relativt tättbebyggt, samt att det är många som rör sig förbi området längs
Gottorpsvägen varje dag.
Stadsbusslinje 6, som går längs Gottorpsvägen med en hållplats precis norr om planområdet, ska byggas ut för elektrifiering enligt Storstadsavtalet. Det är motiverat att utveckla tätorter i samband med utveckling av kollektivtrafiken så att fler kan resa hållbart.
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Kartan visar planområdet med Översiktsplan för Malmö 2018 i bakgrunden. Mörkbrunt är ytor för ny stadsbebyggelse och grönt är ytor för park och natur enligt ÖP. I den östra delen har gränsen mellan natur och bebyggelse justerats utifrån översiktsplanens grova indelning.

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 med en stor andel 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.
Det finns även en stor efterfrågan på olika typer av service i Bunkeflostrand, vilket denna
detaljplan ger utrymme för.
Den planerade åtgärden är inte helt förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över
översiktsplanen. Länsstyrelsen menar bl.a. att det i översiktsplanen saknas motivering och
analys av hur Riksintresset för högexploaterad kust påverkas av utbyggnaderna.
Planprogram

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

Större delen av planområdet är inte tidigare planlagt. En mindre del i öster är planlagd som
NATUR i Dp 4616 och en liten del i öster är planlagd som LOKALGATA i Dp 5021.
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5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Arkitekturstaden Malmö (tematisk fördjupning av översiktsplan) 2018
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2018-2022
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Mobilitet för Malmö, 2020
Renhållningsordning 2021-2030 för Malmö stad
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016
Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens närområde, 2000

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handelsutredning Bunkeflostrand, Tyréns, 2018-12-21
Naturvärdesinventering, Calluna, 2017-11-23
Ekosystemtjänstbedömning, Calluna AB, 2018-06-28
Förberedande studie med avseende på markföroreningar, Sweco, 2015-08-31
Miljöteknisk markundersökning, Sweco, 2017-07-06
Kompletterande jordprovtagning, Sweco, 2018-10-04
Vibrationsrapport, ÅF, 2017-11-29
Arkeologisk förundersökning, Rapport 2018:11, Sydsvensk Arkeologi, 2018
Dagvattenutredning, Sweco, 2016-01-21
PM dikningsföretag, Sweco, 2016-12-22
Dagvattenutredning Östra Bunkeflostrand, WSP, 2019-03-08
Dagvattenutredning DP 5615, området norr om Gottorps allé, WSP, 2020-05-18
Trafikbullerutredning (söder om Gottorps allé), ÅF, 2019-02-06
Trafikbullerutredning (norr om Gottorps allé), Efterklang, 2020-06-02
Riskutredning, Briab Brand & Riskingenjörerna AB, 2020-10-20
Mobilitetsplan Gottorps allé, Ramböll, 2017-09-25
Mobilitetsplan Östra Bunkeflostrand -Dp 5615, Ramböll, 2020-06-01
Social konsekvensbedömning, Stadsbyggnadskontoret, 2020-01-13
Dagsljusutredning, FOJAB, 2020-03-24
Skuggstudie, FOJAB, 2020-04-03
Gestaltningsprogram, FOJAB, 2021-04-08
Illustrationer, sektioner och körspårsstudie, FOJAB
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Övriga dokument

•

Planprogram 6049 Gottorps allé, 2016-12-05

Stadsbyggnadskontoret

Johanna Perlau
Enhetschef
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Planhandläggare
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