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Tillsyn över kommunens beslut att anta detaLJplan för del av
fastigheten östra Sjukhuset 2 m.fl. (Sege Park) i Kirseberg,
Malmö stad (Dp 5455)
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen överprövar inte stadsbyggnadsnämndens beslut, den 21 september 2017 § 344, att
anta detaljplan för del av fastigheten Östra Sjukhuset 2 m.fl. (Sege Park) i Kirseberg, Malmö stad
(Dp 5455).

Skäl till Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen ska enligt 11 kap. 10 §plan-och bygglagen (SFS 2010:900) överpröva
kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan om beslutet kan antas innebära att
•

ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,

•

regleringen av sådana &agor om användningen av mark- och vattenomraden som angår
flera kommuner inte samordnas pa ett lämpligt sätt,

•

en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,

•

strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser eller

•

en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till
risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen har inte funnit sådana skäl att överpröva aktuell detaljplan.
Detta beslut har fattats av enhetschef Kajsa Palo med planhandläggare Anna Jansson Thulin som
föredragande. Detta beslut har bekreftats digitalt och har däifor ingen namnunderskrift.

Kajsa Palo
Anna Jansson Thulin

Postadress

Besoksadress

Telefon

Telefax

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 OOvx

010-224 11 00 6 88 11-9

291 86 Kristianstad

0 Boulevarden 62 A 010-224 10 OOvx 010-224 11 00 5050-3739

Plusgiro/Bankgiro

E-post

www
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UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING
Detaljplan för del av fastigheten Östra Sjukhuset 2 m fl (Sege
Park) i Kirseberg i Malmö

Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan- och bygglagen 5 kap
27§ kan antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges ställe.
I samband med stadsbyggnadsnämndens beslut om granskning har Vänsterpartiet,
Moderaterna och Liberalerna reserverat sig och lämnat in ett särskilt yttrande.
Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 2017-04-18 till
201 7-06-02.

Länsstyrelsen har i skrivelse 201 7-05-30 framfört att Länsstyrelsen med de aktuella
planhandlingarna och nuvarande information inte har nägra synpunkter på
planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 10-11 §§ PBL.
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd Segeå-projektet har i skrivelse
2017-05-22 framfört att man har yttrat sig tidigare skede och vidhåller tidigare
framförda synpunkter. Malmö Miljönämnd framhåller under rubriken dagvatten på
sidan 11 att "eftersom recipienten Segeå har dålig status, bör sa lite ,'atten som möjligt
släppas ut och det vatten som ändå når Segeå bör nra så rent som möjligt". Segeåns
Vattenförbund och Vattenråd anser att det här påpekandet är viktigt. 1)
Sidan 47 under rubriken Dagvatten. Kommentar: Det är positivt att det kombinerade
a,,loppssystemet kommer att ersättas med ett ledningsnät där dag-·atten och
spillvatten separeras.
Segeåns Vattandragförbund och vattenråd framhaller vikten av att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan hallas.

S tadslljggnadskontorets kommentar
1) Se svar till tidigareyttrande i samrådsredogijrelsen. S tadslljggnadskontoret instämmer
i att det är viktigt att minimera utsläppen till Segeå.
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Trafikverket har i skrivelse 2017-05- 22 framfört att Trafikverket i detta skede inte
har nya synpunkter pa planförslaget utan hänvisar till vart tidigare yttrande i
samradsskedet.
S tadsryggnadskontorets kommentar
Se svar till tidigareyttrande i samrådsredogö"relsen.

E.on Värme har i skrivelse 2017- 05- 24 framfört följande erinran och krav på
ändringar:
- EYS ställer krav på att u-område skapas där befintliga fjärrvärmeledningar
passerar på kvartersmark och med säkerhetsavstånd pa 2 meter från
ytterkant respektive ledning. 1)
- EVS motsätter sig skrirningen på sidan 52 i PlanbeskriYningen om att
befintligt ledningsnät rivs innan försäljning ay mark och att ledningsägaren
star för kostnaderna. EVS ledningsnät försörjer idag befintliga kunder med
värme och kan inte rivas utan att omfattande åtgärder genomförs. 2)
- EVS star fast vid tidigare svar att EVS inte tar nagra kostnader för åtgärder
och ändringar av befintligt ledningsnät som följd av utformningen som
detaljplanen kräver. 3)

- EVS avser inte bygga nästa generations fjärn-ännenät med lägre
framledningstemperaturer så länge förutsättningarna inte finns för det inom
området med befintlig och tillkommande bebyggelse. 4)
Med hänsyn till onnstående synpunkter ställer sig EVS positirn till denna detaljplan,
och att kunna förse den nya bebyggelsen med ·vår fjärrvärme samt i samarbete hitta
hallbara och klimatsmarta lösningar.
S tadsryggnadskontorets kommentar

1) u-område fiir ledning ö·ver kvartersmark läggs tillpa plankartan.
2) Rivningar av befintliga ledningar rö"rfrämst ledningar som tillhö"r kommunen.
Skrivning har ändrats till att del av befintliga ledningar rivs. Rivning av befintliga
ledningar och ett ,rytt /edningsnät är en fa·n ,tsättningfa·r att kunna säfa marken.
Rivning och utryggnad av.fjärrvärme måste ske parallelltfo"r att minimera
olägenheternafa"r befintliga k unde,:
3) Kostnaderfa"r 1,1tryggnad sryrs via en iiverenskommelse mellan kommunen och
ledningsägaren. Då en utryggnad av nätet innebär utökat kundunder/ag ska
/edningsägaren bidra till att bekosta åtgärde1~ ändringar och utryggnad.
4) Nästa generations.fjärrvärmenät ingår i diskussioner i samband med ett gemensamt
klimatkontrakt. Då detta ännu inte är beslutat har texten iplanbeskrivningen
ändrats från ska, till att diskussionerfiirs angående ryggnation av nästa generations
.fjärrvärmenät.

E.on Elnät har i skrivelse 2017- 05-31 framfört att man i tidigare yttrande föreslagit
att möjligheten att lägga elledningar i parkmark ska säkras i planen. Kommunen har i
sina kommentarer över yttrandet redovisat att u-område inte kan läggas ut på allmän
platsmark. Kommunen meddelar ,-idare att gatukontoret får kontaktas för att utreda
om det är möjligt.
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Det finns enligt Yår mening inget i PBL som hindrar kommunen fran att bestämma
markreserrnt för ledningar som behövs för allmänna ändamål pa allmänna platser.
Med hänsyn till detaljplanens desposition, bl a med parkmark som på tre sidor
omgärdar mark anedd för bebyggelse, kan det bli problem att klara elnätets
elsäkerhets- och tekniska kraY om det inte finns möjlighet att lägga elledningar i
parkmark. Sett ur var synvinkel är det inte tillfredställande att en sådan viktig fråga
skjuts på framtiden. Vi anser att en utredning över möjlig ledningsläggning inom
planområdet utgör en sådan fraga som enligt PBL skall hanteras i planhandlingama
för att säkerställa att ett samordnat och ändamålsenligt genomförande aY detaljplanen.
S tadslyggnadskontorets kommentar
Stadslyggnadskontoret vidhåller samma svar som i samrådsredogiirelsen. Enligt PBL och
Boverkets allmänna råd ska u-område användas fa'r att reservera markfor allmämryttiga
å'ndamålpå kvartersmark. De två kvarter som omgärdas av park pa tre sidor utgörs av
befintliga lyggnader. Da man lägger om hela gatu- och elledningsnätet giirs bediimningen
att anslutning utan problem kan lösas i den planerade gatan.
,viö;fig ledningsläggning har studerats av gatukontoret tillsammans med ledningsågare i
området.

Wästbygg projektutveckling Sverige AB har i skrivelse 2017-06-01 framfört att
man har tagit del av granskningshandlingen för detaljplanen som omfattar deras
tilltänkta byggrätt i utbyggnadsomradet av Sege Park. Handlingen är väl
genomarbetad och byggbar vilket kommer ge en vacker ny stadsdel. Vid genomgang
har de hittat följande synpunkter som de anser viktiga att beakta.
- Möjliga vaningshöjder inom bostadskvarteret differerar mellan
fyravaningshusen och sexvaningshusen. Som ett led i att bygga med hallbara
materialval och mindre klimatpåverkan börjar vi utreda att uppföra vara hus
med massiv trästomme. Träbjälklag kräver en högre höjd för att hantera
laster och stomljud mellan ,·aningarna, cirka 500 mm jämfört med ett
traditionellt plattbärlag i betong som bygger cirka 270 mm. Vi föreslår
därmed att högsta byggnadshöjd 19 meter ändras till 21 meter för att vara
samstämmig med fyravåningsdelarna alternativt att höjder endast regleras
med antal våningar.
- Ar även tight höjdmässigt med traditionell betongstomme med en
bottenvåning på fyra meter och våningshöjder på 3 meter har vi svårt att
klara erforderlig isolering på taket vid sexrnnings bebyggelse som
detaljplanen är utformad idag. Byggnadshöjden behöver därmed höjas i detta
fallet till 20 meter. 1)
- Fastigheten bör kompletteras med ett f5 likt kvarteret längst i öster (1YIKB)
vid ett eventuellt behov av parkering under gard ifall p-huset inte täcker
samtliga fastigheters behm-, skyddsrum kan behöva placeras här eller
lägenhetsförråd. 2)
- Vi anser det olämpligt att skriva in specifika krav på störningsskydd och
gränsvärden då dessa kan komma förändras i nya framtida regelverk och da
gäller detaljplanen utifrån de kra,- som skrivs in i idag. 3)
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- Vi vill skapa lättillgängliga väderskyddade cykelparkeringar för att främja
hållbara transportval. För att möjliggöra detta önskar vi att bostadskvarteret
även får: "e1 Utöver angiven maximal byggnadsarea får väderskyddad cykeloch Yagnsparkering samt skärmtak uppföras. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)" 4)
- Enligt uppgift finns det önskemal ifrån Region Skåne att ha kvar en
värdcentral i omrädet. Vi finner det lämpligt att detaljplanen möjliggör en
placering av denna typ av verksamhet i bostadskvarteret. 5)
- Kra,Tpå utformning av parkeringshuset måste finnas som reglerar att
fasaden är helt eller delvis stängd så att störande ljuskäglor ifran bilarna inte
lyser in i bostadskvarterets lägenheter. Var kommentar ifrån
samradshandlingen avseende placeringen av parkeringshuset vidhalls. Vi
anser att parkeringshuset har en mindre störande inverkan ,·id placering
öster om bostadskvarteret och att torget blir mer livfullt med ett bostadshus
som närmsta granne istället för ett parkeringshus. 6)
- Vi hade i samradsskedet synpunkter på parkeringshusets höjd och nära
placering intill bostadshuset. Vi fick da beskedet: " - Fiir attfa'rbättra lägetfa'r e1t
bostadskvmter tar vi bon mijjligheten tzll radhus upp pa p-husets tak och det blir då max
17 m hogt': I granskningshandlingen är nu istället parkeringshuset 19 m högt
och ger ännu sämre dagsljusförhållanden för bostadsb-arteret. Vi anser att
parkeringshuset måste sänkas till 17 m alternativt byta placering med
bostadskvarteret för att kunna skapa bra boendemiljö i de framtida
lägenheterna. 7)

S tadsq)'ggnadskontorets kommentar
1) Eftersom stadsryggnadskontoret vill uppmuntra ryggnation med ti·ästomme hijjs
ryggnadshö_jden ti/121 meter. Det innebär dock att rygghemn kan beho'va bearbeta
planlosningar m.m. och gära särskilda insatserfa'r att klara krav om dags!Jus.
2) Plankanan justeras så att underryggnad mi!Jliggo·rs under hela kva11eret. Detta
bedo»1s vara lämpligt då kvaneret ligger iplanområdets utkant och en ambition i
arbetet är att inte leda in trqfik längre in i området.
3) lvl.almo· stad anger alltid bestämmelse om sto·rningssk:Jdd när så krävsfa'r att visa
efter vilka fanttsättningar ryggrätten är givm och kan u!JrytijaJ: Det är en garantifa'r
sdväl qj'tl,herren som fa'r staden. Riktvärdena i planhandlingarna har uppdaterats
efter den ändn'ng som trädde i kraft 2017-07-01. Om 1iktvärdena åter har ändrats
vid rygglov kan stadsryggnadskontoret enligt nuvarande poliry medge en avvikelse
upp till gällande riktvärde.
4) Vådersl~_yddade rykelparkeringar räknas som komplementryggnad och medges
därmed på kryssmarkerad mark. Pärfa'rskolan f år även vädersk:) dd uppfa'ras på
pn'ckmark. S tadsryggnadskontoret ser även gärna ryggnadsintegrerade lb'sningar.
1

5) Eftersom staden är i stort behov av bostäder och då kontor och centmmfunktioner
främst ska koncentreras till områdets torg behålls markanvändning BC1 likt
granskningsfo'rslaget.
6) Parkm'ngshusets fasadutformning är en fråga som behandlas i bygglovet.
Parke1ingshuset harplacerats närmare områdets centmmdel och tor;g i !Yfte att oka
tillgängligheten. Ett parkeringshus genererar liv och rärelse och utgo·r en nod i
området.
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7) Eftersom det ärplanområdets enda parkeringshus har det sedan samrådet
dimensionerats upp en vaningflir att säkerställa att områdets, och närområdets
parkeringsbehov kan /risas på ett tzi!fredställande sätt. Utokningen .ryftar tzil att
frän~ja mi!Jlighetfo"r parkeringskop.

Hyresgästföreningen har i skri,-else 2017- 06-01 framfört att de vill passa på att
stryka under den positirn bild av att det byggs flerfamiljshus med det gröna i fokus. Vi
hoppas också att det byggs fler hyresrätter i samma plan. Förövrigt har vi inte några
synpunkter i ärendet.
ByggVesta har i skrivelse 2017- 06-05 framfört att man generellt är nöjd med den
ambition som planhandlingarna uttrycker för omradet men det bör framga en
tydligare koppling mellan upprättad planbeskrivning och plankartan. Upprättad
planbeskrivning är ett mycket omfattande dokument och det är s,-art att relatera och
utläsa olika ställningstaganden samt dess påverkan med bestämmelser på plankartan.
Det är svårt att förhålla sig till kra,- eller önskemal beskrivna i planbeskrivningen som
inte följs upp med bestämmelser på plankartan. På samma sätt är det svårt att förhalla
sig till bestämmelser på plankartan som inte tydligt beskrivs i planbeskrivningen med
en följande förklaring till bestämmelserna. Det finns också motstridiga uppgifter
mellan de båda handlingarna. 1)
By.f!!,rättszon
Vi anser att det vore bättre med en förenklad och flexiblare form som avgränsning av
de tva byggrätterna för oss att förhalla oss till. Vår ambition är given-is att jobba
vidare med föreslagna byggnadsutformning men da de ännu ej har studerats på
systemnivå önskar vi att byggrättszonen blir en rektangulär form med goda mått till
våra föreslagna byggnadsvolymer. Framförallt allt en bredare byggrättszon med man
för justeringar av byggnadsvolymerna och en något friare och mer optimerad
placering a,- volymerna gentemot annan markanvändning inom fastigheten. Den
oregelbundna och snäva byggrättszonen kan bli försvårande och inte ge möjlighet för
en bättre lösning av saväl byggnaderna som förgårdsmarken och övrig gårdsyta med
dess innehåll.
Vi anser att exploateringsbestämmelsen om en maximal byggnadsarea om 90 procent
inom egenskapsgränsen blir överflödig då avgränsningen av byggrättszonen redan är
så specifikt preciserad och avgränsad inom fastigheten. 2)

Dagvatten
Det framgår inte genom planbestämmelser hur dagvatten ska fördröjas eller på annat
vis hanteras inom planområdet. Vi kan inte utläsa någon redogörelse för det
framtagna dagvattenPM som upprättats och dess påverkan på plankartan. I
planbeskrivning föresprakas öppna system inom området och självfallslösningar inom
fastigheter, vad händer därefter med dagrnttnet? Går det att skapa en självfallslösning
inom fastigheterna? Möjligheterna för att uppnå en god dagvattenlösning anser vi inte
tillräckligt studerade, även om ambitionen är bra. Vi anser att detta kan skapa ett
bekymmer inför den kommande bygglovsprocessen. 3)
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Takvinkel, teknisk anläggning och qyggnadshi!Jd
'Vi anser att den exakta takvinkel om 30 grader görs om till att istället vara ett spann
mellan 0 och 30 grader. Anledningen är att sedumtak inte kan anläggas utan att ,·idta
extra ordinära åtgärder i den specifika takvinkeln. Vi tror att ,·i kommer behöva
sedumtak för att klara kommunens grönytefaktor. Takvinkeln är heller inte optimal
för solceller. Det står att teknisk anläggning far finnas 5 meter utöver byggnadshöjd
och nockhöjd, vilken av de tva höjderna på byggnaden ska vi räkna 5 meter ifran? En
justering av planbestämmelsen behövs inför den kommande bygglm·sprocessen som
tydliggör vad som gäller. 4)
Planbestämmelsen för att byggnadshöjden ska beräknas från den södra fasaden är bra
men borde följas upp med ett särskilt skäl nrför den ska beräknas från den södra
fasaden i planbeskrivning. Detta för att helt undga den problematik som
bestämmelsen om byggnadshöjd kan föra med sig in i bygglovshanteringen.
Då byggrättszonen är mer än 6 meter från allmänplats bedömer vi att det är
medelmarksnivån invid huset som blir den beräkningsgrundade höjden att utgå ifrån
vid en beräkning av byggnadshöjden, är det en korrekt bedömning? 5)

Grb.,!)1tefaktor
Vi välkomnar den höga ambitionen med grönytefaktorer och minskad bilam~ändning
men vi ser ett problem med ytanvändningen inom ..ärt tilldelade område. Vi bedömer
att vi faller in under en grönytefaktor om 0,6 vilket innebär en eko-effektiv yta som är
60 procent av tomtarealen. Har vi förstatt detta rätt? Det som begränsar framtida
handlingsutrymme för att uppfylla grönytefaktom är den specifika takvinkeln om 30
grader som omöjliggör sedumtak. Grönytefaktom kan ocksa innebära en förs,·årande
omständighet vid anläggande av bilpoolsparkering, växthus, handikapparkering inom
samma yta som eko-effektiva ytor ska finnas. Ett Yisst innehåll kanske inte kan
utformas eko-effektiva. Sådana icke eko-effektiva ytor får då uppga till 40 procent a,·
tomtarealen. Vi behöver en tydlig definiering av vad som kan anses vara en ekoeffektiv yta da vi maste förhalla oss till detta i bygglovet. Bestämmelsen blir otydlig
för oss och försvårande även om vi delar ambitionen. 6)
Fo·rgårdsmark och prickad mark
Bestämmelse om att förgårdsmarkens gestaltning ska tas fram i samråd med
gatukontoret är otydlig och saknar lagstöd då vi inte vet ,·ad detta kan innebära. I
denna zon finns det önskemal och handikapparkering, ytor för avlämning och
upphämtning för fardtjänst, cykelparkering, möjligheter för sophantering under mark,
ambitionen är bra men finns ytorna? Förgardsmarken principförklaras i
planbeskrivningen men innefattas dess önskade innehåll inom den på plankartan
specificerade zonen? 7)
Korsmark
Det vore bättre med en höjdbestämmelse för komplementbyggnad istället för
vaningar. Bestämmelse att endast handikapp- och bilpoolsparkering får finnas, bör
justeras eftersom det finns en motsägelse och otydlighet i uttrycket när det samtidigt
far finnas annat inom samma bestämmelse. Kravet för vanlig parkering finns uttryckt
i planbeskrivningen som ett behov om bilparkering 0,5 per lägenhet. Hur fungerar
behovet av bilparkeringar ihop med bilpoolslösningen? Hur många
bilpoolsparkeringar behövs det? Det är svårt att första vilket krav om bilparkeringar
som kan komma inför bygglovsskedet.8)
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Det vore bra om uppförandet av väderskyddade cykelparkeringar bfu
bygglovsbefriade i detaljplanen. Det bfu en konkurrens om de ytor som finns
tillgängliga för det som beskrivs ska finnas pa gårdsmarken (prickad mark och kors
mark), det är svårt att ta en överblick och förståelse för dess innehall och hur det ska
ta plats. 9)

S tadsryggnadskontorets kommentar

1) Vissa ändringar hargjorls i planhandlingarna i .ryfte att öka tydligheten.
Planbeskrivningen ska utgö·ra en utiikad beskrivning och stödfiir läsning av
plankartan.
2) De aktuella ryggrätterna är noggrant studerade utifrån ö·nskad stadsbild i
området och i relation till den kulturhistoriska mi/jiin, vmfiir de är relativt
specificerade ifiirslaget. Bestämmelsen e90 er~juder ryggherren en viss flexibilitet
fiir hur denne vill '!)it!Ja ryggrätt.rytan.
3) En forstudie infiir deta/jpro/ekteringen fiir dagvatten har tagits fram.
Utred11ingen fiireslar att dagvatten vid skyfall leds mot "mittaxeln" och den stora
parken i öster. Dessa åtgärder är ingen plarifraga utan fii/far uifo1mningen av
allmän plats respektive fastighetsägarens valda åtgärder inom kvarlersmark.
4) Takvinkeln 30 grader är noggrant studerad utifrån ö·nskad stadsbild i omrddet
och i relation till den kulturhisto,iska mi!Jö·n. Ett tak med en lutning av 30
grader kan på ettfiirdelaktigt sättfor.res med ryggnadsintegrerade solcelle1~
särskilt då aktuell ryggrätt har långa fasader mot söder. Det bedöms också
miijligt att anlägga sedum- eller gröna tak på ett lutande tak, även om extra
åtgärder krävs.
Bestämmelse om att tekniska anordningarfår skjuta upp justeras till att
'Tekniska anläggningar som t.ex. solceller och vindkrcift får ö"versk1ida angiven
nock- eller ryggnadshiijd med upp till 5 meter". Fiir aktuell ryggrätt gäller
däwed 5 meter ovan angiven ryggnadshöjd.
5) Planfiirslaget anger att ryggnadshiijd ska beräknas från sö"dra fasaden i .ryfte att
rydliggiira utefter vilka forutsättningar angiven ryggnadshi!Jd gäller. Detta ger
också ökadflexibilitet for ryggherren jämfiirl med beräkning utifrån markens
medelnivå.
6) Riktlin;erfo"r beräkning av gröi!)1tefaktorfinns i skrifien Riktlir!Jerfiir
grö-,rytefaktor. Vad som menas med ekoeffektiv)'ta beskrivs i skriften. Det är
yt- och maten·alval som i olika grad ger olika forutsättningar for växtlighet och
irifiltration. Så kallade de!faktorer i sknften. Olika de!faktorer ger olika höga
poäng som sedan multipliceras med den yta de!faktoren omfattar. De olzka
ytorna inom fastigheten adderas sedan samman fiir att utgöra den sammanlagda
eko-effektivaytan.
Planbestämmelsen fiir grö·1!)1tefaktorn har setts ö·ver ochjusterats till att
grö·nyt~faktor 0,5 gällerfo"r alla bostadsfastigheter.
Aktuell lryggrätt får underryggas, men däremot inte den omgivande gården vilket
ger goda fo"rutsättningar for växtbädd på underliggandejord och plantering av
stora tråd. Avenytorfiir !.ex. r]kel- och handzkapparkering kan till viss del
vara infiltrerbara och däwed bidra till att uppnå grö"1rytefaktorn, bl.a. genom så
kallad betongaweratgräs, plattsättning eller grus. Se bild nästa sida.
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1) Gatukontoret är delaktiga i kommande lryggherredialogen och
prqjekten·ngsskede. De har då mq;lighet attfram.fora .rynpunkterpa
forgardsmarkens uiformning i miitet med allmän plats. S krivelseer, avser moiet
mellan fiirgårdsmark och allmänplats.for de områden som beskrivits som urban
kantzon i planbeskrivningen på sida 31. Texten fo"r planbestämmelsen f!Jttas
och läggs istället i en informationsruta på plankartan.
Hurytorfo"r i)'ttrandet nämnda funktioner disponeras är upp till f?ygghemn.
Färgårdsmarkens mått å"r relativt genero'st. Alla funktioner beho"ver f!.i rymmas
på forgårdsmarken. Cjkelparkering kan t.ex. integreras i huvudlryggnaden.
Ango·ringfo'r exempelvisfärdgänst får ske i gata. Sa kallad undetjordiskt
avfalls.rystem får finnas på kvartersmark intz!I en gata som saknar traditionell
trottoar, alternativtfårfordon vid tomning stå på kvartersmark. Samtliga ovan
nämnda aspekter läses i lrygglovet.
8) Skrivning om våning iställetfo"r angiven hi!Jd hålls kvar. Korsmarken kan
innehålla många funktioner, t.ex. friyta, rykelparkering eller
handikapparkering. Fo·rslaget till detal.fplan avser medge att endast
handikapparken·ng och bipoolsparkeringfår anordnas inom angivet
korsmarkerat område, d.v.s. ingen vanlig markbilparkeringfo"r de boende.
Antalet bzJ- och bilpoolsparkeringar är en del av lrygglovet och avgo·rs av
lryggherrens samlade mobilitetsåtgärder. Krav om parkering anges i Malmos
parkeringspoli9 Bi/pool kan losas centralt på kvartersmark inom området, det
är därmed inte säkert att vmje k vmter beho"ver avsätta plats fo"r
bilpoolsparkering.
1
•

9) Närytan är begränsad råder konkurrens om utrymme fo"r att !osa prq/ektets alla
funktioner. Väderskyddade 9·kelparkeringar räknas som komplementlryggnad
och medges därmedpå kryssmarkerad mark. Fo·rforskolan far även väderslrydd
uppfo"ras på prickmark. Stadslryggnadskontoret ser även gärna
lryggnadsintegrerade låsningar.

Räddningstjänsten Syd har i skrivelse 2017-06- 02 framfört att man har tagit del av
insända handlingar och har följande synpunkter:
Riskhän.ryn
Räddningstjänsten Syd anser fortfarande att alla de riskreducerande atgärder som
nämns i riskbedömningen (upprättad av WSP, daterad 2013-11-1 1) ska regleras i
planhandlingarna eftersom att samhällsrisken ligger inom ALARP-området. När
samhällsrisken ligger inom ALARP-området ska riskerna reduceras så mycket som är
praktiskt och samhällsekonomiskt möjligt.
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I övrigt anser Räddningstjänsten Syd att Stadsbyggnadskontoret har beaktat
synpunkterna som räddningstjänsten lämnade under samradsskedet.
S tads0,ggnadskontorets kommentar
Stadslryggnadskontoret vidhåller att.fa'rslaget till detabplan har tagit hän!)'n till och
reglerar nödvändiga sltyddsbestämmelser.

Tekniska nämnden har i skri,~else 2017-06-07 framfört att fastighetskontoret och
gatukontoret har tagit del av upprättat förslag och konstaterar att de flesta av
Tekniska nämndens synpunkter på detaljplanens samrådshandlingar har tillgodosetts.
Fastighetskontoret noterar också med tillfredsställelse lyhördheten för de presumtiva
byggherrarnas synpunkter på samradshandlingen.
Plankarla
Möjlighet till nätstationer finns på fyra platser. Pa platsen norr om byggnad 17
får marken inte förses med byggnad (prickmark). Väster om byggnad Sb och vid
byggnad 14 får endast komplementbyggnad i en våning uppföras (korsmark).
Fastighetskontoret utgår fran att dessa begränsningar inte gäller nätstationer, annars
bör begränsningarna tas bort. 1)
Den södra gränsen för L1 öster om byggnad 11, önskar fastighetskontoret
flyttas 1, 5 m söderut så att befintligt staket hamnar pa kvartersmark.
Egenskapsgränserna behöver förtydligas på gatan med en befmtlig alle
avseende egenskapen n1, så att gränserna tydligare framgår. 2)
Det är generellt bättre om beteckningen G~<\.TA används genomgående stället
för uppdelningen LOKALGATA/GANGFARTSGAT A/GAGAT A. 3)
PIan beskrivning
Pa kartan pa s 16 med bl.a. hallplatser saknas hållplatsen för linje 4 på Segemöllegatan.
På sidan 41 i planbeskrivningen bör benämningen "aktivitetsgator" tas bort. 4)
I den tekniska utredning som gatukontoret och fastighetskontoret låtit göra
under våren 2017 framgår att kapaciteten i mottagande dagvattenledning är 1,0
m3/s. Efter utbyggnad av området är behovet 2,5 m3/s. För att uppna tillräcklig
fördröjning för ett 20-årsregn behöver fördröjningsmagasin med en total
fördröjningsvolym om 2200 m3 anläggas. Texten om da~"atten pa s 47 bör därför
revideras. 5)
Planeringen av fjärrvärmenätet är i sin linda. Det finns inga beslut om att nätet ska
byggas för lägre temperatur. 6)
Sedan samradshandlingen har tidplanen justerats. Förnyelse av parken
kommer troligen att ske 2021. Marksanering, bygg-gator och ledningsarbeten kan
genomföras 2019-2021. 7)
S amrådsredogö'relse
Enligt stadsbyggnadskontorets kommentar på Tekniska nämndens yttrande,
punkt 38, har kartan i planbeskrivningen kompletterats med hallplatser. Dock
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saknas fortfarande linje 4:s hallplatser. 8)

S tadsf:yggnadskontorets kommentar
1) Området vid b_)'ggnad 17 har ändrats till korsmark. S kn'vningen fa'r korsmark har
ändrats till att även inkludera nätstation.

2) Egenskapsgränsen harjusterats i enighet med tekniska nämndensyttrande.
Bestämmelsen n I behålls då dess avsikt bediims vara tillräckligt rydlig.
3) Samtliga gator har ändrats till att endast benämnas GATA i enlighet med tekniska
nämndensyttrande.
4) Ka1tan på sida 16justeras. Skrivningen på sida 42 har ändrats till att gatorna kan
uiformas som "aktivzfetsgator':
5) Texten pd sida 4 7 revideras.
6) Då beslut saknas om f:yggnation av nästa generationsjjärrvärmenät har skrivningen
ändratsfrån ska till att diskussionerfa'rs angaende f:yggnation av nästa generations
Jjärrvå'rmenät iplanbesk1ivningen p å sida 49.
7) Miijlig tidplan fa'rfiinryelse av park justeras till år 2021.

8) S amrådsredogiirelsenjusteras inte, däremotjusteras karlan i planbeskrivningen på
sida 16.

Miljönämnden har i skrivelse 2017-06- 09 framfört att Miljönämnden ser i
granskningsförslaget att stor hänsyn tagits till såväl underliggande Planprogran Pp 6047,
Hållbarhetsstrategin fo"r Sege Park, som inkomna synpunkter under samrådskedet. Detta
utgör en stabil grund för det fortsatta arbetet att i Sege Park skapa ett föredömligt
bostadsområde ur alla hallbarhetsaspekter. En annan viktig aspekt för att na framgång
är den är den pagaende byggherredialogen. Miljönämnden vill ändå framföra följande
synpunkter som bör beaktas i det fortsatta planarbetet.
S lgdd av park och tråd
I Sege Park finns mycket värdefull vegetation, däribland ett stort antal bevarandeeller mycket bevarandevärda träd. Ett antal av dessa har fatt skydd genom
planbestämmelse men ska då ersättas med träd med stamomfang på 18 cm. Detta
mått har minskat sedan samrådsförslaget, da det lag på 20 cm. Miljönämnden anser
att båda dessa mått bör vara större med tanke på trädens höga värden. 1)
Dagvatten
I planbeskrivningen papekas vikten av att utforma ett innovativt och hållbart öppet
dagvattensystem men det star även attjordar av morän är relativt täta och lämpar sig dåligt
fo"r lokalt omhänderlagande av dagvatten. För att fokusera pa det som är lämpligt och
görbart bör ovanstående mening omformuleras eller kompletteras med ett
förtydligande om att fokus, med hänsyn till jordegenskaper, bör ligga på fördröjning i
högre grad än infiltrering. I planbeskrivningen (sid 48) står det att en bestämmelse pa
plankartan anger att minst SO % av gardarna ska vara genomsläppliga/ ej hårdgjorda.
Hittar ej bestämmelsen på plankartan. Planbestämmelse bör dessutom med fördel
reservera mark för dagvattenanläggningar (dagvattenhantering) som även beskrivs i
planbeskrivningen. Det vore även öns:lffärt med ett riktvärde för, eller begränsning
av, andelen hårdgjord yta i gaturummen. Till exempel använda Grönytefaktor för
allmänplatsmark, fran c/ o City.
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Den nordvästra delen a,- planområdet ligger under 3 m, detta bör stå i
planbeskrivningen. 2)
Vegetationsklädda tak
Miljönämnden ser med fördel att fler tak ska vara ,-egetationsklädda, dels för att inte
belasta dagvattennätet mer än nödvändigt och för att det ökar verkningsgraden pa
solceller, om dessa är installerade på samma tak. mm. Detta är en fraga som kommer
att utvecklas vidare inom ramen för byggherredialogen men miljönämnden ser ingen
konflikt, snarare styrka, i att detta ä,-en regleras genom planbestämmelse. I
hallbarhetsstrategin star det även uttalat att Sege Park ska vara en testbedfar utvecklingen av
gröna tak. Ambitionen är att taken ska vara tjockare och mer variationsrika än de gängse
sedummattorna och därför bör andelen gröna tak ökas för att bidra till maluppfyllelse. 3)
Skola och jrJrskola
Det är positivt att den nytillkommande förskolan får en större gard och en friyta pa
30k--m/bam och att det i planbeskrivningen poängteras att vikt bör läggas på att göra
gränsen mellan park och gård såväl öppen som trygg. Problem kvarstår dock med
friytan för Sege Parks förskola som i dagsläget ligger på 21 kvm/bam. Det kan vara
bra att inte ta mark från skolgarden med tanke pa framtida utökningar av skolan. Vid
nyetableringar kommer markundersökningar att krävas. Även parkområden behöver
undersökas om de ska användas mer än tillfalligt för förskolors och skolors
uteverksamhet. 4)
Vibrationer
Miljönämnden ser det problematiska i att planera för Simrishamnsbanan då det i
dagsläge är mycket osäkert när och hur den sträckan kommer trafikeras. Samtidigt har
Ramhöll (Sege Park- fördjupad miljö- och översiktligt geoteknisk undersökning,
20160805) papekat att det föreligger viss risk att vibrationer kommer att upplevas
störande och utgöra ett problem. Eventuellt borde planen vid dessa utsatta ställen
göras mer flexibel så att annan verksamhet (t.ex. kontor) möjliggörs i fall det skulle
visa sig att vibrationer är störande för boende. 5)
Buller
Miljönämnden ställer sig undrande till nrför järnvägs- och trafikbullret längs
Simrisbanvägen inte har lagts ihop, och vill även påpeka att förordningens riktYärden
omfattar den totala bullervolymen som mäts. Dessa värden kommer att granskas i
bygglovsskedet. 6)
Bi/parkering
Enligt hållbarhetsstrategin ska antalet bilar per lägenhet vara maximalt 0,5. Detta bör
förtydligas i planbeskrivningen. E tt spjutspetsområde för hallbarhet bör kunna ha pnorm mellan 0,3 och 0,5. 7)
Övrigt
Skyfallsplanen bör beaktas i planbeskrivningen. Det bör tilläggas att
elektromagnetiska falt inte far överstiga 0,4 mikrotesla där människor bor eller
varaktigt vistas. U nder avsnittet Tekniska genomförandefrågor bör plan för
omhändertagande a,· eventuellt länshållningsvatten vid grävarbeten vid exploatering,
finnas beskriven. Vid gränrbeten i förorenad mark uppstår inte sällan förorenat
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länshallningsvatten då grundvatten förorenas av marken. Länshallningsvatten är ett
avloppsvatten som måste renas eller omhändertas.8)

Stadsryggnadskontorets kommentar
1) S tads0'!!,nadskontoret har tidigare bedömt att stamomfång 18 cm är ett
tillräckligt krav att stå/la i deta!Jplanen fiir åte,plantering i relation till den
mängd stora träd som finns i området.
2) Planbeskrivningen justeras i enlighet med mi!Jö'nämndens fiirslag.
S kn·vning om irifi,/trerbaraytor har ändrats. Reservation av platsfiir
dagvattenanläggningar kan inte sryras genom PBL och med deta!Jplan. Dock
reserverar deta!Jplanen stora allmänna parkytor som kan 1!)lttjasfiir
dagvattenlo'sningar och anger bestämmelser om grö'1!Ytifaktor. fastighetsägaren
ansvararfo'r hanteringen av dagvatten inom kvartersmark och ledningsnätet ska
kunna ta emot normala dagvattenmängder. Den fa'rstudie injlir
deta!Jprqjekteringen fiir dagvatten som tagitsfram fiireslår att vatten vid skyfall
leds mot skålningar i ''mittaxeln" och den stora parken i öster. Dessa åtgärder
är ingen plaefråga utan fager utformningen av allmän plats.
Då planfo'rslaget anger Parkfo'r den under 3 möh liggande delen av planområdet
i nordöst, läggsytterligare skn'vning inte till iplanbeskn'vningen. Hö;dsättning
och utformning av allmän plats är en fråga fiir Gatukontoret som värnar en god
dagvattensituation i området.
3) Stadsryggnadskontoret anser attfiirslaget tzll deta!Jplanen reglerar tillräckligt
gällande vegetationsklädda tak. Det blir vidare fråga inom rygghemdialogen och
vid rygglov.
4) Da sko/garden idag har god marginalfiir att klara sin fr!)-ta, tzl!gangen till
mark å'r begränsad och behovet av jo'rskoleplatser är stort har bedömningen gjorts
attfiirskolans fnjta är p,ioriterad. Då de båda verksamheterna ryms inom
samma markanvändningsområde kanytorna omdisponeras efterframtida behov.
5) Fö·r kvarteren finns mijlighetfiir centrum i bottenplan.
6) Bullem'ktvärdena har uppdaterats ip!anhandlingarna och en sammanvägd
bedömning lagts till i planbeskrivningen.
7) Stadsryggnadskontoret anser att man redog/011 tillräckligtfa'r parken'ngsfrågan i
planbeskrivningen.

8) Planbeskrivningen behandlar s~fal!sfrågan och skrivning utifran framtagen
fo'rstudie har lagts till iplanbeskrivningen. Rekommenderat avståndfiir
elektromagnetiska fält anges i planbeskn'vningen. Plan fiir länshållningsvatten är
en fråga som tzllho'r genomfo'randeskedet. Skrivning om att länshallningsvatten
ska renas eller omhände1tas har lagts till i planbeskrivningen.
VA SYD Avfallsavdelningen har i skrivelse 2017-06- 12 framfört följande:
VA SYDs aYfallsavdelning ser positivt pa att det har tagits hänsyn till synpunkter på
samradshandlingarna. Vi önskar att se ett förtydligande kring hur planeringen a,- Sege
Park kan bidra till att hållbarare livsstil kopplat till avfallstrappans översta tn steg,
vilka hanterar ateranvändning och aterbruk samt förebyggande av avfall att
uppkommer. Att förebygga avfall innebär att förhindra uppkomsten a,- avfall, vilket
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ger lokala effekter men tydliga globala effekter i form av minskat förbrukning av
jungfruliga material. Praktiskt innebär förebyggande av avfall när vi som individer
börjar fundera på våra inköp och ·d ra behov. Det kan innebära att
man väljer en fysisk aktivitet eller en upplevelse istället för att åka och handla saker en hallbar konsumtion. Detta tankesätt finns tydligt beskrivit i detaljplanen och det
hade varit tacksamt om kopplingen till dessa planeringsstrategier, som odling och
grönområden, även kopplas till att det bidrar till att förebygga avfall. A vfallstrappans
näst översta steg hanterar aterbruk. För att öka återbruket behöver synen på avfall
förändras. Avfall ska ses som en resurs som kan bidra till hållbar stadsplanering. Ett
förslag är att skriva in i exploateringsavtalen att ett bemannat bytesrum/hus, kanske
med utlåning av ·verktyg, ska finnas i området. Det ger signal åt rätt håll.
Gällande lokal hantering a;- matavfall måste detta diskuteras med VA SYDs
avfallsavdelning, eftersom detta a,,fall ingår inom det kommunala insamlingsansvaret.

S tads0'!'J!,nadskontorets kommentar
Ovanstående flirslag hindras inte avflirslag till detagplan. Frågan vidarebefordras till
fastighetskontoret.

Skanova Acess AB har i skrivelse 2017- 06- 19 framfört att Skanova innehar
teleanläggning inom berört område. Behöver detta stråk flyttas vid genomförandet av
detaljplanen förutsätter Skanova att exploatören star för flyttningskostnaderna.
Vi har vid satnordningsmöte på stadshuset den 201 7-02-09 påtalat detta men jag kan
inte se att man skrivit in kravet i detaljplanen. Bifogar protokoll fran mötet.

S tads0'!'J!,nadskontorets kommentar
Kostnaderflir utlryggnad sryrs genom iiverenskomme!se mellan kommunen och
ledningsägaren.

Fritidsnämnden har i skrivelse 201 7-06-22 framfört att man vidhaller de
synpunkter som tidigare lämnats gällande samrådshandlingarna. Detaljplaneområdet,
anser fritidsnämnden, saknar i stora delar beaktande av de boendes närhet och tillgång
till fritidsanläggningar och därmed möjlighet till fysisk aktivitet.
Yttrande
Planförslaget har tidigare färit utsänt för samrad och fritidsnämnden yttrade sig över
samradshandlingarna (2016-10-20, § 147). Stadsbyggnadskontoret har i
samradsredogörelsen lämnat följande kommentar till fritidsnämndens yttrande:
Under arbetet medplanprogrammetflir området harfritidsfiirvaltningen inte signalerat att det behiivs
en idrottshall i omrddet och det är däifiir svårt att i detta skede planera in en idrottshall. Den
befintliga lilla idrottshallen i non-a delen av området harfatt en sMm lryggrätt som giir det mi!Jligt
att !rygga en stiirre sporthallpå platsen vid behov. Annars kan '!Ja spo1thallarplaneras in i
omkringliggande prqjekt, exempelvis i detafplanen flir den planerade Mölledalsskolan och i FÖP
Kirseberg vid Järnvägsverkstädema.
Fritidsnämnden vidhåller de synpunkter som tidigare lämnats gällande
samradshandlingarna. De boende i omradet kommer att ha god tillgång till fritid och
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rekreation på manga omraden, särskilt under sommarhalvaret och inte minst aneende
de stora områden som planläggs som allmän park inklusive möjligheter till
stadsodling. Vid det föreslagna torget i syd,·äst planeras plats för aktiviteter som till
exempel boule, skateboard och dans, vilket fritidsnämnden bedömer vara värdefullt
då det främjar spontana aktiviteter och möten. Detaljplanen saknar dock i stora delar
beaktande av de boendes närhet och tillgång till fritidsanläggningar och därmed
möjlighet till fysisk akti,·itet.
Kirsebergs sporthall söder om järnvägen, fotbollsplanerna intill idrottshallen,
Segevångsbadet och Malmö-Burlövs golfbana beskrivs alla som målpunkter till vilka
Sege Park behöver kopplas med stråk och platser. Närheten till sporthallen och
bollplanerna söder om planområdet beskrivs ocksa som positiv ur ett barnperspektiv.
Med hänsyn tagen till den planerade befolkningsökningen i omradet anser
fritidsnämnden att Kirsebergs sporthall inte kommer att räcka till. Det ,·ore önskvärt
med en större sporthall i omradets norra del, alternativt i omkringliggande projekt.
Nagon av grusplanerna i detaljplaneomradets näromrade, förslagsvis Dalhem IP, bör
dessutom konverteras till konstgräs för att tillgodose behovet av fotbollsplaner.
Fritidsnämnden vill också understryka Yikten av återkommande trygghetsanalyser för
omradet, sa att alla ges möjlighet att nyttja grönområdena för fysisk aktivitet och
rekreation, såväl dag- som kvällstid.

Stadsbyggnadskontorets kommentar
Stadsbyggnadskontoret menar att man tagit hän!Jn till de boendes närhet till
fritidsanläggningar och rekreation!JIOr. Planfa'rslaget giJr det mij;!igt att bygga en stiim
idrottshall inom området. Ytterligare behov av idrottshall i Kirsebergfär tillgodoses i ett
annatplaneringspro/ekt.
Trygghet år en viktig.fråga, det har tagits fram en trygghetsanafys inom planarbetet. Det
inte stadsbyggnadskontorets ansvar att genomfiira framtida trygghetsanafyser.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har i skrivelse 2017-06-26 framfört
följande: Samhället omformas ständigt. Bland annat har många före detta
mentalsjukhus stängts ner till förmån för andra vardformer, och ett exempel på detta
är Östra sjukhuset i Malmö. Numera kallas området Sege Park, ett bra namn med
tanke pa den nckra parken på platsen och att det ligger alldeles intill Sege å, Sege
mölla, Segevang etc. Stadsbyggnadsnämnden har översänt ett detaljplaneförslag efter
samrådsförfarandet för yttrande. "\rbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig
huvudsakligen positiv till detaljplanen.
Ett välgnmdat arbete
Före detaljplanen togs ett planprogram fram av en arbetsgrupp med representanter
fran flera berörda förvaltningar (stadsbyggnadskontor, gatukontor, fastighetskontor,
miljöfön"altning, Stadsdel/ omrade Kirseberg och Norr). Den samsyn och
gemensamma arbetssätt som där mejslades fram har varit ,·ärdefull för att utveckla ett
processinriktat arbetssätt; det har gett ett stadigare och mer hållbart resultat i form a,·
program och detaljplan. I detta har också medborgardialog och mer utbyggd
kommunikation använts som verktyg och stöd.
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Därmed har också föreliggande plan både bredd och kvalitet. Den lyfter fram vikten
av det demokratiska synsättet i stadsutvecklingen - bland annat har flera
privatpersoner tagit sig an fragan och lämnat remissvar. Det ger ett gott underlag för
kommande byggherredialog som ska drivas i samma öppna och gemensamma anda,
vilket är karaktäristiskt för ett hällbart arbete.

Fb'rbättringar av planen
Den plan som nu går ut i granskningsskede lovar gott. Den lutar sig mot och anpassar
sig till många av de delar som den speciella hållbarhetstrategin formulerat.
Arbetsmarknads- och socialnämnden noterar en del positiva förändringar från
samråds skedet:
• Mängden boyta har ökat genom att några hus fatt fler vaningar, en
yteffekti,-isering för fler bostäder, samtidigt som den stora parkytan kunnat
bevaras.
• Friyta för förskolebarnen har lagts på en lägstanivå på 30 kvm/barn. Små barns
utveckling kräver möjlighet till fri lek, enkel utevistelse och gröna upple,·elser
som nu detaljplanen tillgodoser pä ett bättre sätt.
• Byggnad 14 (f d Ekocentrum) har i plankartan fått bredare
användningsområden - det öppnar för en flexibilitet i användningen, också det
utmärkande för hållbarhet och innovation.
Samtidigt vill nämnden lyfta fram den strategiska betydelsen som Sege Park har. Den
är en central komponent i ett stort utvecklingsarbete i nordöstra Malmö:
- Malmö stad planerar för mer byggnation kring Östervärn genom Ikano;
- det finns ett arbete med en fördjupad översiktsplan för del av Kirseberg som,
när den blir klar, kommer att öppna för utbyggnad och förändring a,· stora
arealer.
- Parallellt pägar en planering för Nyhamnen. Sege park, Östervärn och
Kirseberg ligger mellan och intill dessa två omraden.
- Kontinentalbanan planeras att öppnas inom en snar framtid och med den
öppnas tågstationen Östervärn.
- Det pågående projektet MIA (Malmö InnovationsArena) erbjuder stor
utvecklingskraft för Sege park, staden och de byggherrar som ska ha fått mark i
området. Detta bör ,-ägas in för hela nordöstra Malmös utveckling redan nu så
att helheten inte förloras.
- Diskussioner förs om en överdäckning av järnvägssparen.

Sege Park- en del av nordb"stra Malmif
Detaljplanen för Sege Park maste ses i relation till detta större un·ecklingsarbete för
att na sin fulla potential. Helhetstänkandet för nordöstra Malmö måste vara proaktivt,
då det påtagligt paverkar Sege Parks framtid (kommunikationer, resflöden,
Simrisbanan, förskole- och skolutbyggnad, grönstråk och gröna korridorer, mm)
Slutligen kan nämnden till sin glädje konstatera att delar av äppleodlingen lämnas
orörd - ett viktigt inslag i parken och en viktig signal om såväl det gröna ,·ärdet och
det historiska arvet.
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FÖLJANDE HAR INGET ATT ERINRA MOT FÖRSLAGET

VA SYD Ledningsnätsavdelningen
Tele 2
Region Skåne
E.on Gas

skrivelse 2017- 06- 16
skri,-else 2017-05-15
skrivelse 2017- 05- 24
skri,-else 2017-05-30

Beträffande synpunkter som kommit in skriftligen under samrådet och som inte blivit
tillgodosedda samt stadsbyggnadskontorets ställningstagande till dessa hänvisas till
samrådsredogörelsen.

ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING
Efter granskningen har nedanstående justeringar gjorts i planhandlingarna. Dessa har
inte bedömts vara sådana ändringar som föranleder en ny granskning
PLANKARTA

•

Administratin gränser har lagts till för områden med administrativa
bestämmelser.

•

Samtliga gator benämns endast GATA.

•

Användningsgränsen för TORG har flyttats för att fren omfatta
entreportiken.

•

Flytt av gräns för odling för att inkludera staket.

•

Byggnadshöjden har höjts till 21 meter för tre byggrätter mot Simrisbanvägen.

•

Bestämmelse p 1 har tagits bort för den västra byggrätten för växthus.

•

För att undvika upprepning har skrivelse om att stödmur under 0,8 meter är
bygglonbefriad tagits bort från bestämmelse f2 •

•

Underbyggnadsrätt, bestämmelse f5, har lagts till för bostadskvarteret bredvid
parkeringshuset.

•

Bestämmelse v2 har omformuleras för att bli tydligare.

•

Skrivningen för kryssmark har ändrats till: Komplementryggnadfår uppfo'ras i
begränsad omfattning. Nätstation får uppjo'ras när så anges. Endast rykel-, handikappoch bilpoolsparken'ng är tillåten om ingen annan särskild bestdmmelse fo'r parkering anges.
S känntak iiver entrefår finnas. Marken får inte underryggas om ingen annan särskild
bestämmelse anges.

•

För skrivning prickmark har lagts till att bestämmelse om parkering gäller om
inget annat anges och att skärmtak över entre far finnas.

•

Samtliga omraden där nätstation får uppföras har försetts med kryssmark.

•

Förtydligande att bestämmelse om uppförande av tekniska anläggningar gäller
angiven nock- eller byggnadshöjd.

•

Uppdatering av bullerriktvärden under rubrik störningsskydd.

•

Formulering bestämmelse grönytefaktor har ändrats till: Fastigheter som
innehåller markanvändning Skola till minst 50 % av fastigheten ska uppnå griir!Jtefaktor
0,7. Grii'!)•tefaktor på 0,5 ska uppnås på iivtiga fastigheter, undantagetparkeringshus där
0,3 ska uppnås och fastigheter som gränsar direkt mot det stora tor;get som ska uppnå 0,4.
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•

u-omräde för ledningar har lagts till vid det västra odlingsomradet. Byggrätt
för växthus har förskjutits nagot för att hålla ett a,-stand av 1 meter till
elledning.

•

Bestämmelsen om att förgårdsmarken ska utformas i samråd med
gatukontoret har lagts som en informationsruta pa plankartan.

•

Illustrationskartan har justerats.

PLAN BESKRIVNING

•

Utredning dagvatten har lagts till under underlag på s 8.

•

Hållplats har lagts till i illustrationsplan s 16.

•

Byggnadshöjder har uppdaterats s 35.

•

Grönytefaktor har uppdaterats s 39.

•

Dagvatten fördröjning rekommenderas framför infiltrering s 47.

•

Skyfall, skalningar i park s 48.

•

Omhändetagande av förorenat länshallningsvatten s 52.

•

Uppdatering bullerriktvärden och sammanvägt omgivningsbuller s 58-59.

J,_,_?J-)
G
J

ohanna Perlau
Enhetschef

1~lt,Ji7\

1·------

Julia Johansson
Planhandläggare
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PROTOKOLLSUTDRAG, UTLÅTANDE, ÖVERKLAGANDEANVISNING OCH
PLAN HANDLINGAR

Länsstyrelsen i Skane län
(för prövning enligt 11 kap 10§ PBL)

skane@lansst}Telsen.se
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DETALJPLANENS KONSEKVENSER S.53
ADMINISTRATIVA FRÅGOR. ............ S.63
UNDERLAG TILL PLANARBETET...... S.63
MEDVERKANDE ............................. S.66

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för del av fastigheten ÖSTRA SJUKHUSET 2 m fl
(Sege Park) i Kirseberg i Malmö

INLEDNING
DETALJPLANENS SYFTE

Syftet med detaljplanen är att, med en hög grad av hänsyn tagen till omradets kulturhistoriska och ekologiska värden, göra det möjligt att förtäta det tidigare sjukhusomradet med bostäder och ,-erksamhetslokaler. Detaljplanen utgår fran intentionerna
i planprogram 6047, vilket innebär en omvandling av det gamla sjukhusområdet till ett
område med blandad bebyggelse och funktioner med hög hållbarhet. Områdets
kulturvärden värnas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser av befintliga
byggnader samt skydd av parkmiljön. Naturmiljöerna värnas genom skydd av parkmiljön och Yärdefulla träd, samt utveckling av odlingsomraden, vilket gynnar den biologiska mångfalden.
En stor del av den befintliga bebyggelsen i omradet står idag tom eller innehåller
verksamheter med tillfälliga bygglov. Omradet erbjuder goda förutsättningar för att
skapa en trinam boendemiljö genom den stora uppvuxna parken och den fina äldre
bebyggelsen.
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Ambitionen är att skapa ett trivsamt nytt bostadsomrade med inslag a,- lokal samhällsservice som ger goda förutsättningar för människor att mötas. E n viktig del i
planen är att binda samman området bättre med sin omgivning och att skapa möjlighet för en flexibel användning för att kunna möta framtida behov.
SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET

Planläggningen möjliggör ca 700 bostäder i saväl befintliga som nya byggnader.
Bostäderna utgörs främst av flerbostadshus men även av en viss andel radhus. Förutom bostäder möjliggörs skola, förskola, vard och centrumverksamheter så som
handel, kontor och samlingslokaler. Blandningen av bostäder, seffice och verksamheter ger förutsättningar för liv i området större delen av dygnet.
För att kunna bevara så mycket som möjligt av den gamla sjukhusparken sker förtätningen främst i den södra delen av området. Stor hänsyn har tagits till den värdefulla
kultur- och naturmiljön och de flesta befintliga byggnaderna far en ny användning och
bevaras genom varsamhetsbestämmelser samt rivningsskydd.
Den nya bebyggelsen ska un-ecklas med hög ambitionsnivå både vad gäller gestaltning
och hållbarhet. Mötet med den befintliga bebyggelsen ska signalera att området förändras samtidigt som de kulturhistoriska värdena respekteras.
Stora områden planläggs som allmän park och en ny stadsdelspark skapas. I parkområdet avsätts två områden för odling. Biltrafiken inom området minimeras genom
att parkering framför allt tillgodoses i ett parkeringshus i områdets södra del, samt
genom att ett gång- och cykelvägnät skapas. Nya gator ska anläggas och det befintliga
ledningsnätet ska bytas ut.
Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse för området. Det
föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
PLANDATA

Planomradet är beläget i K.irseberg i östra Malmö strax innanför Inre Ringvägen och
omfattar det tidigare Östra Sjukhuset. Planområdet omfattar större delen av fastigheten Östra Sjukhuset 2. Markägare till denna fastighet är Malmö kommun och områdets mark och byggnader förvaltas, genom ett internt markupplåtelseavtal, av Stadsfastigheter. Gatumarken längst i söder utgörs av fastigheten Kirseberg 14:50 som ägs
av Malmö kommun. Planområdets area är ca 250 000 m 2 (25 ha) och består av en yta
som är ca 570 x 450 m.

F!Jgfoto taget siiderifrån iiverplanområdet med omnefd.
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I väster avgränsas planområdet av Östra Fäladsgatan och Beijers park, i öster av villaoch radhusbebyggelse, i norr av en trädridå samt flerbostadshus och i söder av järnvägen Simrishamnsbanan.

Översiktskatta som visarplanområdet (rödstreckad liiye) samtJastighetsgrdnser (bruna linjer).

HISTORIK I PROCESSEN

Malmö Stad har under lång tid arbetat för en utveckling av Sege Park. 2007 antogs ett
planprogram, Pp 6010, för området. Detta förslag hade en lägre exploatering och en
karaktär av trädgårdsstad. Efter planprogrammet påbörjades en detaljplan, Dp 5059,
som innehöll större delen av planprogramsområdet. Denna detaljplan hade en öppen
kvartersstruktur med flerbostadhus med en lägre exploatering än det planprogram
som nu finns antaget - Pp 6047. Detaljplan 5059 som antogs i slutet a,- 2012, innefattade dock endast delen med förskolor och skolor i nordväst då deras tillfalliga lov höll
på att gå ut. Ett beslut togs om ett omtag för att berörda förvaltningar behö,·de skaffa
sig en gemensam målbild för omradet.
PLANHANDLINGAR

Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan och denna
planbeskrivning. I ärendet har även en samradsredogörelse och ett utlåtande efter
granskning upprättats. Hallbarhetsstrategin för Sege Park, läggs som en bilaga till
planhandlingarna.
PLAN FÖRFARANDE

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen. Detta motiveras av att planområdet och förslaget är omfattande och därmed är a,· betydande intresse för allmänheten.
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BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap 11 § miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning
upprättats. Samrad har skett med Länsstyrelsen om denna bedömning.
Planen bedöms dock medföra viss miljöpåverkan varför ett flertal utredningar har
tagits fram och utgjort beslutsunderlag till olika ställningstaganden. Flera av utredningarna togs fram under planprogramsskedet, men är fortfarande aktuella, exempelvis kulturhistorisk utredning, kulturmiljöutredning (Sege Parks gröna kulturmiljö),
trafikutredning och dagvattenutredning. En lista över dessa finns på s. 59 i planprogrammet. Under detaljplanplanearbetet har utredningarna kompletterats med bullerutredningar för ,·ägtrafik samt järm·ägstrafik, översiktlig utredning om markvibrationer,
handlingsplan för potentiellt förorenade massor samt ekosystemtjänstanalys m.m.
Flera av utredningarnas resultat presenteras under rubriken Mi!Jökonsekvenser.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN

Delar av planområdet ingår i det område som föreslås bli ett riksintresseområde för
kulturmiljö med beteckningen M:K 114 Malmö. Da en viktig utgangspunkt i detaljplanearbetet är att benra områdets kulturvärden bedöms planförslaget inte påtagligt
skada det föreslagna riksintresset.
Detaljplanen berör även område av riksintresse för järnväg genom närheten till Simrishamnsbanan som passerar söder om planomradet. Simrishamnsbanan är en järnväg
som gick mellan Malmö och Simrishamn via Tomelilla. Idag återstår endast rälsen
mellan Malmö-Staffanstorp. Banan planeras att på sikt åter trafikeras och förbinda
Skånes östra och ,·ästra kuster. Sträckan finns dock inte med i Regeringen proposition
för perioden 2014-2025 och kommer enligt denna inte ges statliga medel förrän tidigast 2025.
En fortsatt utveckling av spårburen trafik ligger i linje med inriktningen i Malmös
översiktsplan. Malmö stad arbetar aktiYt för att trafi.keringen av banan längs hela
sträckan Malmö-Simrishamn ska återupptas. Åtgärder som påtagligt försvårar nyttjandet av banan föreslas därför inte.
I Trafikverkets senaste utredning kring Simrishamnsbanan, "Järnvägsplan inklusive
miljökonsekvensbeskrivning Simrishamnsbanan, delen Malmö - Tomelilla", samradshandling daterad maj 2014, står att en ö,·ergripande förutsättning i denna utredning
gäller att trafikering enbart planeras för persontrafik. Malmö stad har aktivt deltagit i
järnvägsplanen för Simrishamnsbanan i avsikt att säkerställa banans framtida
utvecklingsmöjligheter.
Den föreslagna förändrade markam·ändningen som ligger i riksintressets närhet
genomförs med hänsyn till banans funktionalitet, buller, vibrationer, säkerhet m.m.
vilket utvecklas under rubriken Mil;ökonsekvenser.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget inte påtagligt skada riksintresset.
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ÖVERSIKTSPLAN

Mahnö Översiktsplan som antogs 2014 anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse och täthetsgrad 3 Qåg täthet) för området. Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
En övergripande prioritering i översiktsplanen är att Malmö främst ska växa inat,
innanför Yttre Ringvägen, vilket Sege Park är ett exempel pa. I enlighet med
översiktsplanen planeras området för funktionsblandning. En un·eckling av parkmiljön avser ge en ,·äxande befolkning möjlighet till rekreation och stillhet. Gång-,
cykel- och kollektivtrafiken ska utgöra grunden i trafiksystemet.
Området är utpekat som en kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö i översiktsplanen
och tillhör karaktären "institutioner". Riktlinjerna för institutions områden anger att
nya och äldre byggnader bör samspela vad gäller skala, material och detaljer.
Ytterligare en målsättning i kommunens översiktsplan som berör området är att
anlägga ett grönstrak längs Sege å. Sege Parks rekreationsnät bör därför utformas med
anknytning bort mot Sege å, Segeyangsbadet och golfbanan i öster.
PLANPROGRAM

Detaljplanen grundar sig på ett planprogram, Pp 6047, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2015-02-12. Planprogrammet omfattar i stort sett samma omrade som
denna detaljplan. Arbetet med planprogrammet drevs som ett förvaltningsövergripande projekt där följande sex förvaltningar medverkade; fastighetskontoret, miljöförrnltningen, stadsomradeförvaltning norr, gatukontoret, stadsfastigheter och stadsbyggnadskontoret. Arbetet syftade till att ta fram en gemensam målbild över områdets
utveckling.
Planprogrammets vision för området lyder: '1 lugnets och gemenskapens Sege Parkfinns det
griina livet nära centrum. Sege Park är ett attraktivt område där boende och verksamheterfinner
gemensamhet kring odling och hal/bara lbsningar. Den kulturhistoriska mi!Jo·n bevaras samtidigt
som omradet är en teknologisk spjutspets. "
Mal inom sex olika kategorier har satts upp för Sege Park under planprogramsarbetet.
De olika kategorierna är: hållbarhet, kulturmiljö, bebyggelsekaraktär, funktioner, park
och odling, och energi. Malen ska vara uppfyllda 2025 och anges nedan.
Hållbarhet
•

Sege Park är Mahnös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling

•

Sege Park är en experimentYerkstad för hållbarhet. Storskaliga system (t.ex.
öppet dagvattensystem och lokal återvinning av matavfall) och småskaliga
lösningar (t.ex. cykelpool, bilpool, återbruksstation, integrerad källsortering,
samordning av leveranser, växthus) är i bruk

•

Minst hälften av de privata företagen i verksamhetslokalerna har inriktning
mot hållbarhet

•

Biltrafiken inom Sege Park är minimerad

•

Antal bilar per lägenhet är maximalt 0,5

•

Sege Park är en plats där alla kan känna sig trygga och välkomna

•

Demokratiska värderingar genomsyrar den utveckling som sker i Sege Park
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•

Arbetssökande i stadsområde Norr ges möjlighet till arbete/praktik i samband
med utvecklingen av Sege Park

Kulturmiljö
•

11ittaxeln och gröningen vid studentbostäderna är i huvudsak fria från ny bebyggelse

•

Befintliga byggnader utmed mittaxeln samt studentbostäderna är bevarade utvändigt

•

Byggnad 8 utmed mittaxeln är benrad utvändigt och ingar i en kulturbiotop
där även utemiljön är tidstypisk med en bevarad solgång

•

Värdefulla/ exotiska träd är i huvudsak bevarade

•

Sege Parks kulturhistoriska (byggnads-, landskapsarkitektoniska och socialhistoriska) värden har beaktats vid nybyggnationen

Bebyggelsekaraktär
•

Bebyggelsen omfattar 90 000-140 000 m 2 BTA

•

Merparten av de nya byggnaderna innehåller mellan 1 000 och 8 000 m 2 BTA.
Bostäderna är i huvudsak flerfamiljshus

•

Skalan pa de bruna tegelhusen längs med Simrisbanvägen är minskad

Funktioner
•

I Sege Park finns det bostäder, verksamhetslokaler, parkeringshus, park och
mötesplatser

•

Det finns både hyresrätter och bostadsrätter/ägarlägenheter

•

Det finns både offentliga ,-erksamheter och privata företag i Sege Park

•

I Sege Park finns det fler bostäder än offentliga verksamheter (m2 BTA)

Park och odling
•

Parken är en attraktiv stadsdelspark

•

Det finns atta parkkaraktärer (artrik, rofylld, allmänningen, samvaro, rymd,
viste, kultur/historia, vild) i parken

•

Alla i Sege Park som vill har möjlighet att odla.

•

Både boende och verksamheter har tillgång till odlingsplatser

•

Malmö stad erbjuder plats för kollektiv odling och odlingslotter för enskild
odling

•

Pa bostadsgardarna finns det plats för odling

Energi
•

Sege Park försörjs med förnybar energi

•

Lokala energikällor (tex solceller, solfångare, bränsleceller, vätgas) finns i Sege
Park
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•

De befintliga byggnaderna är energieffektiviserade enligt dagens nybyggnadskra,-, BBR 20

•

Alla byggnader är anslutna till ett smart elnät

HÅLLBARHETSSTRATEGI

För att Sege Park ska kunna bli ett föregångsområde togs en hållbarhetsstrategi fram,
som en bilaga till planprogrammet. I den framgår det vilka strategier med tillhörande
atgärder som maste genomföras för att identifierade effektmal och huvudmål ska
uppnås. :M ed satsningar på bland annat förnybar energi, minskat bilanvändande och
möjlighet till odling ska området bli ett hållbart spjutspetsområde. Hållbarhetsstrategin läggs som en bilaga även till detaljplanehandlingarna.
Strategin är i första hand en ö,,erenskommelse mellan de kommunala förvaltningarna
om ,--ilk:a atgärder som ska genomföras och vem som ansvarar för dem för att uppnå
målsättningarna med området. Uppföljning av målen i hållbarhetsstrategin kommer
att ske 2020 och 2025.
Den övergripande malsättningen är att Sege Park till ar 2025 ska ha un-ecklats till ett
föregångsområde för hallbart stadsbyggande lokalt, nationellt och internationellt på
ett sätt som ger förutsättningar för människor att leva ett gott liv med hög livskvalitet
och god hälsa som också är klimatsmart och resurseffektivt. Sege Park ska ha blivit ett
viktigt utvecklings- och referensområde för nya hallbara lösningar.
GÄLLANDE DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER

Området är tidigare planlagt. För större delen av planomradet gäller stadsplan Pl 296
för Östra Sjukhuset i Bulltofta, fastställd ar 1950. Planen föreskriver markanvändningen sjukhusändamal och att parkområdet längst österut inte far bebyggas.
För skolområdet i nordväst gäller detaljplan 5059, lagakraftvunnen 2012-11-23, som
anger skola för fastigheten. Genomförandetiden för denna detaljplan har ännu inte
löpt ut. Området söder om sjukhusområdet dvs. Simrisbanvägen är tidigare ej planlagd.
Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att
denna detaljplan vinner laga kraft.
Fastighetsindelningsbestämmelser finns inte inom planområdet.
ÖVRIGA PROGRAM OCH UTREDNINGAR
UTREDNINGAR FÖRE OCH UNDER PLANPROGRAMMSSKEDET (FÖRE FEBRUARI 2015)

•

PM Förslag till struktur och gestaltning av Sege Park, Stadsbyggnadskontoret,
2014-02-28

•

Gestaltningsprinciper för utemiljön, Ramböll, nov 2013

•

Trädinventering, Landskapsingenjör J. Östberg AB, rev 2013

•

Brggnadsantikvarisk utredning, Malmö Museer, Rapport 2013:005

•

Sege Parks gröna kulturmiljö - rapport 2009:03, ArchaeoGarden, 2009

•

PM Odling, Gatukontoret/Fastighetskontoret, 2013-10-23

•

Pl\f Dagvatten, VA Syd, 2013-11-21
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•

Hållbart energisystem, WSP, 2014-03-09

•

PM Bostäder, Fastighetskontoret, 2013-02-27 rev. 2013-10-22

•

Lokalbehov Sege Park, Fastighetskontoret, rev. 2015-01 -16

•

Kulvertsystemets framtida funktion, Fastighetskontoret/Serviceförvaltningen,
2014-02-18

•

Ö vergripande riskbedömning inför detaljplan, WSP, rev. 2013-11-1 1

•

Översiktlig markundersökning, Ramböll, 2014-02-07

•

Kompletterande markundersökning , Ramböll, 2014-06-26

•

Social konsekvensbedömning, Stadsbyggnadskontoret, 2014-10-1 6

UTREDNINGAR EFTER PLANPROGRAMSSKEDET (EFTER FEBRUARI 2015)

•

PM Markvibrationer, 2016-08-05, Ramböll

•

Handlingsplan - Potentiellt förorenade massor Sege Park, 2015-1 0-02, fastighetskontoret

•

PM Markmiljö Sege Park - Fördjupad miljö- och översiktlig geoteknisk undersökning, 201 6-05-20, Ramböll

•

Sege Park, Kompletterande miljöteknisk utredning, 201 7-02-27, Ramböll

•

Sege Park, Malmö, Buller från spårtrafik, 2016-06-01 , Tyrens

•

Rapport Ekosystemtjänstkartering Sege Park, 2016, Miljöförvaltningen och
Gatukontoret

•

Marknadsanalys för Kirseberg/Sege Park, 2017, Fastighetskontoret

•

Trygghetsanalys Sege Park, 2017, Stadsbyggnadskontoret

•

Analys av eventuell förekomst av fladdermöss inom Sege park, 2017-02-12,
Naturvardskonsult Gerell

•

Trafikbullerutredning, Stadsbyggnadskontoret, 2017-03-16

•

Förstudie, Dagvattenutredning, 2017-05-19 WSP

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
HISTORIK

Östra sjukhuset planerades och uppfördes som mentalsjukhus under 1930-talet.
Planen för sjukhusområdet och de första byggnaderna ritades av arkitekten Carl-Axel
Stoltz. Husen placerades friliggande och glest i en delvis stram, delvis organiskt
formad parkmiljö. Kring en mittaxel samlades atta paviljonger i två rader (61-8). Mot
Östra Fäladsgatan uppfördes personalbostäder (b 11-12) och administrationsbyggnad
(623). En kyrka och samlingssal (620) uppfördes även under denna tid.
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Karta som visar befintliga qyggnader och beryggelsenummer.

Pa 1950-talet kompletterades bebyggelsen med två byggnader efter ritningar av Fritz
Jaenecke (b5A, SA). Dessa byggnader uppfördes i rött tegel i likhet med kyrkan (b20)
och administrationsbyggnaden (b23). I början av 1970-talet kompletterades den södra
delen av sjukhusomradet med två större byggnader för långvård (b30, 31). I mitten av
1970-talet planerades en stor utbyggnad i öster men den genomfördes aldrig.
1995 lades verksamheten vid Östra Sjukhuset ner. Byggnaderna har sedan dess
använts för olika ändamal, bland annat som skola, rättspsykiatri (etablerad i omradet
på 1970-talet) och kriminah-ård m.m. En del ay husen har byggts om och till, bl.a.
tillkom 1974 förbindelsegångar mellan nagra av paviljongerna, men i huvudsak har
området bibehållit sin ursprungliga karaktär. Särskilt parkmiljön är -välbevarad.
BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH ANVÄNDNING

Omradet m ed dess byggnader förvaltas idag av Stadsfastigheter. Flertalet byggnader
är i bruk för olika ,·erksarnheter.
I den norra delen etablerades 1995 skolverksamhet genom om- och tillbyggnad av
befintliga lokaler (b25 och b9). Samma år byggdes ett nytt bollhus strax intill (b5B).
Kyrkan (b20) har avkristnats och används som matsal/ samlingslokal av skolan.
Personalbostäderna längs Östra Fäladsgatan (b11, 12) byggdes 2006 om till studentboende och samtidigt inrättades en förskola i byggnad 1. Även byggnad 21 har
am·änts som förskola under lång tid. 2007 byggdes landets då största solcellsanläggning på taket på de gamla langvardsbyggnaderna ut mot Simrisbanvägen (b30 och
b31).
Region Skanes rättspsykiatriska klinik har haft verksamhet i flera byggnader (b2, b4,
b6, b10 och b15) men flyttade fran Sege park 2016. I Kronetorpsköket (tidigare
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central.köket, b 17) producerades tidigare mat för manga av Malmös skolor. Den
tidigare värmecentralen (614) fungerade under många ar som ett "ekocentrum" och
har förutom sina tekniska funktioner även konferens, utställnings- och utbildningslokaler. I övriga byggnader finns bl.a. rnrdcentral, unde1Yisningslokaler för autistiska
barn och Region Skånes minnesklinik. Flera av verksamheterna är tillfälliga och letar
andra lokaler och många byggnader står helt eller delvis tomma.
KULTURMILJÖ
VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH BEBYGGELSEMILJÖER

Området är i översiktsplanen klassat som en kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö.
Omradet har en öppenhet och en storslagenhet som ges av de i det närmaste klassicistiska, raka axlarna tillsammans med det stora organiska parkrummet i öster. Karaktären ges av husens vilande horisontalitet, de stora, i huvudsak plana, gräsytorna och det
omfattande trädbeståndet.
Malmö Museer utförde år 2000 en kulturhistorisk utredning med rekommendationer
för bevarande inför omvandlingen av Östra Sjukhuset. Sammanfattningsvis konstateras att området är socialhistoriskt intressant och att det har få välbevarade motsvarigheter. Samspelet mellan den intakta bebyggelsen och parkmiljön är viktigt att bevara.
Det anses väsentligt att inte uppföra nya byggnader mellan de ursprungliga byggnaderna kring anläggningens huvudaxel. Siktaxeln (med allen) som går i nord-sydlig
riktning med sjukhuskyrkan som arkitektoniskt blickfång bör också hållas obebyggd.
Förtätning bör ske i utkanterna av den ursprungliga bebyggelsen och följa dess östvästliga riktning. Det är också viktigt att spara stora delar av den kulturhistoriskt
intressanta ,·äxtligheten. Samtliga byggnader från 1930- och SO-talen anses vara bevarandevärda.
En byggnadsantikvarisk utredning togs fram av Malmö Museer 2009, men reviderades
och kompletterades 2013, Rapport 2013:005. I utredningen stat det att arkitekturen
ligger i gränslandet mellan 20-talsklassicism och funktionalism. Parallellställda lamellhus i räta linjer är funktionalistiskt samtidigt som axialiteten och omradets symmetriska uppbyggnad med långa siktlinjer är tydliga klassicistiska drag. Med bl.a. kyrka
och personalbostäder i omradet fungerade Sege Park lite som en stad i staden.
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Foto som visar den centrala huvudaxeln mellan de gamla vårdpavifongerna.
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VÄRDEFULL GRÖN KULTURMILJÖ

"Sege Parks gröna kulturmiljö" är en kulturmiljöutredning som behandlar områdets
gröna kulturmiljö och historia, med fokus på växtlighet, trädgårdar och grönytor. Arbetet har utförts av trädgardsantikvarie och kulturvetare Anna Andreasson fran företaget ArchaeoGarden under 2009.
Syftet med utredningen har varit att utreda de kulturhistoriska och antikvariska ,-ärden
som finns i omradets gröna kulturmiljö, inför en framtida omvandling och anpassning
till nya funktioner. Utredningen omfattar dels en inventering av den befintliga gröna
kulturmiljön inom området, dels en historisk studie av områdets tillblivelse och ut;-eckling, med fokus pa grönstrukturen och växtligheten.
Sammanfattningsvis framhåller utredningen att Sege Park är en i detalj genomtänkt
och designad miljö från 1930- och 1940-tal. Den är välbevarad och tidstypisk med
stora värden, arkitekturhistoriskt saväl som socialhistoriskt. Det faktum att även den
gröna miljön är ,-älbe...-arad gör området än mer unikt och kulturhistoriskt intressant.
Utredningen pekar ut nedanstaende aspekter i området som är särskilt viktiga ur bevarandeperspektiv.
Nivå 1: delar som bör bevaras intakta
•

Minst en "solgång" med trädgård

•

Parken

•

Den centrala huvudaxeln

•

Tväraxeln med alle och nedsänkta gräsmattor

•

K yrkan med omgivning och planteringar

•

Entren och vaktmästarbostaden

•

En bit av äppelodlingen

Nivå 2: generella aspekter för bevarande av områdets karaktär
•

Bebyggelsedelens räta linjer

•

Parkplanteringarnas "ordnade natur"

•

Träd och buskar - karaktärsskapande och rumsskapande vegetation

•

Arkitektur som smälter in

•

Hårdgjorda ytor - kalksten, cementplattor, klinkers, sand och asfalt

•

Laga nivåskillnader mellan ytor, utom mellan trottoar och väg, granitkanter

•

Bänkar, soffor, papperskorgar, räcken, planteringskärl

•

Belysning

•

Konstnärliga utsmyckningar

•

Sammankoppling mellan omradet och dess omgivningar

•

Siktlinjer som länkar samman

11 (66)
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Vegetation & staket

Medfokus på den griina ku!tu11ni!Jö·n, dm vegetation och strukturer, bediims de riidskrajferadey torna som
mycket våtbevarade och hogst värdefulla. Gråskrajferadeytor bedoms som relativt våtbevarade och vårdeful/a,
om än inte n'ktigtpå samma nivå. Kåtla: Sege Parks gröna kulturmi!J"o·

NATURMILJÖ

I Sege Park finns mycket vegetation som är värdefull ur både kulturhistoriskt, biologiskt och hortikulturellt hänseende. Manga aY de mest värdefulla träden stär inne pä
gårdarna mellan och intill de äldre byggnaderna.
En trädinventering har genomförts 2011 och 2013 i området. 92 träd, ca 5 % av trädbeståndet, har klassats som bevarandevärda eller mycket benrandevärda. Utöver
dessa träd finns det ytterligare 676 träd som klassas som storträd (stamdiameter mellan 50-100 cm) eller jätteträd (stamdiameter över 100 cm). Med dessa träd blir ca 38
% a,- trädbestandet bevarandevärt. För mer information hänvisas till dokumentet
Trädinventering aY Sege Park, genomförd 2011 och 2013 av Johan Östberg.
Sege Park finns inte utpekad som värdefull i kommunens naturvårdsplan.
I Artportalen finns många observationer ay mer eller mindre ovanliga växt- och djurslag inrapporterade, vilket tyder på en stor biologisk mangfald i området. De flesta
observationerna har gjorts i närheten av dammen i områdets nordöstra del. Exempel
pa arter som rapporterats och som är rödlistade är kungsfågel, stare och tornseglare.
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Karta som visar trådens bevarandevårde. Radmarkerade tråd har ansetts som mycket bevarandevårda och
Gulmarkerade tråd som bevarandevårda. (Trådinventering av Sege Park)

EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS
Miljöförvaltningen och gatukontoret har i samarbete tagit fram en ekosystemtjänstkartering över Sege Park. Inga direkta inventeringar har utförts i området för att bedöma hur hög biologisk mångfald de olika ytorna har. I stället har en diskussion förts
om ,-ilken potential för biologisk mångfald olika omr:iden har.

Tre delområden inom Sege Park har bedömts som ,-iktiga biotoper, Yilka beskrivs
närmre nedan och är markerade med K1 på kartan på följande sida.
Dammen med omnejd
Området utgörs av dammen, gamla träd, slänten med uppvuxna buskar och småträd,
samt ytan söder om dammen som domineras av kortklippt gräs.
Området bedöms hysa en mycket hög artvariation av framför allt insekter och andra
smådjur på grund ay stor nriation i träd- och buskskiktets sammansättning, delvis tät
och varierad markvegetation (faltskikt) samt varierad fuktighet och topografi. Dammen i sig med sin öppna och kontinuerliga vattenspegel är ett ,-iktigt inslag för både
faglar och många andra djur som behöver dricka, födosöka och bada. Friska och fuktiga biotoper är ovanliga i den urbana miljön. Slänten söder om dammen har en varierad vegetation med uppvuxna buskar och träd varav m anga nektarginnde. Markvegetationen (faltskiktet) är tät vilket gynnar många insektsarter. Den varierade topografin
i delområdet, med slänter och sänkor, bidrar ytterligare med variation som gynnar en
varierad artsammansättning.
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Karta som visar områden med potentiell hög biologisk mångfald. Områdena markerade med K1 beskrivs i
texten ovan. (Ekorystemt;änstkartering Sege park 2016)

Bokskogen
Omradet utgörs av den breda trädridån som går längs Sege parks nordöstra och östra
delar.
Bokskogens kvaliteter består framför allt i det stora sammanhängande beståndet av en
för regionen viktig trädart, boken. Kvaliteten förstärks ytterligare av kopplingen till
det fina bokbeståndet i närliggande Beijers Park. Bokens ollon är en viktig födoresurs
för manga faglar och ekorre, som på senare år atervänt till Malmö. Delomradets biologiska mangfald skulle ytterligare stärkas om det kompletterades med andra arter av
regionala ädellövträd samt busk- och faltskikt.
F ruktträdgården
Området utgörs a\- beståndet med äldre fruktträd i Sege Parks södra del.
Gamla fruktträd hyser en stor biologisk mangfald av framför allt insekter och andra
smädjur. Blomningen med nektar och pollen samt frukterna bidrar med födoresurser.
Barken med manga sprickor och ojämnheter samt håligheter i stammen bidrar med
bo- och öven-intringsplatser.
FLADDERMUSANAL YS

En analys a,- eventuell förekomst av fladdermöss har genomförts aY naturvårdskonsult Gerell i januari-februari 2017. Sammanfattnings,-is har inventeringen av byggnader och träd inom Sege park inte pavisat nagon förekomst eller tecken på förekomst
a;- fladdermöss. Det finns således inget underlag för en dispens från Artskyddsförordningen. Störst potential att hysa fladdermöss inom Sege park finns i dagsläget i
byggnaderna. De för fladdermöss mest värdefulla husen berörs inte aY exploateringsatgärderna, vilket medför att det inte behö,-s några kompensationsatgärder i detta
sammanhang.
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Med hänsyn till att det är helt omöjligt att utesluta enstaka förekomster av öven-intrande fladdermöss inom ett så omfattande bostadsbestand samt att hänsyn bör tas till
yngelperioden rekommenderar konsulten att de planerade åtgärderna pa befintliga
byggnader förläggs under perioderna 1S april-20 maj och 15 augusti-1S oktober för
att undvika eventuella störningar.
Förutsättningarna för fladdermössen att bo och jaga i Sege park är mycket goda. Med
hänsyn till de goda förutsättningarna för en rik produktion av insekter inom området
kan man med stor sannolikhet hävda att fladdermöss jagar här under vegetationssäsongen. Bortfallet aY enstaka träd i och med exploateringen har med tanke pa den
rika förekomsten av stora träd i området en ringa negativ effekt på fladdermuspopulationerna sett ur ett langsiktigt perspektiv.
För att överbrygga den för närvarande rådande bristen på håligheter föreslas uppsättning av fladdermusholkar.

TOPOGRAFI OCH LANDSKAP
En central axel haller samman omradets västra del med parken i öster och erbjuder
vidsträckta siktlinjer genom området. Parkens gräsyta, med sin mjukt böljande inramning av träd och buskbryn, är typiskt för tiden, 1930-talet, och inspirerad av den engelska landskapsparken. Både träd och buskar är av ett stort antal olika arter, med varierande färg och form. Träden i parken är framförallt lö,·träd, främst bok, vårtbjörk
och ek, men på och i direkt anslutning till gräsytan finns även mer ovanliga arter,
placerade ensamma, i grupp om tre eller i större grupper. Ett bryn av buskar astadkommer en mjuk övergang mellan de höga träden och den låga gräsytan framförallt
längs den nordöstra långsidan. Bland buskarna fmns ett antal olika arter, bland annat
snöbär och hassel men också blomsterbuskar som körsbärskornell.
Odlingar och odlingsbäddar fanns förr på hela det område som idag är gräsyta i sydöstra delen av planomradet. Idag är de regelbundet placerade äppleträden de sista
spåren efter nyttoodlingarna. Kvar finns också den läskapande skärm av buskar och
träd, framförallt bok och björk, som placerades nordväst om odlingarna.
Planområdet ligger ca S m över havsniva. Det lägsta omradet, beläget ca 3 m över
ha,-et, finns i de östra parkdelarna och de högsta, ca 9 m över havet, finns genom
flera mindre höjder i den norra delen av området.
Grundläggningsförhällandena är ÖYervägande goda då marken består av naturligt lagrad morän med medelhög till hög skjuvhållfasthet de översta metrarna enligt utvärderingar. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs området av moränlera och lerig morän samt
sand-grus.

KOLLEKTIVTRAFIK
Med buss når man området med stadsbuss nr 4 som stannar längs Östra Fäladsgatan
ca SO m norr om planområdet samt längs Segemöllegatan ca 100 m öster om planomradet. Bussen stannar ca var S:e min. vardagar under rusningstid med förbindelse
mot Värnhem, Centralen och Gustav Adolfs Torg. Man kan även komma till omradet
med linje nr 31 som har en hallplats, i norrgående riktning, längs Östra Fäladsgatan i
höjd med Kirsebergs Idrottshall strax söder om planområdet. I södergaende riktning
finns en hållplats längs Östra Fäladsgatan i södra utkanten av Beijers park. Även
denna linje har förbindelse mot bl.a. Värnhem och Centralen och avgår ca var 15:e
min. i rusningstid vardagar. Området har sammanfattningsvis acceptabla förbindelser
med kollektivtrafik idag, men förbindelserna behöver förbättras.
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TRAFIK

Det befintliga gatunätet inom planomradet är idag i relativt dåligt skick. De flesta
gatorna är långa och raka med en körbredd pa 5-6 m. Merparten har smala trottoarer
intill körbanan. Gatorna är en viktig del av den övergripande strukturen da de bl.a.
definierar den centrala mittaxeln.
In- och utfart till området för fordon sker framför allt i söder via Simrisbanvägen och
vidare ut på Östra Fäladsgatan i ,-äster och Segemöllegatan i öster (se karta pa nästa
sida). Infart finns även från Östra Fäladsgatan, men en portal över gatan begränsar
tillgängligheten för högre fordon.
Nuvarande trafikmängder på omgi,-ande gator är relativt mattliga: 2 700 bilar/ dygn på
Östra Fäladsgatan (2013), 2 400 på Kronetorpsgatan (2001), 7 800 på Segemöllegatan
(2008) samt ca 1 000 på Simrisbanvägen (2015).
Cykelvägnätet i och omkring området är bristfälligt. Sammanhängande cykelvägar
saknas bl.a. längs Simrisbanvägen, längs Östra Fäladsgatan och längs planområdets
norra gräns.

Förklaring
-

Befintlig gång- och cykelväg

-

Föreslagen gång- och cykelväg

• • • Föreslaget gång- och cykelstråk. I
gångfartsgata/gata

Karta .rom vi.rar gatunå'tet i området, .ramt bu.r.rhållplat.rer (HPL) och rykelvågar (i öda linjer).
0

TEKNISK INFRASTRUKTUR

KULVERT
De flesta befintliga byggnader i omradet är sammankopplade med en kulvert som
mestadels är möjlig att gå i. I kuh-erten finns ledningar för fjärrvärme, el, värme, tappvarmvatten, tele och fiber. Området har en gemensam servis för varje ledningslag.
SKYDDSRUM
Inom planomradet finns sammanlagt 11 skyddsrum varav 7 stycken i källare under
byggnad.
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VA
Omradet har egna ledningar som är anslutna till det kommunala VA-ledningsnätet via
nttenledning i Östra Fäladsgatan och via en kombinerad avloppsledning i östra delen
av Simrisbanvägen. Området har ett kombinerat system förutom byggnaderna b30,
631 samt 632 som har ett duplikatsystem.
Ledningsnätet inom området är i dåligt skick.

VÄRME
E.ONs fjärrvärmeservis kommer in fran Östra Fäladsgatan och leds i kulverten till en
undercentral i byggnad 14. Varmvatten för det ,·attenburna värmesystemet, samt till
tappvarmvatten bereds i undercentralen och systemet servar nästan samtliga befintliga
byggnader i omradet genom ledningar i kulverten.
GAS
Gasledningar finns längs Östra Fäladsgatan och Simrisbam·ägen.
EL

E .ONs högspänningsledning kommer in från Simrisbanvägen till byggnad 32. Därifrån fördelas högspänningen till ett antal transformatorstationer i området genom
interna markförlagda ledningar. Elen distribueras sedan i kulverten från transformatorstationerna till byggnaderna i omradet.
BEFINTLIGA BOSTÄDER, VERKSAMHETER OCH SERVICE

SKOLOR
I den nordvästra delen av omradet finns Backaskolan (b2, b5B, 69, b20 samt b25)
som är en privat grundskola med ca 250 elever i årskurs 0-9. Pa ovanvaningen i ena
byggnaden finns Fäladsskolan som är en liten kommunal grundsärskola.
Olympen, Östergårdsskolan och Yästergardsskolan är små specialskolor och finns i
byggnad 3. Närmsta grundskolor runt området är dels Bulltoftaskolan i väster och
Sege,·ångsskolan i norr.

FÖRSKOLOR
I den gamla överläkarbostaden (621) i nordväst ligger idag Beijers parks förskola som
är under avveckling. Sege parks förskola bedrivs i byggnad 1 och i den norra delen av
planområdet ligger Östra Fäladens förskola.
Segemölle förskola bedrivs i bottenplan på byggnad 5. Simrisbans förskola ligger på
andra våningen i byggnad 31 .

ÖVRIGA VERKSAMHETER
Vårdcentralen Kirseberg finns idag i byggnad 30, 31 och 32 med ca 8 000 listade
patienter. I byggnad 31 finns även 61.a. gymnasiesärskola och tillfällig förskola.
1-<finnesklinik bedrivs idag i byggnad 30. Verksamheten har dock planer på att flytta till
andra lokaler.
Det finns även flera tillfälliga verksamheter, så som bostäder, förskola och skola, i
omradet.

BOSTÄDER
Idag finns det ca 120 studentlägenheter i byggnaderna ut mot Östra Fäladsgatan.
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PLAN FÖRSLAG
STRUKTUR

Den övergripande gestaltningsiden är att bevara manga av de befintliga byggnaderna
men minska känslan av sjukhusområde. Sege Park ska erbjuda en blandad stadsbebyggelse där möten mellan människor lätt uppstar. För att skapa rörelse i området
en stor del av dygnet föreslås en blandning av service, bostäder och verksamheter.
Den nya bebyggelsen ska utvecklas med hög ambitionsnivå bade vad gäller gestaltning, hållbarhet och energilösningar.
Förslaget utgår från de befintliga riktningarna och vinkelförskjutningarna i området.
Parkens mittaxel är central i den befintliga strukturen. De parallellställda lamellhusen,
som ligger längs mittaxeln, kompletteras i förslaget med lamellhus och radhus i en
öppen kvartersstruktur.
Områdets föreslagna bebyggelsestruktur följer i huvudsak den struktur som föreslas i
planprogrammet. En öppen kvartersstruktur, med bebyggelse som främst följer de
befintliga vårdbyggnadernas öst-västliga riktning, föreslås. I söder möjliggörs en tätare
bebyggelse som bildar bostadskvarter med öppningar och siktlinjer mot områdets
parker. Längre norrut, i anslutning till de gamla vårdpaviljongerna, är avstånden mellan byggnaderna längre och där ses en småskalighet i bebyggelsen genom bland annat
ett flertal radhus. För att bevara en stor del av de befintliga träden har dessa visats
stor hänsyn vid placeringen av byggrätterna.
Merparten av parken lämnas obebyggd och trädridån kring omradet, den kulturhistoriskt viktiga mittaxeln samt byggnaderna längs denna lämnas oförvanskade. Ny
bebyggelse föreslås framför allt i de södra delarna av planområdet, närmast Simrisbanvägen där paverkan på omradets kulturella värden är mindre.
Siktlinjer är en Yiktig komponent i omradets symmetriska uppbyggnad. Detta tar förslaget fasta på genom att öppna upp gamla siktlinjer och anlägga nya. En viktig siktlinje med kulturhistoriskt värde är allen, som binder samman det gamla barhuset (b 19)
och kyrkobyggnaden (b20). Intill denna planeras ett odlingsområde med ett växthus,
en fruktlund samt ett torg som kommer fungera som nya mötesplatser i omradet.
Stora områden planläggs som allmän park och en ny stadsdelspark skapas.
Ett finmaskigt nät skapas för gående och cyklister med flera nya kopplingar till omgivrungen.
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Odling
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En av malsättningarna är att Sege Park ska bli en blandad stadsdel där möten mellan
människor lätt uppstar. Strategierna för att uppnå detta, som kan sparas i strukturen,
är mångfalden av mötesplatser som föreslås. De stora parkområdena erbjuder möjligheter för lek och rekreation och tre nya torgplatser skapas. Den största av dem, belägen i sydväst, avses möjliggöra mer urbana offentliga aktiviteter och benämns som
torget i den vidare texten. En mindre torgplats skapas norr därom vid ett stort platanträd. En tredje torgplats skapas vid den norra entren in till området och syftar till att
stärka sambandet mellan Sege Park och Beijers Park. Bostadsgardarna, som till övervägande del är rymliga, ska erbjuda plats för odling och såväl vila som fest. Tydligheten i de exteriöra rummen är a,- stor betydelse för att uppna orienterbarhet, användbarhet, trygghet och trivsel.
KOPPLINGAR OCH MÅLPUNKTER

Sege Park behö,-er kopplas ihop bättre med den övriga staden. Trots att området befinner sig i utkanten av östra Malmö ligger det inte mer än 2,5 km fran knutpunkten
Värnhem och 4 km från centrum. Till Kirsebergs centrum är det 1,2 km och till Segevängstorget är det knappt 1 km. Flera nya cykelvägar föreslås för att koppla samman
området med kollektivtrafikstationerna och Malmös centrala delar. En ny cykelväg
föreslas utmed Simrisbanvägen samt Östra Fäladsgatan, som kopplar på ett huvudcykelstråk mot centrala Malmö. Dock ingår inte cykekägen längs Östra Fäladsgatan i
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själva detaljplaneomradet. Kopplingen till Segevang och Lundavägen, där lokal och
regional busshållplats finns är viktig för området.
Andra malpunkter i närheten av planområdet är idrottshallen söder om järnvägen,
fotbollsplaner (intill idrottshallen), Segevångsbadet, Malmö-Burlövs golfbana och
Beijers park. Far att stärka kopplingarna till Beijers park skapas en torgyta ,-id portalen.
En viktig del av förslaget är att biltrafiken inom området ska begränsas. Fotgängare
och cyklister gynnas genom genare vägar och fler kopplingar till omgivningen. En
stor del av gatunätet blir gangfartsområde eller gågata vilket genom en tydlig utformning hjälper till att dämpa hastigheterna och begränsa trafikeringen. Ett p-hus anläggs
i de södra delarna a,· området och parkering intill bostäderna minimeras.
URBAN MÖTESPLATS

I sydväst föreslås ett torg som ska fungera som ett urbant rum med gröna inslag och
bli hjärtat i det nya Sege Park. Mötestorget omges av saväl befintlig som ny bebyggelse.
De befintliga byggnaderna vid torget utgörs av n-ättstugan (b17), gamla panncentralen
(b14) och en terapibyggnad (blS). Dessa byggnader lämpar sig för verksamheter och
passar ocksa bra som inramning till en publik plats. Byggnad 14 utgör dessutom en
intressant fond till torget med sin vackra tegelfasad.
Torget är tänkt att gestaltas med ett innehåll som knyter an till den gamla trädgårdsodlingen som tidigare lag i områdets södra del. Det ska även finnas plats för uteservering och offentliga aktiviteter som till exempel boule, skateboard och dans. En 3 m
bred förgårdsmark runt torget underlättar för utesen-eringar. Förgårdsmarkens gestaltning ska tas fram i samråd med Gatukontoret.
SIKTLINJER

Siktlinjer var ,-iktiga när omradet planerades på 1930-talet och gatorna var långa och
raka. De är en viktig del av områdets karaktär och underlättar orienterbarhet och
igenkänning och bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Genom att ta bort mellanbyggnaderna som finns mellan byggnaderna 2 och 4, 5 och 7 och 6 och 8 återskapas
siktlinjer som tidigare funnits (se kartor s. 19 och 28).
Hastigheten på långa och raka gator blir ofta höga, vilket är daligt ur trafiksäkerhetssynpunkt Därför föreslås nagra av dessa gator få åtgärder som exempelvis sidoförskjutningar för att dämpa hastigheten samtidigt som siktlinjer bevaras. Gatorna kan
pa detta sätt ges intressanta rumsligheter.
ENTREER

Flera nya entreer skapas till planomradet, särskilt för fotgängare och cyklister. Det är
viktigt att enteerna görs tydliga och lätta att hitta. Längs den södra sidan föreslås sex
entreer, men järm-ägen bildar här en barriär vilket gör att enteerna endast blir interna.
I väster skapas tre entreer som alla är tillgängliga med bil, i norr fyra och i öster fem.
Entregatorna gar rakt in i omradet och från dessa nås såväl bostäder som verksamheter och parkområdet. De manga entreerna ska göra det lätt att hitta in i området
både för boende och besökare, samtidigt som kontakten mellan Sege Park och dess
omgivning stärks.
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Illustration av entrier till området.
MARKANVÄNDNING

Inom planområdet planeras för en blandad stadsbebyggelse med bostäder, skola, förskola, LSS-boende, vård, centrumverksamhet, kontor och handel. Ett parkeringshus
föreslås i den södra delen av området. Användningen av byggnad 14 är oviss och
byggnaden får en flexibel användning för verksamheter, centrum och skola. Ett förslag är att byggnaden ska användas som ett kunskapscentrum för grön IT, energi och
klimatfrågor.
Att möjliggöra en flexibel användning är viktigt för att tillåta att området förändras
och ge möjlighet för olika typer av verksamheter. Det är dock viktigt att fa in tillräckligt mycket bostäder i området för att det ska kännas tryggt. Centrum,-erksamheter
tillåts i stora delar av planområdet i bostadsbyggnadernas bottenvåningar.
Den stora parken i öster samt mittaxeln blir allmän park. De allra flesta gator blir
också allmän plats, liksom torgen och gang- och cykelvägarna. Övrig mark utgörs av
kvartersmark för bostäder, skola, förskola, vård, kontor, centrumverksamhet, parkering och odling.
AREABERÄKNINGAR

Vid sammanräkning av detaljplanens förslag så uppgår den totala bruttoarean (BTA)
till ca 115 000 m 2 , varav ca 80 000 m 2 är ny BTA och ca 35 000 m 2 är befintlig BTA.
Om man jämför med planprogrammets BTA-angivelser mellan 90 000 - 140 000 m 2
BTA, så är det viktigt att tänka på att planprogrammets områden längst i sydöst, respekti,-e sydväst med en total beräknad BTA pa ca 7 500 m 2 inte är med i denna de-
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taljplan. Sammanfattningsvis innebär detaljplaneförslaget att exploateringen är inom
det högre spannet av vad som presenterats i planprogrammet.
BOSTÄDER
Inom förslaget finns utrymme för ca 24 radhus samt ca 700 lägenheter i flerfamiljshus, varav ca 125 är befintliga studentlägenheter, i ny bebyggelse eller i ombyggda
hus. Detaljplanens flexibilitet i användning gör att det är svårt att ange mer exakt antal
lägenheter då det är beroende a,· hur mycket andra verksamheter, sa som vard, centrumverksamheter och kontor, som kommer etableras i omradet. Beroende på detta
2
blir antalet m BTA för bostäder som lägst ca 60 000 m 2 och som högst ca 80 000 m 2.
Förslaget har som mål att locka familjer och individer med olika behov och önskemål
till den nya stadsdelen och därmed öka mangfalden bland de boende. Därför planeras
det för flera olika boendeformer, från radhus till små och stora lägenheter.
Det är inte möjligt att reglera upplåtelseformen i detaljplanen. Kommunen kommer
istället att arbeta med markanvisningsavtal i samband med försäljning av mark inom
omradet, i syfte att få en jämn fördelning av upplåtelsefonner.
Det finns behov av ca 12-18 LSS-bostäder i omradet, vilket kan tillgodoses genom
detaljplanen. Det planeras även för ett vardboende i området med 60 platser, samt för
servicelägenheter.
FÖRSKOLA
Bedömningen av behovet av förskoleplatser i utbyggnadsområden görs först och
främst med hjälp a,· nyckeltal. I nuläget räknar man med att ett område med flerfamiljshus genererar cirka 0,2 förskoleplatser per lägenhet Yid inflyttningen. På lang
sikt avtar behovet till 0,1 platser per lägenhet. För radhus gäller 0,5 plats per hus på
kort sikt och på lang sikt gäller 0,15 plats per hus. Det långsiktiga behovet kan betraktas som basbehov, dvs antalet förskoleplatser som alltid maste finnas i området.
Den förväntade utbyggnaden av 700 lägenheter plus 24 radhus ger följande behov:
Kort sikt

Lång sikt

Lägenhet

140

70

Radhus

12

4

Totalt

152

74

Da det finns 125 befintliga lägenheter för studenter i området, förväntas behovet vara
lägre än nyckeltalet.
I omradets sydöstra del planeras en förskola för ca 160 barn vilket motsvarar 8 aYdelningar. Förskolan ska byggas i 2 till 2,5 våningar för ett effektivt markutnyttjande.
Inomhusytan behöver vara ca 15 m 2 /barn, vilket med 2 våningar ger en byggnad på
2
ca 2 400 m i bruttoarea (BTA). Med tva våningar innebär detta en byggnadsarea
(BYA) pa ca 1 200 m 2 •
Utöver hmudbyggnaden behövs ca 200 m 2 för handikapparkering, cykelparkering,
förrad och miljöhus.
Malmö stads ambition är att förskolegarden ska vara 30 m 2 /barn. Tomten är drygt
2
6300 m och friytan beräknas bli ca 4900 m2, ,ilket ger en beräknad friyta pa 30
2
m /barn. Därmed uppnås stadens ambition ÖYer storleken på friytan.
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Det är positivt om några av förskolans avdelningar görs som uteavdelningar då det
finns ,,äldigt stora parkytor i närheten av förskolan som lämpar sig för lek. Gränsen
mellan förskolans gård och parken i norr bör lämpligen utformas på ett öppet men
tryggt sätt. Avgränsningar kan ske med stockar och buskar och vid behov av trä- eller
järnstaket. Traditionellt nätstängsel passar inte in i parkmiljön och ska undvikas.
En bullerskärm kan bli nödvändig vid den nya förskolan för att skydda garden från
buller från Inre Ringvägen. Bullerskärmen bör innehålla delar som är genomsiktliga
och bör kombineras med klätterväxter och annan grönska för att smälta in i den omgivande parkmiljön.
Sege Parks förskola, som finns i byggnad 1, har idag en alltför liten gård i jämförelse
med stadens riktlinjer om friyta och utemiljö. Friytan är ca 2 300 m 2 vilket med 108
2
barn blir 21 m /barn. Förskolan kan lämpligen utvidga sin gård genom att ta lite av
skolgården i norr, som är väl tilltagen, och/ eller använda grönytor söder om byggnaden.
Detaljplanen ger vid behov möjlighet till fler förskolor i området, exempelvis i byggnad 3, 8 samt 8A.
Malmö stad har riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, Frjytor vidflirskoior och
skolor, godkända i stadsbyggnadsnämnden i augusti 2016. Enligt riktlinjerna är
ambitionen att friytan for förskolor ska uppga till 30 m2/ förskoleplats. Vid hårt
exploateringstryck finns det dock, i tät stadsbebyggelse med tillgång till park inom 500
meter, möjlighet att vid detaljplaneläggning pröva friytan inom ett spann mellan 25-30
m2 per barn. I det fall friytan underskrider 30 m2 ska friytan utformas med sådan
kvalitet att den uppnar minst+ 3 i lekvärdesfaktor, enligt det poängsystem som redovisas i riktlinjerna. Lekvärdesfaktorn granskas i samband med bygglov.
SKOLA

Enligt nyckeltalsberäkningen för skola genererar nya flerbostadshus ett behov av 0,2
skolplatser per lägenhet på kort sikt och 0,25 platser på lång sikt. Radhus genererar
0,5 platser på kort sikt och 0,3 platser på lång sikt.
Den förväntade utbyggnaden av 700 lägenheter plus 24 radhus ger följande behov:
Kort sikt

Lang sikt

Lägenhet

140

175

Radhus

12

7

Totalt

152

182

Dä det finns 125 befintliga lägenheter for studenter i området, förväntas behovet vara
lägre än nyckeltalet.
En ny skola inom planomradet bedöms i dagsläget inte vara nödvändig. Detta motiveras av att det redan finns en grundskola inom planområdet (Backaskolan) som tillsammans med de närliggande befintliga skolorna Bulltoftaskolan och Segevångsskolan kan täcka behovet a,Tskolplatser.
I ett längre perspektiv planeras det ocksa för nya skolor i närheten av planområdet,
som kan täcka behovet av skolplatser. Dels vid fastigheten Mölledalsskolan 1, men
också i Kirseberg planeras det för tva nya skolor. Dessa tn skolor finns utpekade i
Öwrsiktsplan för del av Kirseberg.
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Backaskolan är en befintlig skola som ligger i norra delen av planomradet. Det är inte
helt sjäh-klart vilka ytor som kan räknas som skolgård idag, men en grov beräkning
ger en skolgard på ca 8 000 m 2 vilket med 260 barn blir ca 30 m 2 / elev i friyta, vilket är
ett gott mått i jämförelse med stadens riktlinje på minst 15 m 2/ elev.
En allmän gång och cykelväg som idag gar genom skolgården, samt en vändplats för
leveranstrafik, tas i planförslaget bort, för att ge möjlighet till en tryggare och tydligare
avgränsad skolgård. En ny byggrätt öster om Backaskolan möjliggör en framtida utbyggnad på ca 1 000 m 2 i BTA, vilket motsvarar lokaler för ca 60 ele,-er. Byggrätten
ger även möjlighet till en lite större sporthall än dagens.
HANDEL OCH VERKSAMHETER

För att ge flexibilitet och utrymme för olika typer av verksamheter i området tillåts
centrumverksamheter i bottenplan på nästan samtliga bostadshus. Vid torget krävs
genom planbestämmelser att nya byggnaders bottenvåningar iordningsställs med
minst 3,5 m våningshöjd för att möjliggöra lokaler. I parkeringshuset och i byggnaden
norr därom krävs en minsta lokalyta på 200 m 2 •
Längs gatan som löper fran torget och österut mot den nya förskolan, samt längs
gatan som går norrut fran torget, möjliggörs handel och verksamheter i bottenvåningen.
De befintliga byggnaderna som ligger intill torget bör utnyttjas på ett öppet och inbjudande sätt.
En handelsutredning har tagits fram inför granskningsskedet. Sammanfattningsvis
visar den att förutsättningarna inte är optimala för handel, med tanke pa den relativt
låga exploateringen och läget i staden. Det är dock ganska långt till närmsta handelsetablering idag och det finns därför potential för handel i Sege Park för att täcka behovet i östra delarna av Kirseberg. Om man räknar in invånarna i omkringliggande
områden så kan befolkningsunderlaget vara tillräckligt för en livsmedelsbutik i området.
Utredningen menar att en livsmedelsbutik i området är avgörande för att skapa en
fungerande handelsplats da dessa brukar dra till sig även annan handel. Handelsläget
är dock inte optimalt med tanke på att torget inte ligger intill en huvudgata, har begränsade parkeringsmöjligheter och att kollektivtrafik med hög turtäthet a,-går langt
från torget.
BEBYGGELSE
BEVARANDE AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE

Befintlig bebyggelse ska i sa stor utsträckning som möjligt bevaras och behålla sitt
nuvarande utförande exteriört, till exempel vad avser fasad- och takmaterial, fönster,
dörrar och fårgsättning. Förändringar som gjorts som inte är tidstypiska bör återställas
till ursprungligt utseende.
För att möjliggöra energismarta lösningar och en god tillgänglighet ska det nra tillatet
att, med största möjliga varsamhet och hänsyn, utföra:
• Mindre tillbyggnader så som hissar och ramper på byggnadernas baksidor/gardssidor. Dock ej loftgångar eller andra större tillbyggnader.
• Mindre tekniska anläggningar som integreras väl med byggnadernas gestaltning t.ex.
solpaneler på byggnadernas baksidor/gardssidor.
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• Nya entreer mot den centrala mittaxeln, dock i begränsat antal.
Nedan redovisade byggnader omfattas av \Tarsamhetskrav enligt vilket ändringar ska
utföras varsamt, med hänsyn till byggnadernas karaktärsdrag och sä att dess kulturhistoriska värden tillvaratas. Byggnaderna skyddas genom k och q på plankartan.
Punkterna nedan redovisar karaktärsdrag och egenskaper a\- betydelse för byggnadernas kulturhistoriska värden, även beskrivna i Rapport 2013:005 - Byggnadsantikvarisk
utredning framtagen av Malmö Museer. (I<Carta med byggnadsnummer finns på s. 9)

Byggnad 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 11, 12
• Byggnadernas arkitektoniska uttryck, i gränslandet mellan 20-talsklassicism och
funktionalism. Släta fasader med strikt fönstersättning
• Färgsättning av putsade fasader. Yid ändring ska befintlig färgsättning bibehållas
alternativt kan fasaderna återfå dokumenterad ursprunglig färgsättning (i dagsläget
inte känd).
• Enhetlighet i fasadutformning vad gäller kulör och material, fönster och entreer.
Enhetlig färgsättning av fasader på byggnaderna utmed mittaxeln (1-8). Enhetlig färgsättning av fasader på byggnad 11-12.

Byggnad 1, 3, 5 & 7
• Byggnadens volym och proportioner.
• Det orörda takfallet mot söder.
• Slätputsade fasader.
• Utåtgående träfönster med spröjsindelning.
• Entreer med portar i trä, omfattningar i natursten och smäckra skärmtak.
• Sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel.

Byggnad 2, 4, 6, 8
• Byggnadens volym och proportioner.
• Det orörda takfallet mot norr.
• Slätputsade fasader.
• Utatgaende träfönster med spröjsindelning(b6 & b8).
• K,·adratiska träfönster med diagonal spröjs.
• Entreer med portar i trä, omfattningar i natursten och smäckra skärmtak.
• Sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel.

För byggnad 8 gäller ä\-en:
• Solgången med fasader i träpanel och pelare av a,·barkade, ohyvlade trästammar,
samt fönsterband med ockragula spröjsade träfönster mot söder. Max. tre öppningar
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far dock göras i solgången för att förbättra kontakten mellan gard och gata. Öppningar ska göras i vägg utan ingrepp i takkonstruktionen.

Byggnad SA
• Byggnadens volym och proportioner.
• De rödbruna tegelfasaderna.
• Fasader i rödbrunt tegel. Fasaddetaljer i vitmålad betong. Fönster i trä. Takpannor
a,· rött lertegel. Entredörrar i klarlackat trä.
• Inåtgående, sidohängda fyrluftsfönster med en horisontell mittpost.
• Glasade portar i trä med smäckra skärmtak.
• Sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel.

Byggnad 8A
• Byggnadens volym och proportioner.
• De rödbruna tegelfasaderna.
• Markerat fasadparti med vitmålade betongpilastrar.
• Inåtgående, sidohängda fyrluftsfönster i trä med en horisontell mittpost.
• Entreer med portar i trä med smäckra skärmtak.
• Sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel.

Byggnad 11 & 12
• Byggnadens volym och proportioner bortsett fran den tillbyggda mittdelen på 6 12.
• Slätputsade fasader.
• Stora fönsterpartier vid trapphus. I övrigt sidohängda tYå- och treluftsfönster.
• Sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel.
• E ntreer med glasade portar i trä och omfattning i natursten. (612)

Byggnad 14 & 15
~ Byggnadens volym och proportioner, exklusive tillbyggnad och glasfasad mot söder
(614) och tillbyggnad i öster. (615)

• De rödbruna tegelfasaderna.
• Stora, spröjsade fönster i metall av industriell karaktär. På sidopartierna utåtgaende
träfönster m ed spröjsindelning. (b 14)
• Utatgående träfönster med spröjsindelning. (615)

Byggnad 9
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• Byggnadens volym och proportioner.
• Slätputsade fasader.
• Utatgaende träfönster med spröjsindelning.
• Sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel.

Byggnad 20
• Byggnadens volym och proportioner.
• Fasader i rött tegel.
• Inåtgående träfönster med spröjsindelning. Bruna karmar och vita bågar.
• Kyrkfönster med fårgat blyglas.
• Entreparti med fasaddekor och port i trä.
• Sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel.
• Det orörda takfallet mot söder.

Byggnad 21
• Byggnadens volym, proportioner.
• Ljusa, slätputsade fasader.
• Ospröjsade, sidohängda träfönster.
• Skorstenen i mörkbrunt tegel.
• Smäckert smidesräcke på balkongen.

Byggnad 22 & 23
• Byggnadens volym och proportioner, bortsett fran glaspartiema. (622)
• Fasader i rött tegel.
• Sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel.
• Entreportalens nätta tak uppburet av pelare i rött tegel. (622)
• Bevarade smidesgrindar ,·id entreportalen. (b22)
• Vertikalt fönsterparti vid trapphus. (623)
• Huvudentre med uppglasat dön-parti. Omfattning i svart skiffer. Trappa med
smäckert smidesräcke. (623)
RIVNING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE

För att möjliggöra detaljplanens intentioner förutsätts det att några av de befintliga
byggnaderna samt vissa byggnadsdelar rivs. Byggnad 31, inklusive tillbyggnaden (632),
rivs medan systerbyggnaden (630) bevaras, dock utan rivningsförbud.
Nuvarande förbindelsegangar mellan paviljongerna rivs, i avsikt att skapa bättre tillgänglighet och sikt igenom omradet.
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Byggnad 10 och 18, som är byggnader i en vaning, rin för att skapa plats för den nya
bebyggelsestrukturen. Byggnad 18 är ett garage som inte anses så bevarandevärt i
jämförelse med andra byggnader i området. Byggnad 10 har fungerat som en terapibyggnad precis som byggnad 15. Da byggnad 15 bevaras anses en rivning av byggnad
10 acceptabel.
Större delen av byggnad 17 rivs för att göra plats för torget. Q- och k-märkningen av
den norra delen av byggnad 17 har tagits bort inför granskningsskedet. Detta beslut
moti\-eras bland annat av att den norra delen av byggnaden aldrig har varit fristående
utan sammanbyggd med en större byggnad i söder som ska rivas, vilket gör att den
södra fasaden ändå blir ny. Konstruktionen pa den norra delen a,- byggnad 17 är inte
avsedd att delas upp. Detta innebär stora osäkerheter kring konstruktion och funktion
på byggnaden om den behalls.
Ett annat viktigt moti,- till att tillåta rivning är att byggnadens första vaning ligger en
halvvaning upp. Detta medför att byggnaden inte har någon naturlig koppling till torget som kan bidra till en attraktiv och livfull torgmiljö. En ny byggnad kan bättre
koppas till torget, fullvärdigt uppfylla tillgänglighetskraven samt vara mer energieffektiv än det som går att uppnå genom anpassning av det befintliga huset.
Stadsbyggnadskontoret anser sammanfattningsvis att stor hänsyn har tagits till omradets kulturmiljö och att de allra flesta byggnader bevaras. I detta fall har avvägningen
gjorts att det är Yiktigare för området att skapa en fungerande och attraktiY torgmiljö
än ett bevarande av byggnad 17.

Befintliga byggnader som ska rivas visas med !fus beige fårg och streckad li1!fe.
NY BEBYGGELSE

I planförslaget har stor vikt lagts pa att passa in ny bebyggelse i den befintliga miljön.
Mötet mellan den befintliga parkmiljön, de bevarade byggnaderna och nya tillägg ska
signalera att området förändras samtidigt som de kulturhistoriska värdena respekteras.
Placeringen av ny bebyggelse regleras genom att byggrätter, som far bebyggas till ca
85 %, läggs ut på plankartan. Plankartan reglerar ä,-en byggnadshöjderna. Föreslagen
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ny bebyggelse är mellan 2 och 6 nningar hög. Lägre bebyggelse återfinns i norr och
högre i söder. Merparten av bebyggelsen är mellan 3 och 5 våningar hög. För att hålla
samman ny och äldre bebyggelse ska en del av de nya byggnaderna förses med sadeltak med 30 graders vinkel, i likhet med de befintliga byggnaderna i området. Gemensamt för en stor del av bebyggelsen är att frontespiser och takkupor far förekomma
till max. 1 /3 av fasadlängd utan att påverka byggnadshöjden.
7

id nybyggnation ska stor hänsyn tas till de byggnader som bevaras. Nya byggnader
ges liknande proportioner i längd och bredd som de befintliga husen för att ge omradet ett sammanhållet intryck. Ny bebyggelse bör anpassas till befintlig i fråga om färgoch materialval. Fasader i tegel och puts, samt användningen av taktegel, förstärker
områdets karaktär, samtidigt som byggnader och detaljer av trä, vegetationsklädda tak
och fasader samt synlig energiteknik vittnar om de höga miljöambitionerna för området. Miljöanpassade material där gifter undviks och energiaspekten beaktas ska prioriteras. Det ,:-innande förslaget i tävlingen Nordic Built Cities Challenge (se mer info. s
64) bygger på trämoduler, vilket bör vara möjligt att uppföra i delar av området. Förhoppningen är att förslaget kan realiseras i någon del a,' Sege park. Nya byggnader
bör med fördel miljöcertifieras.
\

3D-modell som visarpla,ifrirslaget f rån rydvdst. Ljusa l:!Jggnader iir n_;'a och miirka befintliga.
VEGETATIONSKLÄDDA TAK OCH FASADER

Det är positivt om tak och fasader kan täckas av grönska. Alla komplementbyggnader
bör ha gröna tak för att inte belasta dagnttennätet mer än nödvändigt.

Ex empelpå griinska vidfasad
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ENERGIGENERERANDE TILLÄGG PÅ BYGGNADER

Nya tekniker och småskaliga energianläggningar, exempelvis sol- och vindenergilösningar som innebär produktion av förnybar energi, uppmuntras och ska kunna användas på saväl nya som befintliga byggnader. Nya byggnader förses gärna med lösningar för sol- eller vindenergi, både på fasader, tak och balkonger. Tekniska anläggningar som t.ex. solceller och vindkraft får överskrida totalhöjd och byggnadshöjd
med upp till 5 m. På befintliga byggnader ska sådana installationer monteras med stor
hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden och material.
På de äldre vårdbyggnaderna utmed mittaxeln får solenergikonstruktioner endast uppföras på den del av taket som vetter mot bostadsgårdarna.

FÖRGÅRDSMARK
I övergången mellan gata och bostäder ska grönskande förgårdsmark vara ett karaktärs- och livginnde element. Merparten av den nya bebyggelsen placeras med 2-3 meters förgårdsmark mot gatan, men särskilt i söderlägen har bebyggelsens förgårdsmark
gjorts bredare, ca 5 m. Bebyggelsens entreer placeras mot gatan. Bostadsentreer ska
vara genomgående förutom radhus, q-märkta byggnader och fasader kortare än 25 m.
Vid bostadsändamal medges en sockelhöjd (överkant bottenvånings bjälklag) om
maximalt 0,8 m mot allmän gata, för att skapa goda förutsättningar för kontakt mellan
bostadens inre och gatan samtidigt som en viss integritet skapas för de boende på
bottem-aningen.
Balkonger och bursprak får placeras lägst 4,7 m ö,-er allmän platsmark, men över
parker och torg får de placeras som lägst 3,5 m över marknivå. Balkonger bör placeras
ut mot gata för att bidra till gatulivet, men kan beroende på vädersträck även placeras
mot gård.
Förgårdsmarken utgör en halvprivat zon där de boende kan vistas. Det bör finnas
bänkar och uteplatser på förgårdsmarken, särskilt i söder- och västerlägen. Uteplatser
kan lämpligen ramas in av låga häckar eller grönskande spaljeer. Förgårdmarken får
gärna också erbjuda plats för odling för de boende. Det är viktigt att den far en med,-eten gestaltning som visar att den är ett viktigt inslag i gatulivet i området.
Mindre cykelparkeringar kan lämpligen placeras nära entreer, men far inte dominera
intrycket av förgardsmarken. Man får inte ha förrad och inte heller skärmtak pa förgårdsmarken. Dock kan mindre cykelparkering utan tak anläggas. Endast handikapparkering och bilpoolsparkering är tillåten.
"- ...- , I

Id S

Exempelpå hurfargårdsmarken kan gestaltas och anvåndas.
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Förgårdsmarken bör ha en grön karaktär med minimering av de hårdgjorda ytorna.
Planteringar bör finnas med en variation i växtlighet. Gärna en blandning a,· både
perenner, buskar, häckar, klätterväxter och mindre träd. Den visuella kontakten mellan bostädernas inre och gatan är viktig och eventuell avgränsning, så som staket eller
häck, mot gatan bör inte ö,·erstiga 1,2 m. Plank och mur far inte överstiga 1,2 m mot
allmän plats på byggnadens entresida.

-~--

nr
Exempelpå hurfargårdsmarken kan gestaltas och anviindas.

Förgårdsmarken har en viktig funktion genom att ge de boende möjlighet att sätta
avtryck i sin närmiljö och den bör ge möjlighet till initiativ från de boende. Förgårdsmarken får gärna vara en tillåtande miljö som ger personligt avtryck och känns omhändertagen.
Förgårdsmarken har delats in i fyra olika kategorier, vilka beskrivs nedan och finns
markerade på kartan pa s. 35.

Urban kantzon (röd, ca 2 m bred)
Denna förgårdsmark ska utgöra en förlängning av gatan och ha en urban prägel. Mot
torgen ska förgardsmarken vara hårdgjord och utformas som en helhet med resten av
torgytan. Ytan ska mestadels vara hårdgjord, men klätterväxter och/eller mindre planteringar far gärna förekomma. l Tpphöjda planteringar/urnor mm passar i denna zon.
Ytan ska kunna möbleras och fungera som uteservering och liknande. Utformingen
ska bestämmas i samråd med gatukontoret.
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Smal kantzon (blå, ca 2-3 m bred)
Förgårdsmarken ska stärka områdets gröna karaktär, markera gränsen mellan offentlig
plats och halvprivat mark och bidra till livet i gaturummet. Zonen bör innehålla sittmöjligheter och a,-gränsas med låga buskar eller häckar på max. 1,2 m höjd. En
mindre del av ytan far användas som cykelparkering.

Bred kantzon (gul, ca 5 m bred)
På den bredare förgårdsmarken finns plats för mindre träd, större uteplatser och planteringar. Förgårdsmarken ska stärka områdets gröna karaktär, markera gränsen mellan
offentlig plats och halvprint mark och bidra till livet i gaturummet. Zonen bör innehalla sittmöjligheter och a,-gränsas med låga buskar eller häckar på max. 1,2 m höjd.
En mindre del av ytan far användas som cykelparkering.

Bred kantzon i kulturaxel (orange, ca 5 m bred)
På den bredare förgårdsmarken finns plats för mindre träd, större uteplatser och planteringar. Förgardsmarken ska vara gemensam för varje byggnad, stärka områdets
gröna karaktär och markera gränsen mellan offentlig plats och halvprivat mark. Zonen bör innehålla gemensamma uteplatser som bidrar till livet i gaturummet och avgränsas med låga buskar eller häckar pa max. 1,2 m höjd.

BOSTADSGÅRDAR
Gardarna är viktiga element i att bevara och utveckla områdets gröna karaktär. De ska
upplevas frodiga och innehålla en varierad artrik grönska. Omradets odlingsfokus ska
synas pa gardarna. Möjlighet till odling får gärna finnas på marken, i upphöjda ,-äxtbäddar, i växthus och även på takterasser och balkonger.
Gardarna bör ges en trädgårdsmässig karaktär och innehålla träd och buskar som ger
frukt, exempelvis äppelträd, plommon och körsbär samt vinbär och krusbär.
Gemensamma uteplatser bör framför allt placeras i soliga och vindskyddade lägen.
Delar av gården bör anpassas för barnlek genom exempelvis sandlada och lektaliga
buskage.
Gårdarnas grönska bör synas från gatan vid de släpp som finns mellan byggnaderna.
I de föreslagna delvis slutna kvarteren utgör byggnaderna naturliga gränser mellan
bostadsgardar och park. Avsikten är att bostadsgårdarna ska upplevas privata och vid
större öppningar bör bostadsgardarna gränsas av med häckar, buskage och/ eller lägre
staket. Även komplementbyggnader som placeras i tomtgräns kan markera gränsen
mellan privat gård och allmän plats.
Bostadsgårdarna i anslutning till de befintliga vårdpaviljongerna blir relati,-t stora och
kan delas upp i mindre rum eller kompletteras med nya solgångar med en samtida
utformning. För att bevara mittaxelns starka karaktär får tillägg i form a,- t.ex. byggnader, staket, solgångar mm inte sticka ut framför de befintliga paviljongernas fasader
mot mittaxeln.
Där gardarna är små kan cykelparkering och miljöhus med fördel inrymmas i den nya
bebyggelsens bottenvåningar. Detta förutsätter en utformning av bottenvåningarna så
att de, trots anaknad av bostadsfönster, upplevs öppna och trygga.
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GESTALTNINGSPRINCIPER, KVARTERSVIS

De nya kvarteren utformas efter olika gestaltningsprinciper som ska fungera som stöd
vid planering, bygglovgivning och genomförande. N edan följer en beskrivning a,·
principerna. Se även tillhörande karta på s. 35.
A. N y bebyggelse utgörs av radhus som placeras mellan befintliga byggnader.
Byggnadshöjden begränsas till 7 m, vilket möjliggör 2 våningar, samt eventuellt även
suterrängvaning mot norr och inredd ,·indsnning. Husbredden begränsas till 10 m,
med undantag för radhuslängan längst i norr som får vara max. 9 m bred då
utrymmet till plangränsen är begränsat där. Den norra radhuslängan ligger i en slänt
och trädgardarna ska slutta eller terrasseras så att en eventuell stödmur längs gränsen i
norr inte blir högre än 0,8 m. Radhusens trädgårdar bör vara tydligt avskilda från
varandra och mot omgivningen. Till exempel kan häckar planteras som avgränsar
såväl förgårdsmarken som de små privata uteplatserna/ trädgårdarna på baksidan.
Stödmurar som möjliggör terrasseringar inne i trädgårdarna och är lägre än 0,8 m är
bygglovsbefriade . Nedan visas illustrationer och sektioner över förslag till gestaltning
av radhusen.

Situationsplan över radhuskvarteren med läge jo'r sektioner och gatumått pa bilderpå nästa sida.
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Bilder som visar de tiinkta gatumåtten långs kvartersgatan. Till vånster den norra delen av gatan och till
hiiger visas den iJstra delen av gatan.

T,y från nordost respektive nordviistfa'r radhusen. (Gunilla Svensson Arkitektkontor AB)

Sektioner iJver radhusen. (Gunilla Svensson ArkitektkontorAB)

B. Ny bebyggelse placeras i huvudsak parallellt med de befintliga vårdpa,-iljongerna
för att stärka områdets öst-västliga riktning och skapa långsträckta siktlinjer mot parken. Höjden på de nya byggnadskropparna i öst-Yästlig riktning begränsas till 14,0 m
(4 vån).
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Kvarteren kompletteras med byggnader i nord-sydlig riktning, för att rumsligt definiera och tydliggöra gränsen mellan de privata bostadsgårdarna och de allmänna gatorna. Dessa byggnadsvolymer ska underordnas de öst-västliga byggnaderna och
byggnadshöjden begränsas därför till 11,0 m (3 d.n). Byggnadskroppar i nord-sydlig
riktning kan med fördel urskilja sig från vårdpa,·iljongerna genom t.ex. materialval
och ett friare mer lekfullt uttryck, då avsikten är att dessa bidrar med personliga, säregna och karaktärsgivande uttryck för de olika kvarteren.
Vinden far inte inredas pa de befintliga drdbyggnaderna längs mittaxeln och takkupor far inte uppföras pa dessa byggnader. Det ses även restriktivt på nya takfönster
här.

C. Detaljplanen möjliggör här bebyggelse i två halvslutna bostadskvarter.
Byggnaderna är lägre mot parken i norr för att ge utsikt mot den stora parken och
anpassas till kulturmiljön, och mot väster för att släppa in mer eftermiddagssol på
gårdarna. I norr och väster begränsas byggnadshöjden till 14,0 m (4 vån) och i söder
och öster är den maximala byggnadshöjden 21,0 m (6 vån). Byggnadshöjden är
anpassad för att möjliggöra och främja byggnation med trästomme. De högre
byggnaderna längs Simrisbanvägen markerar avslutningen av området mot järnvägen
och skyddar i viss utsträckning mot buller från tag- och biltrafik.

D. Söder om byggnad 30 möjliggörs en 21,0 m hög (6 nn) byggnadsvolym.
Byggnaden vänder sig, likt byggnaderna i C-kvarteren, mot Simrisbanvägen. Da
byggnad 30 upplevs storskalig och främmande i den omgivande miljön, bör
byggnader i anslutning till denna utformas på ett sådant sätt att de förminskar skalan
på byggnad 30. Om byggnad 30 rivs ska den ersättas med bebyggelse, som är
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maximalt 15,0 m i byggnadshöjd och som följer den omgivande bebyggelsestrukturen
i karaktärsomrade C.
E. Uppförande av ett eller flera växthus på totalt maximalt ca 200 m 2 möjliggörs här.
Den strategiska placeringen avser att signalera områdets odlingsfokus utåt. Växthus i
området ska vara transparenta, och förslagsvis förses med en sockel i tegel eller puts.
Planprogrammet föreslog ett högt punkthus på platsen, vilket efter fördjupade
diskussioner har strukits pga att denna byggnad skulle dominera intrycket i omradet i
allt för hög grad och påverka den bevarade kulturmiljön negativt. Platsen är belägen i
skärningspunkten mellan två av omradets historiska axlar - dels mittaxeln, dels axeln
som gar mellan kyrkan (byggnad 20) och bårhuset (byggnad 19). En ny byggnad här
skulle påverka betydelsefulla siktlinjer och kraftigt förändra upplevelsen av den
centrala mittaxeln.

Inspirationsbild av t'å'xthus.

F. Vid entren och torgytan i nordvästra delen a,- området möjliggörs för en byggnad
med maximalt 14,0 m byggnadshöjd (4 vån). Byggnaden ramar in torgytan och hjälper
till att definiera den viktiga entreplatsen och ska ha en takvinkel pa 30 grader för att
samspela med den omgivande äldre bebyggelsen. Av hänsyn till bevarandet av ett
värdefullt träd begränsas byggrätten i sydöst.
G. Nya byggnader möjliggörs kring torget. Bebyggelsen i öster far ha en maximal
byggnadshöjd pa 12,0 m och i väster maximalt 14,0 m. Ytterligare tYå byggnader
möjliggörs söder om torget. Dessa avses att gestaltas på samma sätt som byggnaden
längs torgets västra del och ingå i ett forskningsprojekt rörande plusenergihus. Dessa
tre byggnader far ha en maximal byggnadshöjd på 14 m och tillats nra bredare,
maximalt 16 m, än öniga byggnader på området. Detta motiveras av
forskningsprojektet samt att de ligger i utkanten ay området. Samtliga byggnader
inom område G ska ha en takvinkel på 30 grader för att samspela med omgivande
be,·arade byggnader. Den befintliga byggnaden som ligger i nordväst om torget far
rins. Motiv till detta redovisas på s. 28.
H. Ett parkeringshus med maximalt 19,0 m i byggnadshöjd (5-6 vän) ska uppföras i
söder. Det är av stor vikt att den stora volymen utformas så inbjudande som möjligt
och ä,·en innehåller andra funktioner, t.ex. lokaler i bottenvaningen mot gangfartsgatan i norr. Fasaden får gärna förses med växter eller andra dekoratin detaljer. Taket
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kan vid behov nyttjas som parkering, men far annars gärna utnyttjas för exempelvis
odling.
Radhusen som tidigare fanns med i förslaget har tagits bort. Dels för att
byggnadskroppen blir väldigt hög och dominerande och dels för att intresset av att
bygga radhus på tak i detta läge i staden bedöms vara för litet.
Väster om p-huset har däremot en låg byggrätt tillkommit. Denna ska nra lågmäld i
sin utformning och underordna sig den befintliga byggnaden i norr. Byggrätten är
främst tänkt att användas för att gynna handel eller olika typer aY verksamheter i
området.
I. Längs gångfartsgatan som sträcker sig från torget, förbi parkeringshus och byggnad
30 uppförs lamellhus med samma riktning som de befintliga vårdpaviljongerna.
Husen tillåts ha en maximal byggnadshöjd på 14,0-17,0 m (4-5 ·dm) och ska ha en
takvinkel på 30 grader. Då det är en Yiss höjdskillnad mellan gångfartsgatan och
parkstraket i norr kan suterrängvåning uppföras mot gårdssidan i byggnaderna längst
österut. Suterrängvåningen kan utgöra bottendningen i etagelägenheter, bestå av
enkelsidiga lägenheter eller ge plats för bostadskomplement, exempelvis tvättstuga
eller gemensamhetslokal. Det är viktigt att suterränE;'Tåningen inte upplevs som en
sluten källarvåning.

J. I sydöst tillåts en förskola i två fulla vaningar. Byggnadshöjden får uppgå till 8,5 m
och takvinkeln får nra mellan 0-30 grader. Taket på förskolan ska nra
,Tegetationsklätt för att smälta in i den omgivande parken, medan fasadmaterialet kan
väljas mer fritt. Utformning och material bör samstämma med övrig bebyggelse i
omradet samtidigt som byggnaden bör utstrala den verksamhet som den innehaller.
Förskolan kan med fördel utformas på ett sådant sätt att den "smälter in" i parken
norr om byggnaden.
I norr öppnas även möjligheter för att bygga ut den befintliga skolan med en
tvavåningsbyggnad, samt vid behov en lite större sporthall. Byggnadshöjden på
skolbyggnaden far uppga till 8,5 m och takvinkeln får vara mellan 0-30 grader.
GRÖNSTRUKTUR OCH PARK

Detaljplanen innebär att stora områden säkras som allmän parkmark. En stor ny
2
stadsdelpark bildas på ca 80 000 m (8 hektar). Parken har stora kulturhistoriska värden, vilka säkras genom att en planbestämmelse införs om att parkanläggningens karaktär och dess ursprungliga vegetation ska bevaras och Yårdas.

PARKEN
Dokumentet "Gestaltningsprinciper för utemiljön - Sege Park" togs fram 2013 och
ska utgöra ett underlag för den framtida detaljprojekteringen. De åtta parkkaraktärerna har analyserats i dokumentet och förslag ges pa hur de kan utvecklas för att uppna
målsättningen om att parken i framtiden ska rymma alla parkkaraktärer.
När området förtätas genom nybyggnation är det av stort ,-ärde att bibehålla de
öppna grönytor som binder samman den välbenrade ursprungsbebyggelsen till en
sammanhängande kulturmiljö. Parkens karaktär som herrgårdspark ska stärkas och
nya komponenter sasom lekplats, möjlighet för arrangemang och spontana såväl som
planerade aktiviteter och dagvattenhantering, adderas för att fungera som en samtida
park. Delar av parken planeras att fungera som tillfälligt översvämningsbara ytor för
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att ta hand om dagvatten. Olika typer av aktiviteter och målpunkter är viktiga för att
parken ska befolkas och upplevas trygg.
Vid studentbostäderna (b 11 & 12) finns en nedsänkt gräsyta som markerar en tillhörighet till byggnaderna och en gräns mot gatan. Denna nivaskillnad be-rnras och blir
parkmark med fruktträdgård i den södra delen och odlingsmark i den norra.
Naturen bjuds in genom bl.a. insektshotell, fägelholkar och annan faunavård. En
artrik vegetation skapar rum för både lek, fest och meditation. I den kulturhistoriskt
värdefulla mittaxeln bevaras den strikta karaktären och endast försiktiga tillägg för att
bjuda in till vistelse tillåts.
Planomradet är och ska ä,-en fortsättningsvis vara präglat av den rika vegetationen,
med en grönskande miljö där de dominerande trädridåerna och parkrummen tagits
tillvara. Möjligheten att skapa ett sammanhängande grönt stråk fran Malmö golfbana
och Segeå, genom planområdet och Beijers park och vidare in mot Malmös centralare
delar tas tillvara genom att un-eckla en gång- och cykelväg längs sträckan samt behålla
växtligheten.
Kontakten med Fäladsmarken och Segevångs bostadsomrade i norr och småhusområdet från Bo86 i öster förbättras genom viss utglesning av träd och tydliga gång- och
cykelvägar. Befintlig vegetation ska dock i så stor utsträckning som möjligt be-rnras.
På de platser där en utglesning är önskvärd och nöd,-ändig ska det ske med stor omsorg och noggrannhet. Vid nyplantering ska artval utga frän existerande växtlighet.
Arter som idag finns inom området är bl a lönn, lind, ask, bok, avenbok, oxel, rönn,
hagtorn, prydnadsapel, syren och liguster.
Befintliga gångsystem ska där sa är möjligt be-rnras och markbeläggningar, murar,
bänkar mm bibehållas sa långt möjligt. Parkytorna i centralaxeln ska vara sammanhängande och inte brytas av parkerade bilar som stör siktlinjerna. Parkeringsytorna
ska tas bort inom ytor markerade med PARK.
MÖTEN MOT PARKEN

Planförslaget syftar till att skapa en attraktiv stadsdelspark, samtidigt som det är en
trygg och trevlig bostadsmiljö. För att åstadkomma detta är det ,-iktigt att skilja mellan
de privata bostadsgardarna och de allmänna platserna. Besökare i parken och i omradet ska känna sig bekväma och välkomna i de delar som är allmänna. Samtidigt ska de
som bor i Sege Park uppleva trygghet och ro på sin.privata bostadsgård. Genom att
delvis sluta kvarteren i den föreslagna strukturen förväntas gränsen mellan bostadsgårdar och park kunna skapas pa ett naturligt och känsligt sätt. Utformningen av
gränsområdet mellan bostadskvarter och park/gata, behöver särskild omsorg för att
stärka områdets gröna karaktär.
I sydöstra delen av området möjliggörs en ny förskola. Gården till förskolan ligger ut
mot parken och där blir det viktigt att utforma gränsen på ett attraktivt sätt.
ODLING

Odling väcker intresse över åldersgränser och mellan olika kulturer. De sociala effekterna av odling är mycket positiva och innebär ett stort tillskott till granngemenskap
samt trygghet och trivsel. A ,-sikten är därför att i Sege Park uppmuntra till odling i
olika former.
I mittaxelns östra del placeras ett omrade för odlingslotter pa 2 750 m 2. Ytterligare ett
2
odlingsområde på 3 500 m skapas på en del av den nedsänkta ytan i områdets västra
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delar. Söder om odlingen bör en allmän frukt- och bärlund anläggas, som delvis kan
kompensera för förlusten aY den äldre äppellunden. Skolor och kollektiv stadsodling
bör fa tillgång till delar av odlingsomradena.
Utöver odlingen i anslutning till parken är det önskvärt att det skapas odlingsmöjligheter med självförvaltning på kvartersmark pa omradets olika innergårdar. För att
ytterligare främja odling ger detaljplanen möjlighet till att uppföra växthus pa maxi2
malt 15 m utan bygglov på korsmark. Dessa \-äxthus ska uppföras med en lätt konstruktion och transparanta fasadmaterial.
BALANSERINGSPRINCIPEN OCH VÄRDEFULL GRÖNSKA

Enligt översiktsplanen ska balanseringsprincipen användas i planeringsprocessen, ,-id
ingrepp i ekologiskt känsliga miljöer. Det innebär att betydande negati,- påverkan pa
ekologiska värden i första hand ska undvikas eller så långt möjligt minimeras. I andra
hand ska kompensationsåtgärder genomföras på plats. Kan negativ påverkan inte
undvikas, minimeras eller kompenseras ska ersättningsåtgärder genomföras i ett annat
funktionellt sammanhang.
I detaljplanen för Sege Park har den värdefulla naturen be,·arats i så stor utsträckning
som ansetts möjligt och lämpligt. Den allra största delen av parken bevaras och skyddas genom planbestämmelse. Träd som står på kvartersmark och som har bedömts
som benrandevärda eller mycket bevarandevärda har skyddats i detaljplanen och
markeras med n2 pa plankartan. Skyddet innebär att det krävs marklov för att fälla
dessa träd. Fällning kan beviljas exempelvis om trädet har drabbats av sjukdom eller
om det innebär en säkerhetrisk. Vid fällning ska det ersättas med likvärdigt trädslag
med ett stamomfång på minst 18 cm.
Trädallen, som står längs gatan söder om den gamla kyrkan, skyddas i detaljplanen
och markeras med n 1• Flera dungar av stora gamla träd har också skyddats genom
bestämmelsen ny Marklov krävs för fällande aY träd markerade med n 1, n 2 och n 3
Pa några platser tas värdefulla träd och natur bort till förman för ny byggnation. Delar
av den gamla fruktträdgården tas bort. Till granskningsskedet har en byggrätt blivit
mindre för att kunna spara de fyra finaste och största äppelträden. Mer än sa anses
inte lämpligt att spara för att kunna skapa en sammanhängande bebyggelsestruktur
längs den nya gatan. Utav den ursprungliga fruktträdgården finns det idag kvar 14 st
stora äppelträd, varav några är i sämre kondition. Som kompensation för att äppelträd
tas bort ska en ny äppelplantering planteras i det västra parkomradet. Det är viktigt att
använda sig av ursprungliga sorter vid denna plantering.
Där p-huset planeras kommer 10 stora träd behöva tas bort. Det har varit svårt att
undvika detta då p-huset behöver vara av en viss storlek för att inte bli för högt, samt
för att kunna skapa en sammanhängande bebyggelsestruktur i omradet och inte bygga
igen viktiga siktlinjer. Träden som fålls ska kompenseras genom nyplantering av träd i
parken eller längs gatorna i omradet. Varje stort träd som falls ska ersättas med flera
nya träd.
GRÖNYTEFAKTOR

Grönytefaktorn mäts som ett genomsnittligt värde för hela fastighetens yta. D e olika
delytorna inom tomten 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, stamträd, vertikal grönska m.m. Se dokumentet "Riktlinjer för
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grönytefaktor", godkänd av stadsbyggnadsnämnden 11 dec 2014, för formler och
delfaktorer för uträkning av grönytefaktorn.
Inom planområdet tillämpas en grönytefaktor pa minst:
0,7 för fastigheter som har markanvändning skola till mer än 50 % a,· fastigheten.
0,5 för övriga fastigheter, undantaget parkeringshuset vars grönytefaktor ska uppga till
0,3 och fastigheter som gränsar direkt mot det stora torget som ska uppna 0,4.

Grönytefaktor =

eko - effektiv yta

= ex. 0,6

hela tomtens yta
LEKYTOR

Små närlekplatser bör placeras på gårdarna till bostadsbebyggelsen. En större lekplats
ska anordnas i den stora parken i öster med en utformning som gör att den smälter
väl in i parkmiljön.
TRAFIK
FINMASKIG GATUSTRUKTUR SOM PRIORITERAR GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Gatustrukturen i Sege Park har utgångspunkt i det befintliga vägnätet och kompletteras med anslutande gator för att skapa finmaskighet. För gående och cyklister skapas
extra kopplingar mellan gatorna, genom parken, till kollektivtrafiken och stadens
övergripande cykel- och gängnät. Det är extra viktigt att ha bra gang- och cykelvägar
till skolor och förskolor.
Parkering inom området kommer till största del att lösas inom planerat parkeringshus
i södra delen av omradet, vilket skapar förutsättningar för ett område med en liten
andel fordonsrörelser. I de södra och mellersta delarna av området, föreslås gatorna
bli gångfartsgator. Där rör sig biltrafiken på de oskyddade trafikanternas villkor. Här
finns flera målpunkter utmed gatan med stora korsnings behov för fotgängarna och
andelen biltrafik är mycket lag. Stora krav ställs på att gatorna utformas som en gängfartsgata. Även i anslutning till torget kommer det att finnas kommersiella lokaler
såsom butiker, kafe mm. Rörelser kommer ske mellan byggnaderna över hela torget.

Förgård I

Gångfartsornråde

'

!Förgård

'
Primipsektion som visargångfartsområdet norr om t01:get. 5 e sektionens placering i strukturen på karta s.
35.
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Torg

Gångfartsområde IFörgård

Princzpsektion iiver det stora torget. Se sektionens placering i stmkturen på kartas. 35.

I den nord,-ästra delen av planområdet finns ett skol- och förskoleområde innehållande Backaskolan (år 0-9), Fäladsskola (grundsärskola), Olympen (grundskola för
barn med autism), Östergårdsskolan (skoldaghem) samt Västergårdsskolan (skoldaghem). Även i den sydöstra delen av planområdet planeras en förskola.
Miljön i anslutning till skolorna och förskolorna är känsliga, eftersom många barn rör
sig där. Ett mål är att skapa en bilfri miljö framför skolornas och förskolornas entreer.
Förslaget innebär att gatorna utanför byggnad 1 och 3 samt utanför förskolan i sydöstra delen av planområdet regleras som gågata och kan utformas som "aktivitetsgator", där möblering, utformning och materialval tydligt signalerar att gatan är till för
gående och cyklister. Endast behörighetstrafi.k är tillåten på gatan.
Korttidsparkering till skolor och förskola i den nord,-ästra delen av omradet föreslås
samordnas på en mindre parkeringsyta framför den gamla kyrkobyggnaden (b20). För
förskolan i den sydöstra delen av omradet hänvisas korttidsparkering för föräldrar till
den nordsydliga lokalgatan strax sydväst om förskolan. Detta medför att onödig biltrafik minimeras i skolornas och förskolornas direkta närhet, så att en trafiksäker
miljö kan skapas samtidigt som gang- och cykeltrafik premieras.

I

Förgård •

I

Gångfartsområde

•Förgård

Princzpsektion som visargångfatsområdet non- om p -huset. Se sektionens placering på karta s. 35.
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1.

Exempelpå en aktivitetsgata i England(http://archinect.com)

2.

Rundelsgatan - en gågata med miiblering som inte_ bjuder in tillgenomfartstrafik,

3.

och 4. Tove Ditlevsens skola i Köpenhamn - mb'blering signalerar att skolgården flyter ut i gatan..

Övriga gator i mittaxeln föreslås utformas med separerad gångbana och körbana. För
att skapa en trafik.säker miljö och ge gång- och cykeltrafiken prioritet ska korsningspunkterna med cykelbana och gångfartsgata höjas upp. Gatorna i mittaxeln ska även
sidoförskjutas med utskjutande element i körbanan för att skapa ett lugnt tempo.
På strategiska platser utmed gatorna föreslås att nagra platser för korttidsparkering
tillskapas.
Träden längs gatan som leder upp mot den gamla kyrkan ska bevaras och integreras i
den nya gatumiljön. För att undvika ledningsdragning igenom allen, med risk för trädens bevarande, skapas ett u-område i kvarteret öster om allen. Detta möjliggör ledningsdragning till den nya byggnaden som ligger närmast allen.
Kvartersgatan med radhus i den nordöstra delen av området utformas som en trädkantad gata med möjlighet att anordna en parkeringsplats per radhus längs med gatan.
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Inspirationsbild iivergatumi!Jö' medparkering Icings gata i aldre radhusberygg,else vid Enghaveparken i
Köpenhamn.

Cykelförbindelsema från Sege Park och stadens centrum är idag bristfalliga och måste
förbättras för att uppmuntra fler att välja cykeln.
Simrisbanvägen är en lokalgata som området ansluter till och den har även en övergripande funktion som en del av stadens cykelnät. Speciellt för pendlingscyklister är
gatan en viktig länk. Vid en omgestaltning av gatan till en mer stadsmässig utformning
med exempelvis sidoförskjutningar, behöver hänsyn tas till gåendes och cyklisters
behov med separata gång- och cykelbanor. Utmed lokalgatan mellan Simrisbanvägen
och den planerade förskolan i sydöstra delen av området ska det finnas en separat
cykelbana för att skapa en säker cykelväg till förskolan.
Sektion E:e

Förgård

Gångbana Cykel/ träd
väg

Körbana

Plantering/ ,
dagvatten

Primipsektion som visar Si,misbanvågen. Se sektionens placering i strukturen på karta s. 35.
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Norr om planområdet (samt delvispa befintlig gata i norra delen av planområdet) och
längs Simrisbanvägen placeras cykelvägar som förbinder omradet med Malmös övergripande cykelvägnät i enlighet med översiktsplanen. Cykel- och gångvägar utformas
för att bidra till att skapa säkra skolvägar. Vid tre platser kopplas området till Segevång genom Fäladsmarken norr om planområdet. De två befintliga gang- och cykelstigarna mot öster in i Bo86-området behö-\·er förbättras för att bättre koppla bostadskvarteren där till Sege Park och därmed till Kirseberg. Viss utglesning av ,·egetationen kan ytterligare förtydliga dessa kopplingar. Den befintliga gångvägen som går
längs Östra Fäladsgatan görs om till en gång- och cykeh·äg. Busshållsplatsen planerar
att flyttas hit, Yilket innebär en ökning av antalet gående och cyklister utmed gatan.
Se den planerade gatuhierarkin i den tillhörande illustrationsplanen.
KOLLEKTIVTRAFIK

Utredning pagår för att flytta en hållplats längs Östra Fäladsgatan närmre den blivande mötesplatsen/torget. Som längst blir avståndet från nya bostäder till befintliga
hållplatser 350 meter.
K.ronetorpsgatan -norr om planområdet, och Segemöllegatan -öster om planområdet,
trafikeras av stomlinje 4. Denna linje planeras att pa sikt kapacitetsförstärkas med
spårbunden kollektivtrafik enligt översiktsplanen.
Östervärn station som ligger ca 1,5 km väster om planområdet planeras att ater tas i
bruk. Det pågår ett arbete med att fa till stånd trafi.kering med persontag pa Kontinentalbanan, den så kallade Malmöringen. Tillstandsprövning pågår hos Länsstyrelsen
och tidigast trafikstart är i december 2018. Tidplanen är dock beroende av när tillståndet ges.
Malmö stad arbetar för att pa sikt fa till stand persontågstrafik pä Simrishamnsbanan,
som binder samman Malmö med Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo, Tomelilla och
Simrishamn. Spåren ligger strax söder om planomradet. Trafikverket har tagit fram
samrådshandling för en järnvägsplan, men har avbrutit planeringen eftersom projektet
inte finns med i nationell plan för transportsystemet för perioden 2014-2025.
BILPARKERING

Inom planområdet behöver man akfr,·t arbeta för att skapa goda förutsättningar för
människor att kunna leva utan bil. Detta blir möjligt med en blandad stadsbebyggelse
med närhet till service och kommunikationer. Malmö Stads parkeringsnorm för bilparkering ska följas.
För bostäder anger parkeringsnormen ett spann pä 0,5-1,0 bpl/lägenhet exklusive
besöksparkering för flerbostadshus. Spannet ger en flexibilitet att anpassa behovstalet
efter bostädernas läge, tillgång till service i närområdet, kollektivtrafikförsörjning,
lägenhetssammansättning m.m. Utifrån områdets läge i staden och dess tillgänglighet
till kommunikationer görs bedömningen att p-normen som utgangsläge är 0,8
bpl/lgh, men ambitionen är att genom att arbeta kraftfullt med Mobility management
kunna minska efterfrågan pa parkering och därigenom sänka p-normen.
l'\falsättningen i Sege Park är att minska behovet av bil genom att de boende ges sa
goda förutsättningar att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool att de inte har behov
a;- någon egen bil. Detta kan uppnås genom att byggherren tillhandahåller olika Mobility managementåtgärder som kompletterar varandra pa ett sådant sätt att de tillsammans blir ett attraktivt alternatiY till egen bil. Bilpool, cykelpool, attraktiv och tillgänglig cykelparkering i markplan, kollektivtrafikkort m .m. är exempel på åtgärder som
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innebär att bilinnehavet bör minska sa att p-normen kan sänkas. För att bilpool ska
bli attraktiv ska bilpoolsbilarna finnas lättillgängliga inom harteren eller i nära angränsning till kvarteret (ca 1 bilpoolsplats/50 lägenheter). Ambitionen är att det ska
nra närmre till bilpoolsbilen än till den egna bilen. Den största delen av parkeringen
till bostäderna löses i parkeringshuset och en högre p-norm kan gälla då parkeringskravet löses i det enskilda garaget i förhållande till p-köp i p-huset, eftersom bilen i
det senare fallet inte blir lika lättillgänglig. Omfattningen aY reduktionen av p-normen
beror på vald parkeringslösning i kombination med vilka typer av positiva Mobilitr
managementätgärder som byggherren väljer att arbeta med. Med kraftfulla åtgärder
kan p-normen sänkas till ca 0,5 bpl/lgh exkl. besöksplatser (variation beroende pa tex
lägenheternas storlek). En mobilitetsplan tas fram i samverkan med byggherrarna för
att bestämma vilka Mobility managementåtgärder som kommer att krävas för att säkerställa att god mobilitet skapas inom området och för att kunna nå ner till en pnorm pa 0,5 exkl. besöksparkering (ur Hållbarhetsstrategin).
För arbetsplatser är parkeringsnormen 0,2 bilplatser per anställd. Utöver detta tillkommer bilplatser för besökare till arbetsplatserna, behovet varierar med typ av verksamhet.
I det fall man arbetar i enlighet med visionen för Sege Park, med kraftfulla Mobility
managementåtgärder för samtliga kvarter (0,5 bpl/lgh + 0,1 bpl/lgh) och med fullt
samnyttjande för parkering mellan olika verksamheter och bostäder, blir efterfrågan
for omradets parkering ca 550 bilplatser. Det finns da utrymme att lösa i stort sett all
parkering i parkeringshuset. Utan samnyttjande, dvs om varje kvarter enskilt löser sitt
parkeringskrav, blir motsnrande efterfrågan ca 760 bilplatser.
Detta kan jämföras med i det fall man inte väljer att arbeta kraftfullt med Mobility
managementåtgärder för samtliga harter, dvs p-norm på 0,8 bpl/lgh + 0,1 bpl/lgh,
vilket skulle innebära en efterfragan for omradets parkering pä ca 800 bilplatser med
samnyttjande. Det finns da inte utrymme för att lösa all parkeringen i parkeringshuset.
Utan samnyttjande, dvs om varje kvarter enskilt löser sitt parkeringskrav med p-norm
0,8, blir motsvarande efterfrågan drygt 1000 bilplatser.
PARKERINGSHUS I KANTEN AV OMRÅDET

I blandad stadsbebyggelse, som planeras i Sege Park, finns det goda förutsättningar
för samnyttjande av parkeringsplatser mellan boende, anställda och besökare. Ett
öppet parkeringshus innebär att fårre parkeringsplatser behöver byggas i jämförelse
med om enskilda garage byggs. Anläggningskostnaderna för en parkeringsplats i ett
parkeringshus är dessutom ungefär hälften av kostnaden for en parkeringsplats i ett
underjordiskt garage. Att bygga parkeringshus innebär även en flexibilitet över tid.
Om förutsättningar och bilinnehav förändras i framtiden finns det möjlighet att ändra
,-erksamhet i byggnaden. Da huvudparten a,- områdets parkering löses i det föreslagna parkeringshuset i den södra delen av omradet, minskar onödiga transporter
inne i omradet och ett relativt bilfritt område kan skapas i de innersta delarna.
Parkeringshuset placeras nära mötesplatsen i kanten av området, vilket ställer kraY pa
dess öppenhet. Detaljplanen ger förutsättningar för följande funktioner som bör finnas i p-huset:
•

En lokal för verksamhet i bottem-åningen (gärna livsmedelsbutik), för att
skapa ytterligare en målpunkt kring parkeringshuset som har en central placering inom området, samt för att skapa en öppen, tillgänglig och trygg miljö.
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•

Bilpoolsbilar, vilket även kompletteras inom krnrteren.

•

Lasbara cykelparkeringsplatser samt lådcykelpool. Möjlighet att göra p-köp för
cykel, utöver det som p-normen kräver, kan studeras som en del i ett Mobility
managementpaket.

Större delen av parkeringskravet löses i områdets parkeringshus. Planen ger utrymme
för ett parkeringshus som beräknas rymma drygt 600 bpl fördelade på sex vaningsplan inklusi,-e möjlighet att parkera på taket. Planen ger även möjlighet att bygga pgarage under byggnader samt under några bostadsgardar.
För de 24 radhusen i den nordöstra delen av omradet föreslås att 1 bpl/radhus lösas
längs med krnrtersgatan och 0,5 bpl/radhus i parkeringshuset.

HANDIKAPPARKERING

Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska anordnas inom 25 m fran entreer. Antal
platser bestäms utifrån användningsomrade i respektive kvarter.
CYKELPARKERING

Malmö stads parkeringsnorm för cykel ska följas. Cykelplatsernas placering och utformning är avgörande för hur väl de kommer att nyttjas. Parkeringsnormen för cykelparkering för bostäder innebär 2,5 cykelplatser per lägenhet. Cykelparkeringen
löses till största del i markplan, dvs i byggnad eller på förgårdsmark samt gard. Större
delen av cykelparkeringen ska vara väderskyddad för att göra det mer attraktivt att ta
cykeln istället för bilen. Plats för lådcyklar ska planeras in redan vid projektering av
respektive fastighet.
För arbetsplatser gäller 0,4 cykelplatser per anställd. Utöver detta tillkommer cykelplatser för besökare till arbetsplatserna, där behovet varierar med typ av verksamhet.
Besöksparkering för cykel ska placeras nära entreer.

46 (66)

68

Exempelpå integrerad rykelparkering i bottenvåning i bostadshus samt vå'dersiryddad rykelparken·ng med
sedumtak i Västra Hamnen.
ANGÖRING

Idag angör tunga fordon via Simrisbanvägen och vidare in på gatan med allen och
nyttjar en vändplats nordväst om Backaskolan. Förslaget innebär att vändplatsen flytttas österut, så att skoltomten frigörs fran fordonsrörelser och ytan kan nyttjas som
skolgård. Motsvarande angöring till förskolorna sker från anslutande gator.
Angöring omfattar även persontransport för av- och påstigning samt angöring för
färdtjänst och taxi, vilket ska kunna ske inom 25 meter från tillgänglig och användbar
entre till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.
TEKNISK FÖRSÖRJNING

Nya ledningar behövs för VA, fjärrvärme, telefiber och el.
KULVERT

Kulvertsystemet som finns inom området kommer att tas bort. Anledningen till detta
är att fastigheter kommer att styckas av och få flera fastighetsägare, i samband med att
området utvecklas. Detta medför att frågor kring gemensamt ägande av kulverten och
dess ledningar uppstår, vilket skapar komplicerad förvaltning och juridiska otydligheter.
Kuh·erten ligger ytligt och med planförslaget uppstär fysiska konflikter mellan kulvert,
planerade gator, markförlagda ledningar och byggnader som maste hanteras. I vissa
fall går de inte att hantera. Kulverten är dessutom i sådant skick att den sannolikt inte
heller klarar av nya belastningar utan förstärkning. Dessa aspekter försdrar försäljning och upplåtelse av mark där kulverten är belägen. Om kuh·erten skulle bevarats
skulle den, när området är utbyggt, dessutom endast nå en fjärdedel av all bebyggelse.
DAGVATTEN

Det kombinerade avloppsnätet kommer att ersättas med ett ledningsnät där dagvatten
och spillvatten separeras. Kapaciteten i mottagande dagvattenledning är delvis
begränsad och det kommer därför krävas fördröjning av dagvatten från Sege Park.
Fördröjningen är till godo för att utjämna flödestoppar till recipienten Sege å. Det
behövs därför ingen kraftig fördröjning av dagvattnet. Förutom för fördröjning av
dag-·atten är det viktigt att utforma dag--attensystemet på ett innovativt och hållbart
sätt och utveckla en småskalig öppen dagvattenhantering i området för att erhålla ett
bra mikroklimat. Detta kan tillämpas där det är lämpligt, i annat fall kan dag--attnet
lösas på traditionellt sätt i ledningar. Da undersökningar har visat att förekommande
jordar av morän är relativt täta bör fokus ligga pa fördröjning snarare än
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pa infiltrering. Fastighetsägarna uppmuntras att anlägga mycket gröna ytor inom
fastigheten och att arbeta med en hallbar dagvattenhantering. Plankartans
bestämmelser om grönytefaktor, skydd och ersättning av existerande träd, krav om
vegetationsklädda tak samt att underbyggda gardar ska ha planterbart bjäll<lag bidrar
positivt till detta.
Da området kommer att bestå av stora grönytor, lågtrafikerade gator och flerfamiljshus bedöms inte området alstra stora mängder föroreningar som kan paverka dagvattnet och recipienten Sege å negafr;·t.
Gräns- och ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och kommun/VA Syd ska
vara tydlig även när öppen hantering av dagvatten utformas.
SKYFALLSÅTGÄRDER OCH ÅTGÄRDER VID HÖGA HAVSVATTENSTÅND

Malmö stads kartläggning av flödesvägar Yid ett 100-årsregn Yisar att ytvattnet rinner
till parkdelen i den norra delen av Sege park. Därifrån rinner en del vidare mot Segeparksgatan. För att hindra ytvattnet fran att rinna mot bebyggelsen längs Segeparksgatan planeras gång- och cykelvägen i den nordvästra delen av parken höjas upp 2030 cm. Parkytorna i Sege Park utreds för omhändertagande av ytvatten ,'id skyfall.
Vid höga havsvattenstånd som statistiskt sett inträffar vart 100 år ställer sig vatten i
parkdelen. Vattnet trycks fran havet upp genom Sege å. De atgärder som behövs för
att förbättra den situationen behö,-er göras utanför detaljplaneomradet.
VATTENFÖRSÖRJNING OCH SPILLVATTEN

Nya vattenledningar och spillvattenledningar kommer att anläggas i området. Det
finns planer på att installera urinseparerande toaletter i minst ett flerbostadshus i omradet.
AVFALLSHANTERING

E tt smart avfallssystem ska finnas i Sege Park. Det som behövs är mer än enbart olika
fraktioner. Det handlar även om att avfallssystemet ska vara lättam-änt vilket i sin tur
leder till bättre sorteringskvalitet. Utöver traditionell avfallshantering välkomnas även
att man testar andra tekniker som främjar att kretsloppet sluts inom Sege Park. Slutna
kretslopp innebär lösningar som inte tär pa jordens resurser. Det kan innebära kretsloppsanpassade strategier för närsalter, att utveckla förnybar energi och att atervinna
avfall.
För sortering av hushallsavfall finns det olika alternativ. I Sege Park ska det mest
lämpliga systemet för området ,-äljas så länge det bidrar till god sortering. För övrigt
avfall finns möjlighet att uppföra en atervinningsstation i knrteret väster om parkeringshuset.
Detaljplanen möjliggör för både miljöhus och underjordiska avfallsbehållare. Ett miljöhus i varje kvarter möjliggör en närhet till a,·fallshanteringen. För att ytterligare förbättra närheten till avfallshanteringen bör miljöhusen placeras där de boende rör sig i
sin vardag t ex i anslutning till cykelparkering och bilparkering. A ,·standet mellan
byggnadens entreer och utrymmen för a,·fall ska inte överstiga 50 m för flerbostadshus. Miljöhus kan behön upprättas genom gemensamhetsanläggning, om det sker en
småskalig fastighetsindelning, för att få en mer rationell hantering av avfallet.
Utrymmen för avfallshantering ska vara dimensionerade så att det dagligt uppkommande avfallet kan sorteras fastighetsnära. Det är viktigt att avfallsutrymmena planeras för fullständig sortering och med utrymme för att ytterligare fraktioner kommer
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att sorteras ut i framtiden. Da olika sorters verksamheter och bostäder i flera fall finns
i samma byggnad kan separata utrymmen för avfallshanteringen behövas, för att undvika konflikter. Miljömm utformas i samråd med VA Syds avfallsavdelning.
Vid miljömmmens placering ska hänsyn tas till framkomlighet och angöringsmöjlighet för miljöbilar. Drag-·ägen för hämtfordon får aldrig överstiga 50 meter och lutningen ska inte vara mer än 1:12. Backning ska undvikas.

VÄRME
Nuvarande värmesystem är inte tillräckligt och behöver bytas ut.
Ar 2030 ska hela Malmö förses med 100 % förnybar energi. Det arbete som görs
inom Malmö stad för att na detta mål, ska tillämpas i Sege Park. Ambitionen är att
bygga ett helt nytt energisystem i Sege Park, ett system som är energieffektivt och
förberett inför framtidens energilösningar. Ett så kallat smart nät möjliggör att lagra
energi samt optimera och maximera användningen av förnybar energi.
Det är samtidigt viktigt att minska det totala behovet av energi (både el och värme) i
området. Detta kan ske genom exempelvis ett energieffektivt byggande och genom en
medvetenhet hos konsumenterna om att reducera sin användning av energi på olika
sätt. Energieffektivt byggande innebär exempelvis att bygga med passivhusstandard
och att befintliga byggnader renoveras för bättre energieffektiYitet.
En miljöbyggstrategi håller pa att arbetas fram på stadsbyggnadskontoret. Denna ska
fungera som ett verktyg för främjandet av kunskapsutbyte, inspiration och samarbete
mellan staden och dess byggherrar för att uppna ett miljömedvetet och h:allbart byggande.
I den kommande byggherredialogen kommer byggherrar att uppmuntras till att bl.a.
bygga för låg energianvändning och utveckla förnybar energiproduktion på den egna
fastigheten genom exempelvis solanläggningar.
Det förs diskussioner om att nästa generations fjärrvärmenät ska byggas i Sege Park
med lägre temperatur i framledningen sa att överskottsvärme kan tas till vara.
GAS

Det är möjligt att ansluta de fastigheter som bildas till distributionsledningar för
natur- och biogas.
EL

Möjlighet till nätstation ges pa fyra platser inom planområdet. Dessa ska placeras 5 m
från byggnad där människor stadigvarande vistas. Nätstationernas utformning och
fasadutformning kan med fördel anpassas till områdets övriga arkitektur.

SKYDDSRUM
Genomförandet av detaljplanen innebär att totalt sex stycken skyddsmm behöver
avvecklas. Dessa skyddsmm ligger i byggnader eller byggnadsdelar som ska rivas.
Rivningslov krävs för rivning av skyddsrum oavsett placering. Skyddsrummen ska
ersättas genom att nya inrättas i nya eller befintliga byggnader inom området. De nya
skyddsmmmen ska erbjuda lika manga platser som de som av.-ecklas. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap är den myndighet som fattar beslut kring inrättande,
aYveckling mm av skyddsmm.
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HÖJDSÄTTNING

Nuvarande marknivaer bibehalls i stor utsträckning och nya marknivåer anpassas till
dessa.
FASTIGHETER OCH MARKRESERVAT
MARKRESERVAT FÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNING

En gemensamhetsanläggning (g pa plankartan) föreslås bildas för avfallshantering,
körväg, parkering, trottoar och planteringar samt gangväg norrut för kvarteren i
nordöstra delen av omradet. Samtliga radhus i den norra delen a,- planområdet ska ha
tillgäng till en egen parkeringsplats längs med den gemensamma körvägen. Minst 10
träd bör planteras inom området.
Gemensamhetsanläggningar kan bildas även pa andra delar av området pa kvartersmark för bl.a. kön-ägar, markparkering, grönytor, lekytor, dagvattensystem och avfallshantering. 3D-fastighetsbildning kan bli aktuell om exempelvis ägarlägenheter
eller kontor byggs i bostadshus.
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att
styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN
ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Kommunen ansvarar genom fastighetskontoret för genomförandet av detaljplanen. I
genomförandet ingår markförsäljning, iordningsställande av byggklar mark och utbyggnad av allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden
inom de delar som utgörs av kvartersmark.
E.ON. ansvarar för att nätstationer uppförs enligt E lsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
MÖJLIG TIDPLAN

Antagande a,- detaljplan

sep 2017

Ri,-ning av byggnader m.m.

2017-2018

Marksanering, byggator, ledningsarbeten 2019-2021
Försäljning av byggnader och byggrätter 2019-2020
Byggstart

2020

Förnyelse av parken

2021

Inflyttning

2021 -2022

Färdigställande av allmän plats

2021-2022
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TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
RÄDDNINGSTJÄNST

Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten pa 10 minuter.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Flödet i
brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-normen p-83, tabell 2.3. Avståndet
mellan brandposterna ska vara max 150 meter. Byggherre ska redovisa att brand·rnttenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom omradet. Avståndet mellan
körbar väg och husens entre får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost
och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Byggherre ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovansökan.
Om flerbostadshus och mindre kontor (om max 15 personer utrymmer denna ,·äg
från brandcellen) dimensioneras för utrymning med hjälp av räddningstjänsten krävs
direkt tillgänglighet till byggnaderna. Räddningstjänstens bärbara stege kan användas
vid utrymning om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller fönstrets
underkant inte överstiger 11 meter (4 våningar) under förutsättning att det inte finns
planteringar, utskjutande konstruktioner och dylikt som försvårar uppställningen av
stegen. Räddningstjänstens höjdfordon kan användas för utrymning under förutsättning att körbar väg/räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns. Vidare ska avståndet mellan marken och fönstrets underkant eller balkongräcket inte
överstiga 23 meter (8 vaningar). Räddningstjänsten Syd anser att det är betydligt säkrare att utrymma via höjdfordon jämfört med bärbar stege. Därför rekommenderar
Räddningstjänsten Syd att det vid nyproduktion och ombyggnation skapas åtkomlighet för räddningstjänstens höjdfordon till byggnader med fler än tva våningar ovan
mark.
Trädplanterade gator står ofta i konflikt med utrymning med hjälp av räddningstjänsten. Om tillgängligheten inte kan säkerställas krävs att byggnaderna dimensioneras för
utrymning utan räddningstjänstens medverkan. Det innebär att trapphusen ska uppfylla lägst klass Tr2, alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas.
För övriga byggnader ska avstandet mellan körbar väg (uppställningsplats för släckbil)
och entreer inte överstiga 50 meter. '(id förskolor och skolor bör Räddningstjänsten
Syd ha tillgänglighet runt hela förskole- och skolbyggnaden så att en effekti,· släckinsats ska kunna genomföras. Planteringar samt utformning a,- skolgården rekommenderas utföras på ett sätt som tar hänsyn till räddningstjänstens tillgänglighet.
D å bränder i takkonstruktioner riskerar att sprida sig snabbt rekommenderas att
räddningstjänsten har möjlighet att ställa upp höjdfordon på sådant sätt att kritiska
delar av takkonstruktionen nas. Exempel på kritiska delar är där det anordnas brandcellsgränser på vinden samt gavlarna.
ÖVRIGT

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av byggherre i samband med bebyggandet av omradet.
VA Syd ska medverka vid höjdsättningen av området för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan aYledas med självfall. I samband med fortsatt markprojektering bör
behovet av ledningar för el och VA utredas.
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Samrad måste ske med E.ON Gas vid grävning i närhet till gasledning.
För att undvika skada på person och egendom är det viktigt att arbete i närheten av
fjärrvärmeledning utförs enligt EVS grävningsbestämmelser. I bestämmelsen framgår
att byggnader eller fasta anordningar inte far placeras närmare än 2 m från fjärffärtnefjärrkylaledningar. Exploatören bör skaffa sig kunskap om dessa bestämmelser i god
tid innan arbete pabörjas.
Hallbarhetsstrategin ska tillämpas vid utbyggnaden av området. I enlighet med denna
kan miljö- och hallbarhetscertifieringssystem med fördel användas vid projektering
och byggnation. Vid ombyggnation ska BBR 20 gälla som lägsta kravniva avseende
energieffektivisering.
Vid grävarbeten i förorenad mark uppstår inte sällan förorenat länshallningsvatten då
grundvatten förorenas av marken. Länshållningsvatten är ett avloppsvatten som
maste renas eller omhändertas.
I samband med bygglov ska byggherren redovisa mer detaljerade bullerberäkningar
för att säkerställa att tillämpliga riktvärden följs.
EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Da kommunen äger marken som ska exploateras krävs inget exploateringsavtal.
Kostnaden för utarbetandet av detaljplanen regleras i taxa för stadsbyggnadskontorets
verksamhet, reviderad av kommunfullmäktige 2013-04-23 och gällande fr.o.m. 201305-02. Kostnaden bestar av en startavgift och en plana,-gift. Avgifterna regleras i
startavtal respekti,·e planavtal.
Delar av befintligt ledningsnät kommer att rivas innan försäljning av marken.
Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, VA-, tele-, eller elledningar bekostas av respektive ledningsägare. Undantag är VA-Syds ledning i den
västra kanten av planområdet som ska bekostas av exploatören/ fastighetsägaren om
den behöver flyttas.
Lantmäteriförrättning ska bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget
annat avtalas.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
FASTIGHETSBILDNING

Nya fastigheter inom omradet kommer att bildas genom avstyckning och kommer
därefter att säljas till olika byggherrar. Övriga förändringar av fastighetsindelningen
kommer att ske genom fastighetsreglering. Den mark som ska ingå i allmän platsmark
ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
I planomradet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken kommer att delas in i ett antal fastigheter mellan vilka sam,-erkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, bildas
gernensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning. Kostnader för utförande av gemensamhetsanläggningar samt
framtida drift och underhåll fördelas mellan de berörda fastighetsägarna.
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Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras
lämpligen genom att seffitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamal. Initiativ till
bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.

DETALJPLANENS KONSEKVENSER
MILJÖKONSEKVENSER
STADSBILD

Förslaget till detaljplan gör en struktur möjlig som uppfyller översiktsplanens mål om
en bättre sammanlänkad och tätare stad.
Den rika vegetationen och järnvägen som omger området gör att den nya bebyggelsen
i planomradet inte kommer upplevas sa tydligt fran områden utanför själva Sege Park
och endast ge en begränsad inverkan pa stadsbilden. Ny bebyggelse i norr anpassas i
volym till befintlig bebyggelse medan bebyggelsen i den södra delen blir friare i sitt
uttryck och högre, vilket ger en större inverkan på stadsbilden.
KULTURMILJÖ

E tt beslut att omvandla en kulturmiljö medför oundvikligen att vissa kulturhistoriska
värden kommer att ga förlorade - jämfört med ett fullständigt bevarande i musealt
syfte. Bevarandeaspekter kan i fallet Sege Park komma i konflikt dels med behov av
förtätning med nya hus, dels med en önskan att förändra människors associationer
med platsen - som tidigare mentalsjukhus. För att kunna omvandla området är det
nödvändigt att bebygga vissa idag obebyggda delar men det har bedömts som mycket
väsentligt att det stora sammanhängande parkrummet inte får bebyggas och att trädbeståndet till största delen bevaras och placeras på allmän plats. I stort sett samtliga
byggnadsfunktioner inom det gamla sjukhuset kommer att finnas kvar (vardpaviljonger, bostäder av olika slag, terapibyggnader och teknik- och servicefunktioner) och
bevarade byggnader ges skydds- och -rnrsamhetsbestämmelser, samt rivningsförbud i
detaljplanen.
ARKEOLOGI

Sydsvensk Arkeologi har 2010 genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten
Östra Sjukhuset 2. Vid utredningen påträffades en kokgrop och fynd a,- bearbetad
flinta som indikerar en datering av lämningen till yngre stenalder. I nord\-ästra delen
av omradet påträffades en avfallsgrop. Länsstyrelsen har meddelat att ytterligare utredningar inte krävs och några hinder finns inte längre från arkeologisk synpunkt att
fortsätta planerade arbeten.
Om fornlämning påträffas vid markarbetena ska dessa omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.
NATURMILJÖ

En ny stadsdelspark kommer att utvecklas i Sege Park. Föreslagna förändringar ger
möjligheter till rekreation och boendenära gröna kvaliteter i form av exempelvis odling.
Naturmiljövärdena i planområdet kommer att tillnratas och säkras. Den bebyggelse
som tillkommer påverkar endast en begränsad del ay omradet och de delar som har
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störst naturmiljövärden kommer i stort sett bibehållas intakta. Parkens betydelse som
rekreationsområde kommer att öka genom att omradet får en större tillgänglighet från
omgivningen bade rent fysiskt men också mentalt för kringboende.
En negativ aspekt med exploatering är dock att den värdefulla äppelodlingen till
största del tas bort. Det är ,-iktigt att den ersätts med en ny äppelodling inom området, men det tar lang tid innan denna kan uppna det värde som en äldre odling besitter.
RISKER OCH SÄKERHET

Bade Inre RingYägen och Simrishamnsbanan är utpekade i översiktsplanen längs vilka
man måste ha ett uppmärksamhetsavstånd pga farligt gods transporter. Enligt Trafik.verkets senaste utredning kring Simrishamnsbanan Järnvågsplan inklusive migökonsekvensbeskrivning Simn·shamnsbanan, delen Malmö· - Tomelilla, samradshandling daterad maj
2014, planeras den enbart för persontrafik. Godstransporter med farligt gods bedöms
inte förekomma. Stadsbyggnadskontoret arbetar därför för att ompröva om sträckan
ska fortsätta vara utpekad for farligt gods i kommande översiktsplan.
I Trafikverkets järnvägsplan som är det senaste underlag som finns ö,·er järnvägens
framtida utveckling, kan man läsa följande:
"Som en övergripande förutsättning i denna järnvägsplan för Simrishamnsbanan
gäller att banan dimensioneras for persontrafik. Detta utesluter inte att banan kan
komma att trafikeras av enstaka korta godstag, vilket teoretiskt medför högre bullernivåer och risk for utsläpp i samband med en farligt gods-olycka. Då det i nuläget inte
bedöms finnas nagot marknadsunderlag eller efterfragan pa godstransporter på Simrishamnsbanan är dessa effekter dock försumbara. Om förutsättningarna för godstrafik skulle komma att förändras far behovet a,· åtgärder omprövas i senare planeringsskeden." Längre fram i dokumentet står det aterigen att "Godstransporter med farligt
gods bedöms inte förekomma."
Efter detta dokument togs fram beslutades om att avbryta planläggningen av
projektet da det inte finns med i Nationell plan för transportsystemet 2014-2025.
Ingen fördjupad riskutredning bedöms behövas dels med tanke på att järnvägstrafik
längs banan ligger langt fram i tiden om den ens kommer igång och dels med tanke på
att det enligt Trafikverkets egen bedömning inte kommer gå farligt gods längs banan.
I ett tidigare skede, under arbetet med planprogrammet för området, togs en översiktlig riskbedömning för farligt gods fram av WSP. Dokumentet "Övergripande riskbedömning inför detaljplan, transport av farligt gods pa väg och järnväg, Sege Park,
Malmö", daterad 2013-10-25. I dokumentet star det sammanfattningsds: Under förutsättning att nedanstående riskreducerande åtgärder bibehålls/vidtas bedömer WSP
att risknfrån inom planområdet kan betraktas som acceptabel:
•

Ett skyddsavstånd om 30 m till Simrishamnsbanan ska hållas vid förtätning.

•

Vegetation mellan bebyggelse inom planområdet och Simrishamnsbanan ska
bibehållas i den utsträckning som är möjlig.

•

Mellan byggnader och farligt gods-leder ska området utformas sa att det inte
uppmuntrar till stadig,·arande vistelse.

Riskbedömningen omfattade även risker från Inre Ringvägen. Bebyggelsen som i
planprogramsskedet lag närmst Inre Ringvägen finns inte med i denna detaljplan, utan
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närmsta planerade bebyggelse ligger nu som närmst ca 130 m från Inre Ring--ägen,
vilket är ett sa stort avstånd att denna del av riskutredningen inte tas upp vidare i detaljplanen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att detaljplanens föreslagna bebyggelse, har ett
minsta a,-stånd på 30 m från järm-ägens spårmitt, vilket ger ett tillräckligt antänd
även med viss farligtgodstrafik inräknad.
VIBRATIONER

Störande vibrationer från järnvägstrafik kan uppstå till exempel där järnvägen går över
finkorniga jordar som lera och silt. I fasta jordar (till exempel morän) blir vibrationsnivån mycket lägre och spridningen betydligt mindre. Vibrationer fran järnvägen kan
dels orsaka skador på byggnader och dels ge upphov till störningar och obehag för
människor. Yibrationsstörningar kan yttra sig som sömns,-ärigheter, insomningsproblem, koncentrationsproblem eller allmän trötthet.
Ramböll har tagit fram ett PM om Markvibrationer, Sege Park-fo'rrfjupad mi!Jii- och ijversiktliggeoteknisk undersiikning, daterad 2016-08-05.
Utredningen visar att de påträffade jordarna i Sege Park tillhör klass II och klass III.
Vid undersökningar i området paträffades även många olika lager av material. De
sparkritiska hastigheterna för jordar klass II och III ligger över den planerade hastigheten på 160 km/h. Konsulten skriver avslutningsvis att da de gällande riktlinjerna för
när människor kan känna sig störda av markvibrationer är relativt låga gar det inte att
utesluta att detta kan bli ett problem och därför rekommenderas att ytterligare undersökningar utförs.
Simrishamnsbanans framtid är oviss och en eventuell trafikering av sträckan ligger
långt fram i tiden. Vi vet t.ex. fortfarande inte om järnvägen kommer gå i mark.plan
eller vara nedsänkt. De många osäkerheterna gör att en djupare analys av vibrationer
inte anses vara motiverad i detta läge. Detta styrks även av att de päträffade jordarna
troligtvis inte kommer ge problem med vibrationer.
LUFTKVALITET

Omradet har enligt kommunens översiktliga simuleringsmodell måttliga halter, mellan
14-20 µg/m3, av kvävedioxid. Inre Ringvägen har förhöjda halter av kvändioxid men
dessa avtar med avståndet och kommer ner till nedre delen av skalan av måttliga
halter vid planomrädet.
Planområdets trafik.tillskott bedöms inte medföra nagon risk för överskridande av
miljökvalitetsnormer vare sig i områdets närhet eller i nämnvärd grad bidra till att de
högst belastade avsnitten inne i centrala Malmö riskerar överskridanden.
VATTENKVALITET

Idag leds avloppsvattnet i Sege Park till ett kombinerat system, med ett bräddutlopp
till Sege a med slutlig recipient Öresund. När ledningsnätet byggs ut med separata
spill- och dag-rattenledningar i samband med ombyggnaden av området kommer
denna bräddning av spillvatten att försvinna.
Den ekologiska statusen för Sege a är otillfredsställande. Målet är att uppnå god ekologisk status 2027. Kemisk ytvattenstatus för avrinningsområdet klassificeras som god
status exklusive kvicksilver. Målet har varit att uppna god kemisk ytvattenstatus 2015.
Dagvattnet från Sege Park beräknas inte påverka recipienten negativt då omradet be-
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star av bostäder, lagtrafikerade gator och stora parkområden. Ambitionen är att hantera delar av dagvattnet i öppna system.
Sammantaget bedöms att ett genomförande av detaljplanen inte medför någon risk
för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
MARKFÖRORENINGAR

En historisk inventering har genomförts där de nuvarande och historiska nrksamheterna inom området sammanställts. Området har undersökts i flera olika etapper för
att a,;-gränsa och renklassa områden inom exploateringsområdet. Området är till
största del rent, men med föroreningar lokaliserade till ditlagda fyllnadsmassor kring
de områden som byggts om- eller till på 1950-1970-talet. Samtliga föroreningar bedöms vara möjliga att atgärda. Föroreningar förekommer, om än i låg grad, troligen
under några av de byggnader som avses rivas. Ä,·en dessa föroreningar kommer då att
ga att åtgärda.
För att säkerställa en korrekt hantering av de förorenade massorna har en handlingsplan för fortsatt hantering av förorenad mark tagits fram. Dokumentet syftar till att
ligga till grund för en bedömning om markens lämplighet. Handlingsplanen är också
en del i säkerställandet av att frågan om förorenad mark han teras korrekt genom
planprocessen. Att arbeta enligt handlingsplan bedöms innebära att detaljplaner för
området kan tas fram.
Da odling ska kunna ske inom området blir denna exponerings,·äg troligen styrande
för vilka halter som accepteras inom området. Platsspecifika riktvärden kommer tas
fram enligt Naturvardsverkets modell för att ytterligare fastställa åtgärdsbehovet. Atgärdsbehovet ligger till grund för anmälan om efterbehandling. Föroreningarna kommer att avhjälpas i samband med gatuentreprenaden. Föroreningarna utgör ingen akut
risk.

Östra Fäladens
förskola

Bebyggelse ·J970-tal cUcr annan
p otcnt.icU förorcnings p .åvcrkan
Kvnrte r med H)' 17, 1,1och 18
Kvarter tncd B} W och 23
K varter med llv 19

Jlcbyggclsc 1930-t-'lcl
KV:1rter med 13r 7
Kv~rtcr 111cd fly 3 u ch Hy 51:1
K v:i rror m erl fi)· 2 <'1<:h !O
Kvancr me..l R)· 4
K vnrter mcJ Bv /i
K , ~1rter 01e, 1B)• 11 0ch 12

Dp 5(159

'
Nybyggd sputthilJ 90-wt

Bcbyggclsc 1950-talct
Kvartf r me,1 fly 5,\ ,w:h 5
Kvarte r med fly 8 od1 lly6i\
Kvarrer me<l lly 30,31 och 32
Kvarter med B)' 15

Området indelat i numrerade kvarter utifrån potentiellfa'roreningsbild
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I kvarter 7 i en vall bakom byggnad SA samt pa innergarden vid byggnad 5 förekommer halter över de föreslagna åtgärdsmålen. Föroreningarna har avgränsats och
volymen lätt förorenade massor bedöms till 625m3 • Startbesked för detta kvarter bör
inte ges innan föroreningarna avhjälpts.
Kvarter 10, innehaller den gamla verkstaden och köket, kvarteret är ställvis förorenat
av tungmetaller och PAH. Föroreningarna har avgränsats horisontellt och vertikalt
med undantag för mark under byggnader. Området består av flera byggnader varav
flertalet ska rims. Omradet innehåller flera ledningar och andra konstruktioner som
till stor del kommer att läggas om da omradet exploateras. Startbesked för detta kvarter bör inte ges innan föroreningarna avhjälpts.

I en punkt utanför byggnad 20, i kvarter 12, har halter över föreslagna åtgärdsmal
påträffats (PAH H 2,8mg/kg TS). Punkten har inte avgränsats ytterligare utan baserat
pa omgivande punkter har ytan bedömts till 310 m 2 • Denna punkt är avgränsad men
kan avgränsas ytterligare för att minska atgärdsområdet. Förlagsvis läggs ett rutnät
över området för att klassa massorna alternativt skrivs villkor för startbesked in.
I Kvarter 13 avses byggnad 31 och 32 att rivas. Utanför byggnad 31 har ett omrade
med halter över föreslagna atgärdsmål pa 200 m 3 jord paträffats vid platsen för det
planerade parkeringshuset. Även ett omrade utanför byggnad 30 innehåller halter över
föreslagna åtgärdsmål för omradet och kommer att åtgärdas. Startbesked för detta
kvarter bör inte ges innan föroreningarna avhjälpts.
För Backaskolan och Sege Parks förskola finns en antagen detaljplan fran 2012 som
tillåter skol- och förskole,-erksamhet. Markundersökningar har gjorts inför ansökan
om permanenta bygglov för verksamheterna. Miljöförvaltningen har bemött dessa
utredningar (diarienr: 647:02061-2016 samt 647:04657-2015) och godkänt att ytterligare provtagningar inte krävs. Därmed anser stadsbyggnadskontoret att marken är
lämpad för att bedriva verksamhet enligt denna detaljplan.
Östra Fäladens förskola har plockats bort ur denna detaljplan inför granskningsskedet
då tomten inte är tillräckligt utredd ur markföroreningssynpunkt.
De byggnader som ska avyttras från stadens fastighetsbestånd har statusbedömts under våren 2016. Byggnaderna har inventerats med avseende pa miljöfarligt material
samt fukt. I samband med detta kompletterades även markundersökningarna med
analys av PCB för att säkerställa att PCB som lokaliserats i fogar inte kontaminerat
marken. Undersökningar visar att marken är ren vid samtliga byggnader där PCB hittats i utvändigt byggnadsmaterial.
Övriga kvarter och de stora grönytorna bedöms som rena och möjliga att exploatera
utan villkor i planen.
En bestämmelse har införts på plankartan som anger att startbesked inte far lämnas
innan markföroreningar inom området är avhjälpta.
Bestämmelsen ovan förutsätter att man i bygglovskedet hanterar varje kvarter eller
fastighet separat så att kvarvarande markföroreningar i ett kvarter inte sätter stopp för
att bevilja bygglov och startbesked för ett färdigsanerat kvarter.
RADON

Resultatet av radonmätningarna visar att marken är att betrakta som normalradonmark, vilket medför att byggnaderna ska utföras radonskyddade.
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ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

Fyra stycken nätstationer planeras inom omradet, men eventuellt behö,-er endast tre
stycken byggas. Av brandsäkerhetsskäl behöver dessa ligga 5 meter från närmsta
byggnad, vilket också bedöms kunna ge ett säkert a,-stånd avseende elektromagnetiska
falt.
OMGIVNINGSBULLER

Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
•

60 dB(A) ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad. Om värdet 55 dB(A)
ekvivalentnivå ö,-erskrids bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en
sida där 55dB(A) inte överskrids vid fasad och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte
överskrids nattetid.

•

För en bostad som är högst 35 m2 stor gäller istället att 65 dB(A) ehivalent ljudniva inte bör överskridas. Inget avsteg medges motsvarande föregaende punkt.

•

50 dB(A) ekvinlent samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats. Om detta
ö,-erskrids bör nivån inte ö,-erskridas med mer än 10 dB(A) maximal ljudniva mer
än fem gånger per timme dagtid.

Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom en
planbestämmelse som anger att dessa värden inte far ö,-erskridas.
Trafikbullerfrån iärnvägstrqfik
En bullerutredning av spårtrafik har genomförts av Tyrens 2016-06-01. Rapporten S egepark, Malmö~ Bullerfrån spårtrqfik, S lutrapport- redovisar sammanfattningsvis att
området kommer erbjuda de boende en bra ljudmiljö da den ekvivalenta ljudnivån
beräknas ha en låg nivå, med högst 4 passager per timme av spårbunden trafik pa
Simrishamnsbanan.
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Kartan visar den beriiknade ekvivalenta gudnivån från järnvagstrafik vidfasad mot Simrisbanvagen.
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Trafik.bullerförordningens första sats om att ekvivalenta ljudnivan bör understiga 60
dBA vid fasad beräknas uppfyllas med föreslagna kvartersstrukturer. Den ekvirnlenta
ni,·an beräknas till 54 dB vid fasad mot Simrishamnsbanan.
Pa innergardar och fasader bort från Simrishamnsbanan beräknas oskärmade uteplatser kunna uppföras. Uteplatser mot Simrishamnsbanan bör uppföras med lokala
bullerskärmar, exempeh·is täta glasskärmar.
Trqfikbullerfrån vägtrafik
E n trafik.bullerutredning av vägtrafik har sammanställts på stadsbyggnadskontoret
mars 2017 och sammanfattas nedan.
Vägtrafikbullerberäkningen visar sammanfattningsvis att nästan hela omradet har
ljudnivåer under 60 dB(A) ekvinlent nivå. För bostäderna vid Inre
Ringvägen/Segemöllegatan överskrids dock 60 dB(A) på en höjd av 10 meter (tredje
vaningen) för den östra fasaden. För denna del krävs att bostäderna planeras som
smålägenheter alternativt att minst hälften av bostadsrummen är vända mot en sida
där 55 dB(A) inte överskrids vid fasad och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids nattetid.
Om en bostad har tillgang till en uteplats (som kan vara gemensam) ska denna ha en
ekvivalent ljudnivå på SO dBA, samt maximal ljudnivå på 70 dBA.
För att man ska klara riktvärde för ljudnivan inomhus vid den planerade bostadsbebyggelsen, krävs att dessa byggnader far en god fasadisolering och att byggnaderna
förses med rätt typ av fönster som bidrar till att uppnå inomhusnivån.
Rekommendationen är att det framtagna planförslaget bearbetas vidare i bygglovsprocess avseende detaljutformning av byggnader och fasader för att projektet som
helhet ska kunna bedömas uppnå god ljudkvalitet för bostadsändamål.
I planomradets östra del överskrids den ekvivalenta ljudnivån, Yilket kan ge bullerproblem pa den planerade förskolans gard. Detaljplanen möjliggör därför att bullerplank eller mur uppförs längs denna sträcka.
Da båda utredningarna för buller från järm·äg- och vägtrafik visar värden under riktvärdet, och järnvägstrafiken beräknas ha få passager per timma bedöms det sammanvägda omgiYningsbullret ligga inom godtagbara nivåer för den bebyggelse som föreslås. För fasader som är utsatta för bade trafik- och järnvägstrafik finns möjlighet att
bygga genomgaende lägenheter.
Buller/rån industn'ell verksamhet
Planomradet är inte utsatt för industribuller.
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Kartan visar den beräknade ekvivalenta ljudnivån Jrdn vägtrafik fångs med Simrisbanvå'gen.
TRAFIKKONSEKVENSER

En delvis ny gatustruktur gör att det bildas ett finmaskigare gatunät samt fler gangoch cykelstråk igenom omradet. Med bil och framför allt med större fordon är området dock inte så tillgängligt med ett fåtal infarter till området.
Planförslaget har, i enlighet med Malmös mål kring trafik, prioriterat framkomlighet
för gående, cyklister och kollektivtrafik. Trafikkonsekvenserna av planförslaget medför därmed en något minskad framkomlighet för motortrafik, bortsett från leveransfordon och fordon för funktionshindrade, inne i omradet. Planförslaget skapar därmed förbättrad framkomlighet och säkerhet för oskyddade trafikanter, framför allt för
dem som färdas till fots.
EKONOMISKA KONSEKVENSER

Genomförandet a,~ detaljplanens innehåll medför en rad kommunala ekonomiska
åtaganden. Tekniska nämnden inYesterar i byggklar mark och iordningställande av
allmän plats och får därtill inkomster frän försäljning och upplåtelse av kommunal
tomtmark. Servicenämnden gör investeringar i förskola, LSS-boende, eventuella verksamhetslokaler och Yårdlokaler.
Investeringarna genererar driftskostnader för ovanstående nämnder. Därtill kommer
kostnader för andra nämnder att bedriva Yerksamheterna i de kommunala lokalerna.
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KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

Fastigheten Östra Sjukhuset 2, som ägs av kommunen, kommer att avstyckas till
flera mindre fastigheter. Gemensamhetsanläggningar kommer att bildas där behov
finns.
Delar av fastigheten Kirseberg 14:50 kommer att styckas av som kvartersmark.
SAMHÄLLSKONSEKVENSER
BOSTADSPOLITISKA MÅL

Kommunfullmäktige antog den 22 november 2012 tio bostadspolitiska mål. Malen
ska bland annat utgöra utgangspunkt för planläggning enligt plan- och bygglagen.
Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen
genom att möjliggöra en funktions blandad stad som ger ett tillskott av bostäder,
skola/ förskola, vård, och olika typer av centrumverksamheter i ett omrade som idag
endast tillåter sjukhusändamål (mål 1). Planarbetet syftar även till att utveckla parkmiljön i omradet och att göra den tillgänglig för allmänheten (mal 3). Området
planeras för olika upplåtelseformer, vilket är en aspekt som vägs in vid fördelning a,·
byggrätter enligt Markam·isningsprogrammet för området (mål 1). Dialogprocesser
har legat till grund för planprogrammet och detaljplanen (mål 4). Mötesplatser, utbildningsplatser och verksamheter får ett stort utrymme och är en ,·iktig del av planförslaget (mal 5).
BARNPERSPEKTIV

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har
goda förutsättningar att bli en bra miljö för bade barn och vuxna genom att ge
möjlighet till en aktiv fritid i parknära miljö. Den befintliga uppvuxna parken, samt
närliggande Beijers park, har närmast karaktär av skog och utgör en stimulerande
miljö för såväl barn som vuxna. Var man än befinner sig i planområdet så har man
nära till grönska och parker och i den bliYande stadsdelsparken planeras det för en ny
gemensam lekplats. Området kommer att erbjuda säkra skolvägar genom ett välutYecklat gång- och cykelvägnät och genom att biltrafik begränsas och en stor del av
gatorna utformas som gångfartsgator. Detaljplanen innehåller både skola och förskola, vilket gör att dessa kan finnas nära hemmen. Strax söder om planområdet finns
idrottshall och bollplaner, vilket är positivt ur ett barnperspektiv.
SOCIAL KONSEKVENSANAL YS

En social konsekvensanalys genomfördes i oktober 2014 över planprogrammets samrådsförslag. Mycket bostäder och personaltäta vårdinrättningar ger ett flöde till och i
omradet som borgar för trygghet och social kontroll. Det är viktigt att kopplingarna
till omgivningen blir tydliga särskilt för gående och cyklister. Skola och förskola inom
omradet bidrar till trygghet och enklare vardagsliv. Ett frågetecken är om området ger
tillräckligt underlag för en livsmedelsbutik.
Stora parkområden ger gott om plats för möten av olika slag och är positivt för invånarnas hälsa. En kritisk faktor är dock ljudet från Inre Ringvägen som kan störa lugnet. Sege Park skulle kunna anamma något av Kirsebergs identitet med ett blandat
bostadsbestånd och en välkomnande attityd. Med en stark miljöprofil kan området
även få en egen identitet. En risk är att området kan lida av historien som psykiatrisk
inrättning och fortsätter kännas väldigt slutet mot sin omgivning.
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TILLGÄNGLIGHET

Nivaskillnaderna inom området är mestadels små, vilket gör att planområdet har goda
förutsättningar för att bli tillgängligt för personer med olika fysiska förutsättningar
och behov. Planen ger förutsättningar för att service ska finnas nära hemmen, men
hur den faktiska tillgängligheten blir i slutändan är svårt att styra i detaljplanen utan
beror i hög grad på den mer detaljerade utformingen av stadsrum och byggnader.
JÄMSTÄLLDHET

Förslaget innebär att kollektivtrafik och gang- och cykelnätet till området förbättras,
,·ilket är viktigt för att bli ett bra område ur ett jämställdhetsperspektiv. Förhoppningen är att dagligvaruhandel kommer att etableras i omradet och detta skulle betyda
mycket för att få en smidigare vardag och att klara sig utan bil. Närhet finns till skola
och förskola, vilket underlättar i vardagen.
TRYGGHET

En trygghetsanalys ö,·er Sege Park har tagits fram av stadsbyggnadskontoret inför
granskningsskedet. I arbetet med analysen har medarbetare från stadens olika förvaltningar varit delaktiga. Analysen visar sammanfattningsvis att området idag upplevs
otryggt, särskilt under dygnets mörka timmar. Orienterbarheten är dalig idag då det
bl.a. saknas siktlinjer och kopplingar i främst nordsydlig riktning. Det är även en generell brist på kopplingar mellan byggnader och rörelsestrak, ,·ilket förbättras genom
den nya strukturen. Även kopplingarna mot omgivningen förbättras.
Överblickbarheten är ganska bra idag, men även den kommer att förbättras när ny
bebyggelse tillkommer och ger mer uppsikt mot rörelsestråken.
Vid analys av folkliv och möten, sa är området ganska folktomt idag och har i huvudsak bara folkliv och rörelse dagtid i begränsad omfattning.
Den nya strukturen innebär att många fler kommer att bo och röra sig i området. Den
eftersträvade funktions blandningen syftar till att ge fler rörelser i området under olika
delar av dygnet. Förbättrade gång- och cykelmöjligheter ger mer rörelser igenom omradet. Torg och parkytor har potential att fungera som mötesplatser.
Medvetna gränser är viktigt för ökad trygghet och idag är gränserna i många fall otydliga. Målsättningen är att gränserna i den nya strukturen ska bli tydliga mellan privata
och offentliga ytor.
Slutligen identifieras risker och åtgärder ur ett trygghetsperspektiv. En risk är exempelvis att läget i Sege Park inte är tillräckligt attraktivt för handel och att torget i så fall
riskerar att bli folktomt och öde istället för en samlingsplats. Det är därför särskilt
viktigt att arbeta hårt för att handel etableras i omradet.
KOMMUNAL SERVICE

Skola, förskola och vard, möjliggörs på flera ställen inom detaljplaneområdet. Redan
idag finns det vårdcentral, förskolor och skolor i området.
BEFINTLIG HANDEL

Det ökande invånarantalet i området kan ge underlag för och behov av kommersiell
service. Möjlighet för att etablera centrumverksamhet, ges i stora delar a,· området.
Vid torget och p-huset i sydväst ska en ,·iss del av bottem·aningarna utgöras av
centrum,·erksamhet.
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Närmsta mataffär finns idag vid Segevångstorget ca 450 m norr om planområdet och
övrig kommersiell service som apotek, post mm finns i Kirsebergs centrum.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 10 ar från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner
laga kraft.
VILLKOR FÖR STARTBESKED

Startbesked far ej lämnas innan markföroreningar inom området är avhjälpta.
UTÖKAD LOVPLIKT

Marklov krävs för fällande av träd markerade med n 1, n 2 och ny Fällda träd ska
ersättas med nya med minsta stamomfång på 18 cm.
MINSKAD LOVPLIKT

För att underlätta och främja odling i området är växthus på maximalt 15 m 2 bygglovbefriade på korsprickad mark inom området.
Stödmur lägre än 0,8 minne i trädgard inom omrade markerat med f2 är bygglm-befriad.

UNDERLAG TILL PLANARBETET
INNOVATIONSTÄVLING

Hösten 2015 startade Nordic Built Cities Challenge, som är en tvärvetenskaplig innovationstävling med Nordiska rådet som huvudarrangör. S,-erige deltog med Sege Park
som tävlingsplats med temat Sharing for Affordable and Climate Smart Living. En
rad kriterier ställdes på tävlingsbidragen. Bland annat skulle boendekostnaderna tas i
beaktande och koldioxidutsläppen fick, när området stod färdigt, inte överstiga 2 ton
per person och år.
I februari 2016 gick tävlingen in i fas 2 och fyra tävlande ga,·s möjlighet att vidareutveckla sina förslag. I juni utsågs ett vinnande team nämligen: "It T akes a Block" som
tagits fram i ett team bestående av medarbetare fran Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor, ATKINS, BOGL, STED samt a,· arkitekturstudenter.
Förslaget presenterar ett intensivt utnyttjat kvarter med blandad bebyggelse och olika
former av förnltning som ger möjligheter till olika slags fö-sföring samt möjligheter
för utveckling av delning och gemenskap ur ett invånarperspektiv.
Miljöaspekten har tagits med genom att samtliga byggnader föreslås bli uppförda i trä,
något som är positivt för miljön genom minskade koldioxidutsläpp. Förslaget bygger
på prefabricerade moduler på 40 respektive 20 kvadratmeter som kombineras för att
skapa en stor ,-ariation av boendeformer anpassade till de boendes indi,•iduella behov.
I förslaget aterfinns ä,·en takträdgårdar, solpaneler och många gemensamma utrymmen.
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En utgangspunkt i förslaget har nrit att det är de boendes möjlighet att interagera
med och engagera sig i sin omgi,-ning som avgör områdes långsiktiga hallbarhet. Med
en större andel delad yta än vanligt skapas värden för de boende samtidigt som den
privata bostadens storlek kan hållas nere.
Förhoppningen är att förslaget kommer att förverkligas i Sege Park.

Illustration river '1t Takes a Block''. det vinnande fiirdaget i tävlingen S haringfor Affordable and Climate
Smart Llving. Kjellander & SjiJberg Arkitektkontor, ATKI.NS, BOGL, STED och arkitekturstudenter.

PROGRAM OCH UTREDNINGAR
RIKTLINJER FÖR GRÖNYTEFAKTOR

E nligt RiktliT!Jerflir Griif!)ltejaktor, godkänd av Stadsbyggnadsnämnden 2014-12-11, ska
grönytefaktorn ingå i detaljplaner som upprättas i den täta staden, för bostäder, kontor och liknande med syfte att möjliggöra nybyggnader, större förtätningar och större
ombyggnader. I riktlinjerna för grönytefaktorn definieras mätbara och jämförbara
parametrar, där förutsättningarna för god nttenhushållning, jordkvalitet, ett rikt växtoch djurli\-.
FRIYTOR VID FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

Skriften, godkänd av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2016, är ett verktyg för planering, utformning och bygglovgivning av förskolor och skolor. Riktlinjerna har tagits
fram i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och övriga berörda förnltningar
inom kommunen. I dokumentet berörs bland annat frågor om storlek på yta för lek
och uteYistelse, bullerskydd och andra kvalitetsfaktorer för förskolor och skolor i
Malmö.
HANDLINGSPROGRAM FÖR ARKITEKTUR OCH STADS BYGGANDE

Planområdet ingår i karaktären "Institutioner" enligt Handlingsprogram för arkitektur
och stadsbyggande (antaget av kommunfullmäktige 2005). Enligt handlingsprogrammets rekommendationer ska gestaltningsiden inom dessa områden, en gles och spridd
bebyggelse med generösa friytor mellan byggnaderna, bevaras.
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GRÖNPLAN

Grönplan för Malmö (godkänd av kommunfullmäktige 2003), redovisar tillgang och
brist på olika sorters grönytor i Malmös stadsdelar. Grönplanen är ett planeringsunderlag som behandlar gröna värden från en rekreativ och biologisk utgångspunkt.
Enligt grönplanen finns ingen brist på grönomraden inom planomradet. I grönplanen
förespråkas att ett grönt strak parallellt med Kronetorpsgatan be,-aras som en del i ett
längre grönstrak som sträcker sig forn Ögardsparken, över Flygfåltsparken, Beijers
park och vidare mot Segea/Malmö golfbana. Grönplanen rekommenderar att straket
far en tydlig utformning särskilt i fortsättningen österut, vilket säkerställs genom cykelväg och parktråk längs detaljplanens norra del.
NATURVÅRDSPLAN

Sege Park finns inte med i Naturvårdsplan för Malmö stad, antaget av kommunfullmäktige i september 2012.
ARKITEKTURSTADEN MALMÖ (SAMRÅDSFÖRSLAG)

Arkitekturstaden Malmö tas fram som ett tillägg till översiktsplanen. Med Arkitekturstaden Malmö formuleras Malmö stads ambitioner för bevarandet och utvecklingen
av staden med arkitektur som verktyg. Samrådsförslaget har använts i diskussioner om
detaljplanens utformning.
BOSTADSPOLITISKA MÅL

Kommunfullmäktige antog 2012-11-22 bostadspolitiska mal i tio punkter. Planer och
program för genomförande ska utga fran dessa mål.
MILJÖPROGRAM FÖR MALMÖ STAD 2009-2020

Miljöprogrammet fungerar som en gemensam utgångspunkt för miljöarbetet i Malmö
stad. För att na miljöprogrammets mal måste varje projekt i sitt genomförande bidra
till den hallbara un·eckling som eftersträvas.
ENERGISTRATEGI FÖR MALMÖ

Energistrategin är Malmö stads handlingsprogram för energifrägor och är samordnat
med miljöprogrammet. Saväl miljöprogram som energistrategi har antagits av kommunfullmäktige.
TROMP

Malmö stads Trafik- och mobilitetsplan (fROMP) beskriver hur en progressiv och
holistisk trafikplanering kan bidra till att skapa ökad livskvalitet för fler malmöbor,
besökare och verksamma.
FOTGÄNGARPROGRAM FÖR MALMÖ STAD 2012-2018

Fotgängarprogrammet utgör grunden för gångstråksplanen i vilken viktiga stråk för
gående pekas ut. Programmet antogs av tekniska nämnden 2012.
PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM

Behov av bil- och cykelparkering för bostäder och olika verksamheter regleras i Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Mahnö, Pr 3087, antagen av
kommunfullmäktige i september 2010. Parkeringsnormen gäller som vägledning vid
detaljplaneläggning och som krav vid bygglovgivning.
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AVFALLSPLAN 2016-2020 BURLÖVS KOMMUN OCH MALMÖ STAD

Avfallsplanen innehåller mal och strategier för avfallshanteringen.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram
detaljplanen har tjänstemän från fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförrnltningen,
serviceförvaltningen, förskoleförvaltningen, stadsdelsförvaltning norr, Malmö museer
och VA Syd deltagit.
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Sara Lööf
Planhandläggare

]1,111-,,, } - Julia Johansson
Planhandläggare
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Malmö stad

Stadsbyggnadskontoret

datum

diarienummer

2017-04-18

2015-825

Dp 5455

GRANSKNINGSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för del av fastigheten Östra Sjukhuset 2 m fl
(Sege Park) i Kirseberg i Malmö

Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen, berörda
nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt
intresse av förslaget. Förslaget har hållits tillgängligt på www.malmo.se, på biblioteket
i Kirseberg samt i stadshusets foaje.
I samband med stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag har Moderaterna
och Liberalerna lämnat ett särskilt yttrande.

I samband med stadsbyggnadsnämndens beslut om samråd har Liberalerna och
Moderaterna samt Sverigedemokraterna reserverat sig, samt Miljöpartiet lämnat ett
särskilt yttrande.
Ett allmänt samrådsmöte för intresserade hölls den 20 oktober kl 17:30 2016.
Följande sammanställning redovisar samråds- och remissynpunkter.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer redovisas i kursiv stil.

MYNDIGHETER
Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2016-11-03 följande:
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Östra Sjukhuset 2 m.fl. i Kirseberg i
Malmö kommun
Handlingar daterade 2016-09-28 för samråd enligt S kap 11 § plan- och bygglagen
(PBL 2010:900)
Planförslaget möjliggör ca 700 bostäder i såväl befintliga som nya byggnader.
Bostäderna utgörs främst av flerbostadshus men även av en viss andel radhus.
Förutom bostäder möjliggörs skola, förskola, vård, centrumverksamheter så som
handel, kontor och samlingslokaler.
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Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen har med föreliggande planhandlingar och nuvarande information inga
synpunkter på planförslaget som föranleder prövning enligt 11 kap 10§ PBL.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
N aturrnilj ö
Av planhandlingarna framgar att det i Sege Park finns mycket vegetation som är
värdefull både kulturhistoriskt, biologiskt och i hortikulturellt hänseende. Vidare
framgår att man har genomfört en trädinventering samt en ekosystemtjänstkartering,
men inga direkta inventeringar har utförts i området för att bedöma hur hög biologisk
mångfald de olika ytorna har. I stället har en diskussion förts om vilken potential för
biologisk mångfald olika områden har (sid 12).
Länsstyrelsen kan konstatera att det enligt artdatabanken förekommer nordisk
fladdermus (numera benämnd nordfladdermus) och dvärgfladdermus i området.
Arterna och deras fortplantningsområden och viloplatser är skyddade enligt 4 §
artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Länsstyrelsen anser därav att det krävs
inventering och analys för i första hand ovanstående arter. I andra hand för andra
skyddade arter, då Länsstyrelsen inte finner det osannolikt att det skulle kunna
förekomma fler skyddade arter inom det aktuella planomradet.(1)
Arkeologi
Under punkten Arkeologi (s 44 i planbeskrivningen) bör "Vid eventuella fynd ska
bestämmelser i KML 2 kap följas." ändras till:
Om fornlämning påträffas vid markarbetena ska dessa omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturrniljölagen.(2)
Behovs bedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

S tadsi?Jggnadskontorets kommentar:
1. En ana!Js av fladdermöss hargenomfo"rts och planbeskn·vningen har kompletterats med
en sammaefattning av denna.
2. Texten angående.fornlämningar har ändrats enligt synpunkten.

Lantmäterimyndigheten Malmö stad meddelar i skrivelse 2016-11-09 följande:

Pa plankartan under .Administrativa bestämmelser finns g och förklaring. Stryk
"minst 10 träd ska planteras .... "(1)
På prickmark komplementbyggnad i en -våning, bör inte en maxhöjd, maxyta
anges istället?(2)
Nät finns på kartan som en egenskap av Park men finns inte i
bestämmelserna. (3)
.Allmän platsmark har onödigt många uppdelade ändamål, minska ned detta.(4)
I ändamalet cykel ingår inte gångtrafik i användningen och tvärtom i Gång
ingår inte cykel i användningen. Det kan väl ändå inte vara meningen.(5)
Rätta planområdets area som är ca 250 000 kvm.(6)
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I övrigt ingen erinran ur fastighetsbildningssynpunkt.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Texten om 10 träd har tagit bortfrån plankartan, men hänvisning till sektion
finns istället.

2. En lite friare gestaltning av komplementbyggnader anses lämpligt då området är
slott och det är svatt att veta framtida behov i de olika kvatteren. Därfiir giirs inga
ändringar av denna bestämmelse. Grii'!Jtefaktor samt begränsning av hårdg;iordyta
styr att garden inte kan bebyggas i alltför Mg grad
3.

I granskningifo"rslaget står samtliga nätstationerpå kvartersmark.

4. Ett ändamål har strukits, men i iivrigt anser Stadsbyggnadskontoret att de olika
ändamålen jjller en funktion och däifiir behålls.
5. Plankattan harjusterats i enlighet med .rynpunkten.
6. Planområdets area har rättats enligt !Jmp1111kten ovan.

KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN
Tekniska nämnden meddelar i skrivelse 2016-12-21 följande:

Plankartans utformning
Område med byggnad 21
Området för komplementbyggnad väster om byggnad 21 behöver justeras ifall
befintlig dagvattenledning ska vara kvar. D agvattenledningen bör om den ska vara
kvar förses med u-omrade. Befintlig komplementbyggnad i norr bör också ingå i det
norra korsområdet. (1)
Område norr om byggnad 23
Prickmarksområdet inom användning "BDSC" norr om byggnad 23 har en otydlig
funktion. Det är inte naturligt hur och av vem området ska användas. Den nya
byggrätten norr om byggnad 23 skulle kunna utökas och placeras parallellt med Östra
Fäladsgatan. Pa så sätt skapas en bättre användning och området får ett tydligare
sammanhang. (2)
Korsmarksområdets placering är delvis olämplig med tanke på att det enbart går att
na via gångvägen. (3)
Underjordisk del av befintlig televäxel inom området syns ej på plankartan.(4)
Den allmänna platsmarken "GANG" från torget till skolområdet tillgodoser bara
skol- och förskoleområdet samt intilliggande kvartersmark. Gången fyller inte ett
allmänt behov och bör ligga på kvartersmark. För att reglera gångens användning kan
en gemensamhetsanläggning eller servitut bli aktuellt.(5)
Omrade med byggnad 3 och radhus
Användningsgränsen mellan "B" och "BS" bör justeras så att befintlig
komplementbyggnad ligger på "BS". I plankartan går gränsen genom byggnaden.
Inom egenskapsgränsen för "radhus" är marken felaktigt prickmark.(6)
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Område med byggnad 5, SA och radhus
Stödmur mot norr bör vara min 0,6 m p.g.a. niYåskillnaden som måste tas upp.
"Cykel" bör utgå på grund av nivåskillnaden. Hela ytan blir "Park". Det saknas en
tydlig sektion över hur radhusen i norr skall möta parken och cykelvägen.
Kvartersgatan i norr - angiven gångbana framför byggnad SA ligger pa prickmark.(7)
Område med byggnad 7 och radhus
Hur man löser miljöhus, handikapparkering och angöring för byggnad 7 behöver ses
över bl.a. med tanke på att förgårdsmarken endast får användas begränsat. Det finns
en risk att gångvägen kan komma att användas för angöring.(8)
Kvarter vid byggnad 2
Det behövs ett utfartsförbud mot allen längs med kvarterets västra gräns.(9)
Park/Cykel mellan kvarter med byggnad 4 och 6
Teckenförklaringen bör ändras till "Park med tillåten cykling".(10)
Kvarter vid byggnad 8
Hur man löser handikapparkering och angöring för byggnad 8 behöver ses över bl.a.
m ed tanke på att förgårdsmarken endast far användas begränsat. Det finns en risk att
gångvägen kan komma att användas för angöring.(11)
Kvarter öster om byggnad 15
För att möjliggöra m er utrymme runt planerad byggnad inom "BCD"-området bör
kvartersmarken utökas österut fram till befintligt stängsel. E n minskning av
gångfartsgatans bredd till förmån för en utökning av förgårdsmark och korsmark
skulle ge välbehövlig tillskottsmark framför byggnaden.(12)
Kvarter för förskola i öster
Bestämmelsen om att förskolans tak ska vara vegetationsklätt hindrar annan
användning exempelvis solceller. Skydd av eventuella bevarandevärda träd saknas
inom förskoletomten.(13)
Kvarter vid byggnad 15 och 17
Bottenvåningen är en halv trappa upp i byggnad 17. Det kan därmed vara svårt att få
till välfungerande lokaler för centrumverksamhet. Detaljplanen bör därför även
medge bostäder i den befintliga byggnadens bottenvåning.(14)
För byggnad 15 och 17 gäller bevarande- och varsamhetsbestämmelser. För att
byggnad 15 och 17 ska kunna användas för centrumverksamhet kan ingrepp behöva
göras i fasaden för att möjliggöra butikslokaler. Bestämmelserna får inte omöjliggöra
en centrumanvändning.(15)
Kvarter vid byggnad 14
Det mindre området "PARK" väster om kvarteret bör fa användning
"LOKALGATA" och "BCDK" istället. Remsan med träd överförs till
kvartersmarken. Skydd av eventuella värdefulla träd saknas inom kvarteret.(16)
Odling
Det östra odlingsområdet "L" bör ansluta direkt mot allmän plats "LOKALGATA".
Det blir en bättre användning än med en smal remsa "PARK".(17)
"NATUR" söder om Simrisbanvägen
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WSP:s riskutredning "Övergripande riskutredning inför detaljplan" (2013) framhåller
vegetation som en riskreducerande åtgärd, exempelvis en trädridå mellan riskkälla och
skyddsvärda objekt. Atgärden kan ha riskreducerande effekt vid giftiga gasutsläpp,
explosioner och vid avåkning. D å en trafikering av Simrishamns banan kan bli aktuell
bör man överväga att komplettera "NATUR" med "skydd" eller motsvarande för att
säkra nuvarande vegetation i skyddssyfte.(18)
Underbyggd gård
Inom kvarteret vid byggnad 2 tillåts underbyggd gård för källargarage. Möjligheten till
underbyggd gård bör även finnas inom delar av kvarteren vid byg_gnad 4 och 6 samt i
delar av kvarteret söder om den nya förskolan.(19)
Korsmark inom kvarter vid byggnad 4, 6 och 8
Indelningen av korsmarken bör ses över med hänsyn till parkering inom kvarteren vid
byggnad 4, 6 och 8. Beroende pa hur kvarteren delas in i fastigheter kan en fastighet
bli utan parkering då endast två parkeringar tillats inom ett egenskapsområde.
Kvarteret vid byggnad 2 har en indelning av korsmarken som gör att mer än en
fastighetsägare kan anordna parkering.(20)
Takvinkel
Flertalet tak i området har en fast takvinkel på 30 grader. Att se över möjligheten till
en variation föreslås. Tävlingsförslagen i NBCC föreslår flera funktioner för taken i
området, exempelvis sittytor, odling, energiproduktion och gröna tak. Sett till andra
aspekter än gestaltning sa försvåras användningen av taken med den föreslagna
utformnings bestämmelsen.(21)
Träd på kvartersmark
Det är av stor betydelse att sammanhållna trädplanteringar skyddas för att bevara
områdets karaktär och kulturvärde. Ytterligare områden föreslås markeras med n2.
Detta gäller ny förskola i söder, men även befintlig förskola i norr. Även
sammanhållen trädplantering mot Simrisbanvägen, norra sidan vid byggnad 14, är
bevaransvärd.(22)
Exploaterings grad
Med tanke på det stora behovet av bostäder bör man se över möjligheten till
ytterligare bebyggelse i omradet. Stora områden är skyddade och bevarar värdefulla
kultur- och naturvärden, vilket kommer bidra till en mycket god boendemiljö. D ock
bör man inom den mark som är avsedd för byggnation undersöka möjligheten till
ytterligare bebyggelse. Förslag pa kvarter där detta skulle kunna utredas vidare är:
•

Utökad byggrätt norr om byggnad 23.

•

Kvarter vid byggnad 4. Den östra byggrätten skulle kunna utökas norrut.

•

Kvarter vid byggnad 14. Den östra byggrätten mot P-huset skulle kunna
utökas.

•

Kvarter söder om ny förskola. Se över höjder.(23)

Nätstation
Nätstation på allmänplats är olämpligt placerad pga att den påverkar bokträden och
deras rötter negativt. Bok som träd är ytterst känsliga för förändringar i sitt rotsystem.
Förslag är att nätstationen flyttas till knrtersmark vid byggnad 8/ 8A.(24)
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Administrativa bestämmelser
Den administrativa bestämmelsen om markföroreningar behöver ses över, se vidare
under "planbeskrivning".(25)

Planbeskrivning
Följande tänkta trafikösningar behöver tydligare beskrivas i planbeskri,·ningen gågata utanför befintlig förskola, parkering till ny förskola och kvartersgata vid
radhusen.(26)
Likaså behövs en tydligare beskri,·ning av hur avfallshanteringen är tänkt att fungera i
kvarteren med radhus och byggnad 5, SA och 7.(27)
Det är inte ekonomiskt fördelaktigt för kommunens exploateringsprojekt att avsätta
mark för ett p-hus. Resonemanget på s. 38 bör därmed nyanseras. Men även om det
inte är ekonomiskt fördelaktigt för det enskilda projektet att avsätta mark för ett phus kan det för Malmö som helhet ha samhällsekonomiska fördelar.(28)
Ett sätt att stimulera till mobility managementåtgärder och gemensamma p-lösningar
är att differentiera p-normen, se s. 38. Exempelvis högre p -norm om man bygger
parkering i källargarage på egen tomt.(29)?
A.ll. text i planbeskrivningen som har med :Miljöbyggprogram Syd att göra bör utgå
eller skrivas om.(30)
På sidan 43 nämns ett avtal kring grönytefaktorn. Det bör förtydligas vad det är för
avtal och vilka parterna är.(31)
Många kvarter i planen har en öppen kvartersstruktur och i och med detta behövs
tydligare tankar kring hur mötet med allmän platsmark skall se ut i likhet med hur
förgårdsmarken beskrivs i planbeskrivningen.(32)
En förteckning med aktuella utredningar som påverkar arbetet med planen bör
lämpligen bifogas detaljplanen sa att hänvisningarna blir tydligare.(33)
Förskolor
I planbeskrivningen beskrivs tillgängliga ytor för förskoleverksamhet och antalet barn
som området kan medge. Tekniska nämnden vill försäkra sig om att de ytor som ges i
detaljplanen verkligen medger det faktiska antalet barn som omnämns i
planbeskrivningen och att arbetet utgått från de nya riktlinjerna för "Friytor vid
förskolor och skolor" (2016).(34)
Markmiljö
I arbetet med framtagandet av detaljplanen har två kvarter inte tidigare varit med,
kvarteret med Östra Fäladens förskola och kvarteret med Backasko1an m.fl. Dessa har
nu på förslag införlivats och måste därför undersökas genom miljögeotekniska
undersökningar för att säkerställa markens lämplighet. Markmiljöundersökningar har
redan gjorts för övriga delar av Sege Park och planområdet, där även en
handlingsplan i nära samarbete mellan miljöförvaltning och fastighetskontoret tagits
fram. Att uppnå samma undersökningsniva för de två nya områdena och säkerställa
att marken är lämplig för sitt ändamal bedöms ta minst 7-12 manader. Det får till
följd att antagandet av detaljplanen samt exploateringen skjuts framåt med
motsvarande tid. Tekniska nämnden föreslår därför att detaljplanen delas, så att de två
nya områdena hanteras i en egen detaljplan. Pa så sätt kan den ursprungliga tidplanen
hållas.(35)
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Den administrativa bestämmelsen i plankartan "Startbesked får ej lämnas innan
markföroreningar inom området är avhjälpta" (även återgiven på s. 48 och 52 i
planbeskrivningen) behöver ändras så att den stämmer överens med texten i
planbeskrivning om att olika kvarter inom området kan hanteras separat. Förslag på
ny skrivning "Startbesked får ej lämnas innan markföroreningar inom det avgränsade
användningsområdet eller fastigheten är avhjälpta". Kravet ska inte heller gälla inom
"PARK".(36)
Kollekti,-trafik
Målet är att trafikera Kontinentalbanan med persontågstrafik med två avgångar i
timmen inledningsvis. D et saknas i dagsläget tillstånd för persontrafik på
Kontinentalbanan. Denna tillståndsprövning ligger hos Länsstyrelsen. Tidigast
trafikstart är i december 2018 men tidplanen är beroende av när tillstandet ges.
Meningen "Det är en ringlinje med pagatåg som trafikerar Kontinentalbanan och
Citytunneln med fyra avgångar i timmen och som beräknas kunna förverkligas 2018"
bör därmed strykas eller formuleras om eftersom det är svårt att uppnå en sådan
trafikering med nu rådande planeringsförutsättningar. (37)
D et finns två hallplatser för stadsbuss längs Segemöllegatan längs planområdet, vilket
inte syns i kartan pa sidan 15.(38)
Buller
För att skapa en god utemiljö vid planerad förskola i den sydöstra delen av
planområdet bör byggnaden placeras som bullerskydd mot öster. Om sa inte görs
krävs det att detta åtgärdas med hjälp av bullerskärm. Möjligheten att uppföra
bullerskärm i egenskapsgräns bör anges i plankartan.(39)

Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1.

Byggrätten harflyttats och tt-område har inflirts flir ledningen. Konmarkcn har
justerats sa att den inte sammanfaller med tt-området, men med hejintliga
flirrådsl?Jggnader.

2. En stiirre byggrätt har skapats i detta område, vilket ger marken cn rydligare
tillhiirighet.
3. Korsmarken kvarstdrfor att ge mqjlighet till komplementbyggnad intill den gamla
k:Jrkobyggnaden.
4. Gmndkartan har 1,rppdaterats med den 1mde1:jordiska delen under
telefonväxell?Jggnaden.
5.

Gdngvägm har tagits bortfrån plankar/an, men kan vid behov anläggas och även
användas av skolan genom servitut.

6. Plankartan har;i,1sterats i enlighet med .rynpunktcn.
7.

<;Jkelvågcn har tagits bortfrån planka1tan och ersatts medparkområde.
Bestämmelsen om stiidmur harjusterats till att tillåta maximalt 0,8 m hi!Jd mot
allmän plats. Planbesk1ivningen har kompletterats med sektioner iiver
radhusberyggelsen. Illustrationen harjusterats så att gångbanan inte längre liggerpå
pn"ckmark.

8. Handikapparkering och angiiring liises genom att en gdgata med vändzon skapas
vid f?yggnaden. Mtgåhus är mi!Jligt att rygga bakom f?yggnaden alternativt inrymma
i huvudryggnaden.
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9.

Uifarf{/örbud har lagts tillpå plankartan far att sk),dda alltfn.

10. Fiirklaringpå plankartan ändras i enlighet med !Jmpunkten.
11. Se svar underpunkt 8.
12. Gränserna har ändrats i enlighet med !J·np1111kte11.
13. Griint tak går att kombinera med solceller. Då ett mål är att omradet ska vara en

testbedfo'r gröna tak och farskolan anses vara en lämplig ryggnad att testa detta på
behålls bestämmelsen på plankartan. De stora befintliga träden på farskoletomten
sk:Jddas genom planbestämmelse.
14. Planbestämmelsen har ändrats så att bostad ef är tillåten pa bottenvaning mot

torget. Alltsa tillats bostad i bottenplan pa baksidan bort ifrån torget.
Verksamheter mot torget anses väsentligt att behållaflir att skapa ett livfullt torg.
15. Centrumbestämmelsen innefattar manga olika 9per av verksamheter som kan

fungera i en q-märkt ryggnad Tillgängligheten kan liisas även i q-märkta
ryggnader.
16. S tiirre delen av remsan har ö'veifo'rts till kvartersmark och en mindre del till

gatumark. Ett värdefullt träd på kvartersmark skJ·ddas genom planbestämmelse 112.
17. Odlingsomradet harffyttats sa att det ligger intillgatumarken.
18. Då det råder stor osäkerhet kring Simrishamnsbanans framtida traftkering, och

trädens sk]ddsegenskaper är otydliga anser stadsryggnadskontoret att vi inte bö'r
lägga ttll skyddsbestämmelserpå plankartan.
19. Da parkeringsbehovet är svårberäknat och p -huset riskerar att inte räcka far

bi/behovet så lägger stadsryggandskontoret till bestämmelsen om under~,ggd gård i
fler kvarter. Det är dock en 4J1rare lösningfo'rfastighetsägarna vilket f:yder pd att
parkeringsgarage endast undantagsvzj kommer uppjo'ras.
20. Planbestämmelsen har omformulerats så att handikapparkering och
bilpoolsparkering tillåts på både prickad mark och korsmark i obegränsat antaL
21. Bestämmelsen av takvikel har setts över och i flera fall tagits bort, vilket ger större

mijligheter till användning av takytan.
22. Plankartan har setts ö'ver och fler träd har 1111 sk:Jddats genom bestämmelsen n,.

23. En stiirre lryggrätt har skapats norr om ryggnad 23. Sö'der 01n lryggnad 6 har
~,ggrätten fo'rlängts norm!. En lag ryggrätt har lagts 1.t söder om ryggnad 14 mot
p-husetfrir att gynna eventuell handeL Flera kvarter i söder harfatt en högre
lryggnadshijd Om man bortserfran att Östra Fäladens fo'rskola inte längre finns
med i deta!Jplanen sd har exploateringen sammantaget iikat med ca 2 000 111 fiiln
samråd.iförslaget.

24. Nätstationen hmf!Jttats till kvartersmark söder om ryggnad 30 efter avstämning
med E. ON elnät.
25. Se svar underpunkt 36.
26. Gågata utanjo'r befintlig skola ska utformas som en aktivitetsgata som bjuder in till
vistelse, lek, gång och rykeltraftk, enligt beskrivning och inspirationsbilderpa sid
4 142. Planbeskrivningen har kompletterats med att endast behö'righetstrafik är
tillaten pa gatan. Boendeparkeringfo'r radhusen utmed kvartersgata har lagts till i
beskrivningen.
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27. Planen ger möjlighet till mi!;öhus pa korsmark, vilket det finns gott om på ,~årdama
vid i?Jiggnaderna. Gemensamhetsanläggning kan bildas fiir gemensam
atfallshantering. Vilken losning som är bäst är svårt att ange i detta skede utan
detta får diskuteras fram av b_ygghen-arna i samarbete med VA 5_yd i den
kommande processen.
28. Texten harjusterats utifrån .rynpu11kten.
29. Detta finns beskrivet på sid. 4445.
30. Text om Mi!J'iibyggprogram Syd har stmkits från planbeskn'vnillgen.
31. Texten angående avtal medgrii!!Jtefaktor har stmkits från planbeskrivningen.
Griil!Jtefaktorn regleras genom bestämmelse pa plankartan.
32. Detta har utvecklats nagot i planbeskrivningen.
33. Planbeskrivningen har kompletterats med en lista iiver vik tiga utredningar som
ligger ttllgrundfrir deta!Jplanen.
34. Den !!Ja farskolan harfått en stiim gard, vilket ger en fr!Jta på 30kvm/ barn.
35. Fiir Området som inkluderar Backaskolan och Sege Parks fa'rskola (byggnad 1, 9
och 25) finns en antagen deta!Jplan från 2012 som tillater skol- och
fa'rskoleverksamhet. Markundersökningar har l!Jligen gjorts infa'r ansökan om
permanenta l?Jigglov fa'r verksamheterna. ivli!Jöförvaltningen har bemott dessa
utredningar och godkänt attytterligare provtagningar inte krävs. Dänned anser
stadsbyggnadskontoret att marken är lämpad för att bedriva verksamhet enligt
denna deta!Jplan.
Östra Fäladens förskola har plockats bort ur dmna deta!Jplan in.far granskningsskedet, då tomten inte är tillräckligt utredd ur markfororenings.rynpunkt.
36. Inga varianter av skrivelsen ska förekomma och stadsb_Jiggnadskontoret anser att
man inte behöver ändra den då b_ygglov ända kan bevzy'as per kvarter ellerfastighet.
3 7. Texten i planbeskrivningen harjusterats.
38. Kartan i planbeskrivningen har kompletterats med hal/platser.
39. Stora värdefulla träd står i den ostra delen av tomten och dä,fiir tillåts byggnaden
inte att placeras där. En bestä,mnelse om att bullerskärm f år uppföras har.förts in
pa plankartan.

Miljönämnden meddelar i skrivelse 2016- 12-06 följande:
Förvaltningens förslag till yttrande
Miljönämnden vill framföra följande synpunkter som bör beaktas i det fortsatta planarbetet.
Miljönämnden ställer sig i stort mycket positiv till utvecklingen av det gamla sjukhusområdet och ser med glädje att detaljplanen följer riktlinjerna fran sa.väl planprogrammet Pp 6047 som Hallbarhetsstrategin i syfte att i Sege Park skapa ett spjutspetsomrade för hallbar stadsutveckling.
För att denna m alsättning ska bli ännu tydligare, samt för att förtydliga stadens strävan att uppnå sa.väl internationella som nationella och lokala miljömål, föreslår miljönämnden att syftet utökas med en uttalad ambition att stärka den biologiska mång-
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falden: Syftet med detaljplanen är att finna en ny användning för sjukhusområdet Sege
Park och genom förtätning av området möta den stora efterfrågan på bostäder i
Malmö samt att stärka den biologiska mångfalden. Detta sker genom skydd av
parkmiljön, vidareutveckling av vegetationsklädda tak, samt genom odling.(1)
Det vore även önskvärt att redan i syftet understryka att Sege Park är ett utvecklingsoch innovationsområde med målet att skapa ett bostadsområde där man kan leva gott
och hållbart till en rimlig kostnad. Detta uppnås bland annat genom delning
(cirkulärekonomi), utveckling av klimatreglerande ärgärder samt samverkan.(2)
Täthet
Sege Park utgör en värdefull kulturmiljö, säväl byggnads- som miljömässigt. Flertalet
av de befintliga byggnaderna bevaras och parkomradet skyddas genom planbestämmelse. De flesta nya byggnationerna sker i de södra delarna av planområdet och har
krav pa sig att passa väl in i den befintliga miljön, bland annat genom takutformning,
färgskala och materialval. En av de uttalade målsättningarna i planförslaget är att Sege
Park ska bli en blandad stadsdel där möten mellan människor lätt uppstår och där det
rader liv och rörelse stor del av dygnet. För att uppnå detta och andra hållbarhetskriterier anser miljönämnden att det skulle föreligga vinster i att låta byggnadshöjderna, i
de södra delarna, öka med en våning. Undantaget parkeringshuset och förskolan som
bibehåller sina höjder. (3)
Skydd av park och träd
De höga värdena av ekosystemtjänster och biologisk mångfald inom planomradet
tillvaratas och säkras genom införande av planbestämmelse om att parkanläggningens
karaktär och dess ursprungliga vegetation ska bevaras och vårdas. Detta gäller
dessvärre inte den värdefulla äppelodlingen, som kommer att tas bort i samband med
exploatering. Beklagligt dä höga kulturmiljö- och ekologiska värden sammanfaller här.
I ekosystemtjänstkarteringen som tagits fram i samband med planförslaget, samt
kulturmiljöutredningen "Sege Parks gröna kulturmiljö" utpekas äppelodlingen som en
viktig småbiotop för insekter och andra djur och hyser en stor biologisk mångfald.
l\1iljönämnden anser att den inte bara ska ersättas på annan plats men att det även ska
utgå kompensation för de värden som går förlorade och tar lång tid att aterskapa.
Några gamla fruktträd kan som viss kompensation flyttas till den nya tänkta fruktodlingen. I planbeskrivningen (sid 32) står det att det bör anläggas en frukt- och
bärodling men detta säkrar inte att en sådan faktiskt kommer att planteras.(4)
I Sege Park finns ett stort antal mycket värdefulla och bevarandevärda träd. Somliga
av dessa har skydd i planbestämmelser men miljönämnden anser att detta skydd bör
utökas och planbestämmelser införas på saväl allmänplatsmark som kvartersmark;
- för allmänplatsmark: träd (istället för alleträd) ska finnas.
- för kvartersmark: n2 tas bort men texten är kvar och blir generell lik den om grönytefaktorn.
Marklovet fortsätter att gälla för båda.(5)
Vidare vad det gäller skydd av träd och naturvärden ska avtal skrivas om skyddsåtgärder i samband med exploatering och om kompensation vid eventuella skador. Här
bör även beskrivas hur det kompenseras för de träd som eventuellt behöver tas bort
när nya gång- och cykelvägar etableras. Det bör även finnas en skötsel- och föryngringsplan för träden och grönytorna inom planområdet.(6)
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Det är mycket positivt att flera områden upplåts för olika typer av odling både för
boende inom området men även övriga Malmöbor. D et västliga odlingsområdet,
markerat med L p å plankartan skulle med fördel kunna sträcka sig över hela grönytan
och innefatta även det område där den nya äppelodlingen föreslas ligga.(7)
Miljönämnden ser mycket positivt på att grönytefaktorn tillämpas, men anser samtidigt att den skulle kunna höjas till 0,8 för skolfastigheter, 0,7 för bostäder och 0,6 för
övriga fastigheter. För att stärka den biologiska mångfalden och öka mångfunktionaliteten är det viktigt att man i samband med uträknandet av en faktor även inbegriper
ekosystemtjänster. l\.1iljönämnden rekommenderar vidare att befintlig vegetation i
parken kompletteras med falt- och buskskiktsarter typiska för skånsk ädellövskog.
E xempel på sadana arter är skogstry, olvon, vild kaprifol, myskmadra, gulplister och
vitsippa. (8)
Slänten vid dammen är delvis utmärkt som kvartersmark som får bebyggas med låg,
kompletterande bebyggelse. Ur ett biologisk mångfald-perspektiv bör ingen del av
slänten vara kvartersmark utan istället vara parkmark. Finns det möjlighet att skriva in
i planbestämmelserna att marken ska aktas under byggskedet så ska det ocksa göras. I
hållbarhetsstrategin star det att åtta parkkaraktärer ska utvecklas i Sege Park, detta
skulle behöva följas upp och förtydligas i planbeskrivningen.(9)
Dagvatten
I planbeskrivningen påpekas vikten av att utforma ett innovativt och hållbart öppet
dagvattensystem. Eftersom recipienten Sege A har dålig status, bör sa lite vatten som
möjligt släppas ut och det vatten som ändå når Sege A bör vara sa rent som möjligt.
Sektionerna på illustrationsplanen visar på viss hantering men det vore önskvärt att
detta gick att utläsa även i illustrationsplanen och eventuellt reglera genom planbestämmelser.(10)
De gröna kilarna, som i illustrationsplanen möblerar gaturummen i de södra delarna
av planområdet, ser ut att vara någon form av "raingardens". Dessa skulle med fördel kunna möblera gaturummen i den annars så monofunktionella mittaxel, där skalan skulle ma bra av att brytas ner något.(11)
Torgytorna ger i illustrationsplanen bilden av att vara hårdgjorda, med inslag av
grönska. Det vore önskvärt att delar av underlaget till viss del hölls genomsläppliga
men samtidigt gav flexibla ytor för en rad olika typer av aktiviteter och gärna med
inslag av vatten. (12)
Skola och förskola
Den förskola som planeras i områdets sydöstra del, är tänkt att inrymma 8 avdelningar och 160 barn. För ett effektivt markutnyttjande kommer den att byggas i t:va
våningar. Den inplanerade friytan ligger under Malmö stads rekommendationer om
30 kvadratmeter per barn då den uppgår till 25 kvadratmeter per barn, med
motiveringen att förskolan ligger i direkt anslutning till en park. Det finns ingen
anledning att vid planering av ett nytt bostadsområde gå ifrån Malmö stads riktlinjer
att uteytorna för förskolebarn ska vara minst 30 kvadratmeter per barn, särskilt då
området är utpekat som ett spjutspetsområde med ambitionen att ta ett kliv vad det
gäller hållbar stadsutveckling. Det uppstar en risk för att lägsta nivån på 25
kvadratmeter per barn blir standard, vilket redan är 15 kvadratmeter mindre än
Boverkets rekommendationer. Samtidigt är det inte lämpligt att parkmiljö tas i
anspråk. Den dagen skolverksamheten eventuellt upphör eller ändras, kommer
marken att kunna användas till annat än park och i värsta fall hårdgöras. Detta kanske
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vore tillfället och platsen att istället pröva samutnyttjande i någon form, där
exempelvis skolbyggnaden står på kvartersmark men utemiljön är allmänplatsmark.
Detta gäller även för en av de befintliga förskolorna i de norra delarna, Sege Parks
förskola, där uteytorna är långt under rekommendationerna, och ligger på 21
kvadratmeter per barn. Det är positivt att utomhusytan kommer att utökas men den
bör inte tas frän skolgården med tanke på framtida utökningar av skolan.(13)
Vid nyetableringar kommer markundersökningar att krävas. Även parkområden behöver undersökas om de ska användas mer än tillfälligt för förskolors och skolors
uteverksamhet.(14)
Energi, placering och takutformning
Ar 2030 ska hela 1falmö förses med 100 % förnybar energi, enligt Malmö stads miljöprogram. I Sege Park ska ett nytt smart nät optimera användningen av förnybar
energi. För att minska behovet av energi kommer byggherrar att uppmuntras till att
följa dessa mål bland annat genom att bygga för låg energianvändning och utveckla
förnybar energiproduktion pa den egna fastigheten. Vad det gäller nytillkommande
byggnaders placering, särskilt i de södra delarna av planområdet, anser Miljönämnden
inte att dessa är helt genomtänkta ur ett solenergiperspektiv. Byggnaderna skulle
kunna vinklas bättre för att uppnå ett optimerat söderläge. Taklutningarna på 30° är
inte heller de mest optimala vad det gäller solceller. En något flackare lutning i kombination med grönska, är att föredra för att uppnå maximal effekt. Fragan behöva
utredas vidare. (15)
Da Sege Park ska utgöra en "testbed" för bland annat gröna tak borde alla nytillkommande byggnader, inklusive kornplementsbyggnader, ha vegetationsklädda tak
och planbestämmelse införas för detta. För att underlätta vidare bör bestämmelsen
för taklutningen ändras till maxin1al taklutning.(16)
På övriga byggnader, i synnerhet parkeringshuset, och de söderliggande fasaderna mot
Simrisbanvägen, bör även fasaderna vara ,-egetationsklädda, dels för de ekosystemtjänster som kan tas tillvara men även för att poängtera och visualisera att detta
är ett omrade med höga hållbarhetsambitioner, där såväl byggnader som ytor nyttjas
mångfunktionellt. Det vore önskvärt att betona att byggnaderna ska utformas
giftfritt. (17)
Trafik och gatunät
Miljönämnden anser att det är positivt att biltrafik minimeras i anslutning till planområdets skolor och förskolor, som ett led i att säkerställa trygga och säkra
angöringsvägar och att de närliggande gatorna utformas och möbleras, gärna med
inslag av grönska, som aktivitetsgator. De upphöjda korsningarna signalerar ocksa att
man inom Sege Parkområdet prioriterar gång- och cykeltrafik.
Det är mycket glädjande att läsa beskrivningen av parkeringshusets m ångfunktionalitet både nd gäller innehåll och uttryck.
Markföroreningar
Fastighetskontoret har genomfört provtagningar och klassificeringar av de olika kvarteren utifrån uppförandear och tagit fram ett åtgärdsförslag för hela omradet för en
fördjupad provtagning, vilket också beskrivs i planbeskrivningen. Den fördjupade
provtagningen har genomförts och tillsänts miljöförvaltningen för granskning. Utförd
provtagning syftar till att utreda förekomsten av föroreningar i fyllnadsmassor och
naturliga jordar, avgränsa tidigare påträffade föroreningar och att i möjligaste mån
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renklassa delområden inom undersökningsområdet. Provtagningen kommer troligen
även att ligga till grund för eventuella avhjälpandeåtgärder i området. Miljöförvaltningen har dock ännu inte hunnit granskat rapporten och därför heller inte
bemött den.(18)
Den aktuella detaljplanen omfattar ytterligare ett kvarter som inte finns med i
fastighetskontorets åtgärdsplan och provtagning. Miljönämnden kan därmed inte
uttala sig avseende den markens status och om den är lämplig för skola eller ej.(19)
Buller
I dagsläget bedöms merparten av planområdet ha låga ljudni·der. Fasaderna längs
med Simrisbanvägen är dock utpekade som bullerutsatta. Den planerade förskolans
gårdsmiljö kan ocksä komma att vara bullerutsatt och därför tillåter detaljplanen ett
bullerplank alternativt att en mur uppförs längs denna sträcka. Dessa tekniska
lösningar kan med fördel kombineras med grönska, i form av träd och annan
vegetation. En bullerutredning kommer att behövas för förskolegården.(20)
Övrigt
I planbeskrivningen star det att vind i befintliga byggnader ej far inredas. Detta bör
även skrivas in på plankartan.(21)
Miljönämnden ställer sig undrande till varför hörnbiten i sydväst utelämnats. Området
utgör en viktig småbiotop med bevarandevärda träd som i dagsläget saknar skydd.
Vad är motivet till detta?(22)
Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende genom att erbjuda säkra skolvägar och ett prioriterat gång- och cykelnät. Skolor, förskolor och
bostädernas utemiljö har bevakats, för att ge barnen en hälsosam miljö att vistas i.
Planomradet har goda förutsättningar att erbjuda varierande rekreationsmöjligheter. I
den planerade stadsdelsparken, planeras en ny lekplats och den närliggande Beijerspark erbjuder en mer skogslik natur. Det kommer även finnas möjlighet till odling. I
närområdet, strax söder om planområdet finns tillgång till idrottshall och bollplaner.

Stadsryggnadskontorets kommentar:
1. Stadsryggnadskontoret anser att Dftet med planen är tillräckligt !Jdligt utifi·ån de
fo'rutsättningar som PBL ger. Syftet har dock utvecklats nc,got utifrån
mi/jöfarvaltningens !Jnpunkt.

2. Stadsryggnadskontoret anser att !Yftet medplanen är tillräckligt rydligt utifi·dn de
fo'rutsättningar som PBL ge1: De fares/agna metoderna fo'r att uppnå !Jftet är inga
Ji·dgor som regeleras i en deta!Jplan utan de hanteras i andra delar inom
exploaten·ngsprocessen.
3. Delar av beryggelsen i soder har hqjts med en våning. Det är dock olämpligt att
hqja den iiver hela kvarteren bl.a. eftersom gårdarna då blir allifor skuggiga och en
malsättning ärju att bostadsgårdarna ska ha plats for odling och forutsättningarna
måste då finnas genom tillräckligt sol!Jus.
4. In.for granskningen har nagra av de mest värdefulla träden i äppelodlingen sparats.
Hur resterande del av odlingen ska kompenseras har utvecklats i
planbeskrivningen. En framarbetad modellfor hurfäl!da träd ska kompenseras i
e>..ploateringsprqjektfinns ()'värr inte i dagsläget inom organisationen.
5. S tadsl:ryggnadskontoret vidhåller att marklov endast biirfinnas for de mest
värdefulla träden liksom deta!Jplanen idag ange1: Träden på allmän plats anses
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vara tillräckligt säkrade genom ett generellt sl,ryddpå plankartan och genom att
pekas ut som parkmark. Träd som stårpå allmän plats hanteras av gatukontoret
som genom sina trädkunniga medarbetare !}älva kan giira en bediimning om ett träd
måste ta bort eller e/
Stor hänsyn har tagits till träden vidplacering av byggrätter så att de flesta ska
kunna bevaras. Träd1idån på jo'rskoletomten i oster samt i områdets nordvästra del
harfatt ett utiikat skydd genom marklov, da dessa träd anses ha ett stort värde och
stårpå kvartersmark.
6. Deta!;p!anen kan inte jo'reskriva rentjuridiskt att avtal ska tas fram jo'r detta.
Kommunen äger marken och ska hantera naturvärdena pa bästa sätt inom
pro/ektet. Metodjo'r kompensation finns ännu inte. S kiitse!- och faryng1ingsplan är
ingen fraga som hanteras i deta!;planen.
7. Planens inneha/! av odlingpå kvartersmark motsvarar den bediimda efteifrcigan.
Att utoka odlingsytan innebär att en sto"rreyta privatzseras och blir mindre
tillgängligfa"r allmänheten.
8. Motiv till höjning av grb"t!J!efaktorn saknas. Ekosystem(jänster ingår delvis i
uträknandet av grö1rytefaktorn redan idag. Fält- och buskskikt regleras inte i en
deta!;plan, men gatukontoret har redan tankar om detta i det deras vidare arbete
medparken.
9. Detafjplanen kan inte reglera hur vegetation skyddas under qyggskedet. De åtta
parkkaraktärerna harjo'rrydligats i planbeskrivningen.
10. Planbeskrivningen har kompletterats med en lite rydligare ide om hur
dagvattenhanteringen ska fungera. Exakt hur dagvattenhante1ingen kommer se ut
vet vi inte i dagsläget och det är däifiir olämpligt att rita ut ett dagvattensystem på
illustrationsplanen.
11. Gatukontoret tar med sig denna synpunkt i det fortsatta arbetet med
dagvattenhanteringen och parken.
12. Deta!;p!anen hanterar inte torgytornas gestaltning. Gatukontoret tar med sig denna
synptmkt i det fortsatta arbetet.
13. Den '!Ja jo'rskolan har.fått en sto"i-re gård, vilket ger en friyta på 30kvm/ bam. Sege
Parksfo"i:rkola ho·r kunna o·verta viss mark från Backaskolan da denna har ca
30kvm/ barn idag och alltså meryta/ barn än fa"rskolan. S am1!Jt(jande av
fo'rskolegard och park är en svarfraga i och med att behovet av staket är av
avgo"rande betydelse jo'r hurytan upplevs och detta kan inte regleras i deta!fplanen.
Planbeskrivningen beskriver dock att gränsm mellan park och fo'skolegard brirgöras
på ett oppet men tryggt sätt.
14. Provtagningar har utfarts enligt den handlingsplan som fastighetskontoret har
upprättat. Av de 17 kvartersstrukturer som provtagits är tio renklassade, dvs de
bedoms som lämpliga jo'r sitt ändamål. I sex kvarter harfa"roreningarpaträ.ffats.
Dessa har avgränsats bade i plan och qjup. Aven det stora parkområdet och
områdets vägar har underso·k ts och bedomts som rena. Det planerade
Jo'rskoleområdet i sydost har undersokts och inga Jo'roreningar harpaträ.ffats här.
15. Solenergi är en av många aspekter att ta hänsyn till i stadsryggandet. Byggnadernas
placering har i detta fall_ji-amfa"r allt bestämts genom den naturliga riktningen i
området avseende ryggnader, gator och gränska. Föreslagen bebyggelsestrukturger
goda forutsättningarfo"r so/energi och den kulturella och arkitektoniska betydelsen
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har i detta fall setts som viktigare än att optimera fiir so!ener;gi. Bestämmelsen av
takvikel har setts iiver och i flera fall tagits bort, vilket ger stiirre frihet till
användning av talgtan.
16. Enligt hål!barhetstrategin ska koncepten medgriina tak framfiir allt utvecklas inom
ramen fiir en f:yggherredialog. Griina tak premineras indirekt genom att ingå i
kommunens rikt!i1!Jerfiir grii1rytefaktor. Fiirsko!elyggnaden i .rydiist har valts 11!
som särskilt lämpadjo'rgrönt tak med sittparknära läge och en bestämmelse finns
på plankartan om detta.
11. Griina fasader är absolut positivt men är inte lämpligt att reglera i detaf;planen

utan fränefas genom att griit!Jtefaktorn ska tillämpas. Frågan kan även drivas inom
ramen fiir lyggherredialogen. I planbeskrivningen framhålls att lyggnader bör
utformas med miljiianpassade material där gifter undviks. Frågan ska enligt
hallbarhetsstrategin även behandlas i lygghemdialogen.
18. Provtagningarna har kompletterats underJan 2017 och res11ltaten har tillsänts
,~1.iljöjo'rva!tningen. Samtliga fiirorenade områden har minskats i.o.m.
provtagningarna och de f'!Ja kvarter som inte provtagits innan har visat sig vara
rena.
19. I det kvarter som det idag bedrivs fiirskola, i ryggnad 1, samt pd skolan i lyggnad
9 och 25, har undersökningar gjorts. Miljöflirvaltningen har bedömt marken som
lämpligjo'r att bedriva fiirskole- och sko/verksamhet utifrån idag givna
jo'rutsättningar. För Backaskolan (ryggnad 9 och 25) och Sege Parks fiirsko!a
(i?J,ggnad 1) finns dessutom redan en gällande deta!;plan fiir sko/verksamhet. Östra
Fäladens jo'rskola har tidigare inte undersokts och har tagits bort från denna plan.
20. En bullerrapport o·ver vägrqftk har tagits fram injo'r granskningen. Plankartan och
planbeskrivning harfiirrydligats med att bullerskärm far uppjo'ras vidforskolan i
öster. Samt att de bo·r kombineras medgro·nska och genomsiktfiir att smälta in
bättre i parkmiljiin och inte upplevas alliflir sluten. En detaljerad bullerutredning
ska tas fram i i?),gglovskedet.
21. Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om att vind inte får inredas i qmärkta lyggnader.
22. Osäkerheter kringframtida trafikering av Simrishamnsbanan och kring
uifonnningen av korsningen md!an Sinmshamnsbanan och Östra Fäladsgatan go·r
att detaf;planeläggning av detta område sk:Juts fram.

Fritidsnämnden meddelar i skrivelse 2016-10-13 följande:
Sammanfattning
Fritidnämnden anser att de boende i området kommer att ha god tillgang till fritid och
rekreation på manga områden. För att täcka behoven behöver dock ytterligare en
sporthall anläggas i omradet eller i närheten förutom att en grusplan behöver
konverteras till konstgräs.
Yttrande
Området Sege Park ska enligt planbeskrivningen präglas av närhet till lek och
rekreation samt innehalla mötesplatser som till exempel torgplatser. Det ska även
finnas möjlighet till utomhusaktiviteter som boule, skateboard och dans, nagot som
fritidsnämnden anser vara positivt för att främja spontana aktiviteter och möten.
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En målsättning i översiktplanen är att anlägga ett grönstråk längs Sege å som ska
knyta ihop Sege Park med Segevångsbadet och golfbanan. Området ska även
förbindas med övriga staden med gång- och cykeh-ägar. Det är positivt att
detaljplanen fokuserar pa att skapa en bra miljö för barn genom att vilja skapa ett
område med närhet till fritidsaktiviteter och grönområden men även på att det ska
vara tryggt och säkert att ta sig till och från förskola, skola samt fritidsaktiviteter.
I detaljplanen refereras det till det stora utbud av fritidsanläggningar som finns i
närhet som Kirsebergs sportshall söder om järnvägen, fotbollsplaner, Kirsebergs
ishall, Segevangsbadet och golfbanan, Malmö Burlöv golfklubb. Med den ökning a,befolkningen som kommer att ske i området anser fritidsnämnden inte att den
närliggande sporthallen kommer att räcka till. Vad gäller fotbollsplaner kan de täcka
behoven under förutsättning att nagon av de närliggande grusplanerna, förslagsvis på
Dalhem IP, konverteras till konstgräs.

S tadsryggnadskontorets kommentar:
Under arbetet medplanprogrammetfo'r 0111radet barfiitid.ifo·rvaltningen inte signalerat att det
behiivs en idrottshall i området och det är dä,fiir svårt att i detta skede planera in en
idrottshalL Den befintliga lilla idrottshallen i norra delen av området harfått en större
f:yggrätt som giir det mijligt att f:ygga en större sporthallpå platsen vid behov. Annars kan
1!)/a sporthallarplaneras in i omkringliggande prqjekt, exempelvis i detaljplanen for den
planerade Molledalsskolan och i FÖP Kirseberg vidJärnvägsverkstäderna.

Grundskolenämnden meddelar i skrivelse 2016- 10-19 följande:
Sammanfattning
Grundskolenämnden har inga synpunkter på förslaget, och delar
stadsbyggnadskontorets bedömning av att en ny skola i planområdet inte är
nödvändig i dagsläget.
Yttrande
Grundskolenämnden har inga synpunkter pa förslaget, och delar
stadsbyggnadskontorets bedömning av att en ny skola i planområdet inte är
nödvändig i dagsläget.
Behovet av skolplatser täcks i viss del av befintliga skolor inom planomradet. Det
finns även närliggande grundskolor sasom Bulltoftaskolan och Segevångsskolan, som
kan täcka behovet.
I ett längre perspektiv planeras det också för nya skolor i närheten av planområdet,
som kan täcka behovet av skolplatser. Dels vid fastigheten Mölledalsskolan 1. Men
också i Kirseberg planeras det för två nya skolor. Dessa tva skolor finns utpekade i
Översiktsplan för del av Kirseberg.

S tadsl:ryggnadskontorets kommentar:
Texten om skolorpå s. 23 i planbeskrivningen harjusterats enligt !)'11jJunkterna ovan.
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Stadsområdesnämnd Norr meddelar i skrivelse 2016-11-04 följande:
Yttrande
Sege Parks utbyggnad genom förtätning i första hand är positiv för Malmö stad.
Förtätningen sker främst i södra delen av området. Detaljplanen ligger i linje med
tanken om att Malmö ska växa inåt. Arbetet med utvecklingen av området utmärks av
att de förvaltningar som berörs (stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen,
fastighetskontoret, gatukontoret, serviceförvaltningen och stadsområdesförrnltning
Norr) ingått i en gemensam projektgrupp för att ta fram ett planprogram och nu
detaljplanen. Därmed har ocksa många frågor kunnat dryftas och ofta lösas under
hand och en stark samsyn har etablerats.
Mal inom sex olika kategorier sattes upp under planprogramsarbetet: hållbarhet,
kulturmiljö, bebyggelsekaraktär, funktioner, park och odling samt energi. Detaljplanen
lyfter fram den Hillbarhetsstrategi som ocksa har tagits fram och som ska ses som
överenskommelse mellan de kommunala förvaltningarna. Strategin ger definierade
ansvarsområden och effektmål för respektive nämnd. Stadsområdesnämnd Norr
noterar att denna gemensamma arbetsprocess gett ett gediget och genomarbetat
underlag till detaljplanen. Det ger goda förutsättningar för att det övergripande m ålet,
att Sege park till ar 2025 ska ha utTecklats till ett föregångsområde för hållbart
stadsbyggande, lokalt, nationellt och internationellt, ska kunna nås. Med erfarenheten
från tidigare projektsamverkan kan nu utvecklingen drivas av de olika kommunala
aktörerna tillsammans med externa aktörer.
Stadsområdesnämnd Norr vill lyfta fram några viktiga delar som påverkar
stadsområdet och dess befolkning.
En viktig fråga för Malmö och i synnerhet de nordöstra delarna är
Simrishamns banan. Även om bedömningen är att inga statliga medel lär tilldelas före
2025 är det viktigt att Malmö stad fortsätter sitt aktiva arbete för att en trafikering
längs hela sträckan Malmö-Simrishamn ska aterupptas. Denna del av Malmö behöver
förstärkande nybyggnation och kommunikationer i anslutning till detta.(1)
Nämnden har noterat några viktiga inslag för ett hållbart samhälle. Genom historisk
förankring far människor ocksä ett sammanhang för sina kvarter. Det handlar om
den direkta närmiljön:
•

att kulturmiljön skyddas nogsamt och att det samspel som den befintliga
bebyggelsen och parkmiljön har bevaras

•

att många mötesplatser kan skapas i området

•

att nybyggnationen arktektoniskt ansluter till existerande byggnader, tex
sadeltak med 30 graders vinkel

•

att kraven på energismarta lösningar vid nybyggnationer enligt
hållbarhetsstrategin är tydliga

•

att sammankopplingen med övriga staden prioriteras, bl a genom fler nya
cykelvägar som dessutom kan ansluta till kollektivtrafikens olika noder

•

att den biologiska mångfalden värnas genom parkmiljön

•

att de odlingsmöjligheter som planeras ger förutsättningar för en bra utemiljö
som i sig underlättar för möten och ett umgänge i det fria
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•

att växthus på 1Skvm tillåts utan bygglov i delar av området stimulerar också
den sociala hållbarheten.

Nämnden menar också att de gamla byggnader (f d Ekocentrum och f d köket) som
ska finnas kvar bör utnyttjas pa ett öppet och inbjudande sätt. De kan erbjuda fysiska
platser för ett gott samspel mellan förvaltningar och fastighetsägare.(2)
Stadsområdesförvaltningen driver i samarbete med miljöförvaltningen ett
mikroprojekt i samlastning i just Sege park. Nämnden hoppas att det framöver kan bli
permanent och därmed också kraftigt minska angöringsbehovet för tunga fordon in i
området eller i dess närhet. På samma sätt kommer det begränsade bilanvändandet
inom området att bidra till områdets positiva karaktär. I dagsläget finns några
busslinjer i närheten av området, men kommunikationerna behöver förbättras för att
möta dagens krav. Nämnden emotser också kontinentalbanans öppnande som en
viktig del i hur området langsiktigt kan utvecklas, bli attraktivt ö,-er tid och berika
stadsdelen.(3)
Sege park har idag en ganska anonym och lite undanskymd tillvaro. Det är viktigt att
området framträder som ett inbjudande och attraktivt bostadsomrade. Planens tankar
om just tydliga och inbjudande entreer måste tas på stort allvar.(4)
Planen nämner flera närlekplatser för barn. Aktiviteter utomhus gör att ett omrade
befolkas, tryggheten ökar och människor möts. Nämndens åsikt är också att ett
utegym eller andra aktivitetsytor för främst vuxna skulle bidra till detta. Det,
tillsammans med olika upplåtelseformer, bidrar även till att området kan attrahera
olika typer av folk med olika behov. Innovations tävlingen Nordic Built, med sina
inspirerande förslag, har också indikerat flera nya sätt att planera bostadskvarter med
olika slags aktiviteter för de boende och verksamma. D etta bör staden ta med sig här i
Sege park.(5)
En större förskola planeras i nordöstra delen av Sege park. Planen menar att det
räcker med 25 kvm friyta per barn, men nämnden menar att frånga den tidigare nivån
på 30 hm/barn är ett misstag. Barnens levnadsvillkor, som tex friytor för lek, är
viktiga delar för en bra utveckling för varje barn. Därför bör standarden ligga kvar på
30kvm/barn.(6)
För Stadsomradesnämnd Norr är kontakten och dialogen med såväl boende som
olika aktörer av största vikt för att tillsammans skapa ett bra samhälle. Därför ser
nämnden också fram emot en konstruktiv och positiv Byggherredialog. Den är viktig
för att uppfylla hållbarhetsstrategins olika krav på tex låg energianvändning, förnybar
energiproduktion, etc. Även att aktivt arbeta med medborgare för att skapa det
bostadsområde planen förutser menar nämnden är en prioriterad uppgift.
Nämnden uppskattar att såväl barnperspektiv som tillgänglighet och jämställdhet har
belysts. Den sociala konsekvensanalysen, som visat på många goda effekter, är ett gott
verktyg i att bedöma viss hållbarhet. Den bör användas oftare i plansammanhang.

S tadsl:yggnadskontorets kommentar:

1. Stadsbyggnadskontoret instämmer i .rynpunkten.
2. Planbeskrivningen har kompletterats med text 1Jtifrån .rynpunktm. Detayplanen ger
fiirutsättningar for många olika verksamheter. Hur byggnaden i slutändan kommer
att användas är dock oklart i dagsläget.
3. Gatukontoret har kontinuerlig kontakt med S k anetrafiken om framtida behov och
forbättringar i kollektivtrqfiken.
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4. Entreerna är väldigt viktiga och !)lllpunkten harfo"r111edlats tillgatukontoret so111
ko111111er att arbeta vidare med detta i uifonnningen av den allmänna platsen.
5. Synpt111kten harjo"rmedlats tillgatt1ko11toret som kommer att arbeta vidare med
parkens och t1temi§iin gestaltning och innehåll.
6.

Den f!)'a forskolan harfått en stiirre gård, vilket ger en fnjta på JOkvm/ barn.

Förskolenämnden meddelar i skrivelse 2016-11-22 följande:
Sammanfattning
Förskolenämnden är positiv till föreslaget att utveckla det gamla sjukhusområdet Sege
Park till en blandad bebyggelse med möjlighet till ca 700 nya bostäder. Förutom
bostäder innefattar planen skola, förskola och annan samhällsservice tillsammans med
olika centrumfunktioner. Förslaget innefattar bl.a. en ny förskola med 160 platser,
vilket är positi,·t. Planförslaget innebär att det totalt finns möjlighet för ca 440 platser
inom området.
Förskolenämnden anser dock att detta antal inte är fullt tillräckligt och att det
fortsatta arbetet med planförslaget därför behöver innefatta en utökning av antalet
förskoleplatser, sa att det totala antalet uppgar till minst 500 platser.
Yttrande
Allmänt
Förskolenämnden är positiv till föreslaget att utveckla det gamla sjukhusområdet Sege
Park till en blandad bebyggelse med möjlighet till ca 700 nya bostäder. Förutom
bostäder innefattar planen skola, förskola och annan samhällsservice tillsammans med
olika centrumfunktioner. Förslaget innefattar bl.a. en ny förskola med 160 platser,
vilket är positivt.
Behov aY förskoleplatser
Av samradsunderlaget framgår att det idag finns flera förskolor inom området.
Förskolorna är Beijerspark, Segepark, Östra Fäladen, Segemölle och Simrisban.
Sammanlagt har dessa förskolor ca 340 platser, varav ca 100 platser är i lokaler med
tillfälliga bygglov. Yidare pagår planering för att starta ytterligare 150 tillfälliga platser i
början av 2017. Detta för att kompensera för förseningar i start av nya förskolor i
andra delar av staden. Dessa platser blir viktiga för att hantera den arligt ökade
efterfragan pa platser under vårperioden.
Planförslaget och dess genomförande innebär att samtliga tillfälliga förskolor behöver
avvecklas. Planeringen är att de avvecklas med utgången av augusti 2017. Vidare pagår
planering för att avveckla Beijers parks förskolas lokaler redan i början av 2017.
Verksamheten kommer att flytta till den nya Johanneslust förskola.
Sammantaget innebär samråds förslaget förutsättningar att öka antalet kommunala
förskoleplatser i omradet fran dagens ca 340 platser till ca 440 platser. Dessa platser
kommer att vara fördelade på tre enheter. Den befintliga Sege Parks förskola med ca
120 platser. En utveckling av den befintliga Östra Fäladens förskola fran dagens ca 80
platser till ca 160 platser och en ny förskola med ca 160 platser i den sydöstra delen av
planomradet. Det ska noteras att planförslaget möjliggör att samtliga platser i området
framöver blir permanenta.
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I samrådsförslaget på sidan 20 redovisas bedömningen om behovet av
förskoleplatser. Bedömningen är att den nya bebyggelsen genererar ett behov om ca
170 platser på kort sikt. Det måste dock framhållas att de platser som idag finns inom
området är viktiga för hela Kirseberg och framförallt för närområdet runt Sege Park.
Den nya kapaciteten om 440 förskoleplatser inom området Sege Park är därför inte
fullt tillräckligt. Kapaciteten borde ligga nagot över 500 platser för att hantera både
dagens behov och det behov som den nya bebyggelsen genererar. Det bör framhållas
att i förskoleförvaltningens lokalbehovsanalys från februari 2016 visades på ett ökat
behov av om ca 100 förskoleplatser i området Kirseberg under de kommande fem
åren. I den utbyggnadsstrategi för skolverksamheterna i kommunen, som
Kommunfullmäktige antog i september 2016, anges också att skolnämnderna ska
verka för att kapaciteten inom ett utbyggnads- och omvandlingsområde ska kunna
stödja problem med kapacitet i den befintliga staden. Vidare anges att det är
skolförvaltningarnas behovs analyser som ska styra utbyggnadsvolymen.(1)
Med hänvisning till ovan anser förskolenämnden att det fortsatta arbetet med
planförslaget behöver innefatta en utökning av antalet förskoleplatser, sa att det totala
antalet uppgar till minst 500 platser.(1)
Det måste framhållas att under den tid som genomförandet av planen pågar minskar
antalet förskoleplatser i området påtagligt. Detta eftersom de tillfalliga platserna inte
kommer att finnas kvar. Kapaciteten kommer att minska till ca 200 platser, fram till
dess den nya förskolan med 160 platser star klar. Den nya förskolan bedöms kunna
stå klar tidigast år 2021. Atgärder för att öka kapaciteten vid Östra Fäladens förskola
kan genomföras först efter att den nya förskolan står klar.
Den minskade kapaciteten kommer att bli bekymmersam för tillgången på platser i
näromradet, även om utvecklingen av det totala antalet förskoleplatser i staden är
positiv med en sammantaget bättre platssituation från ar 2019.
Den nya förskolan i sydöstra delen av området
På sidan 21 i samrådsunderlaget anges att ytorna är knappa och att det är viktigt att
byggnaden placeras så att så mycket yta som möjligt omkring kan användas som friyta
för barnens lek. Förskolenämnden bedömer att ytorna inte är knappa och att i ett
område som Sege Park bör det vara möjligt att leva upp till Malmö stads ambition om
30 kvm per barn i friyta, utan att minska antalet barn från planerade 160.
Förskolenämnden anser därför att tomten för den nya förskolan om 5 510 kvm i
planens sydöstra del ska utökas (sidan 21). En sådan förändring innebär att det
fortfarande finns omfattande ytor för park- och grönomrade. Delar av förskolans
utemiljö bör också kunna utformas så att den naturligt sammanhänger med
intilliggande grönytor och att den är tillgänglig för allmänheten under icke
verksamhetstid. I utbyggnadstrategin för skolverksamheterna anges under
strategiområde 6 "Skolnämnderna ska verka för att samplanering av park och
grönytor med skolverksamheternas utemiljöer sker i tidigt skede, detta för att
säkerställa att skolförvaltningarnas särskilda krav på ytor kan tillgodoses."(2)
På sidan SO anges att risk finns för bullerproblem från vägtrafik och att planförslaget
därför möjliggör bullerplank eller att mur uppförs på aktuell sträcka.
Förskolenämnden vill framhålla att risken för bullerproblem bör innebära
överväganden om lokaliseringen är lämplig för förskola. Samtidigt bedöms
lokaliseringen vara bra med tanke pa transporter, angöring och parkering vid
förskolan, samt närheten till grönområdet i östra delen av området. Förskolenämnden vill därför betona vikten av att erforderliga bullerbegränsade åtgärder
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genomförs så att bullerproblem inte uppstår, och att dessa kostnader inte belastar
förskoleverksamheten. (3)
Förskolenämnden anser vidare att den byggbara ytan i planen ska utökas så att
byggnaden kan placeras Yid tomtgränsen i öster. Detta för att byggnadens placering
ska ge ett bättre bullerskydd för en större del av förskolans utemiljö. En byggnad i
vinkel kan vara lämplig ur bullersynpunkt.(4)
Övriga synpunkter
Förskolenämnden vill betona vikten av att Sege Parks förskolas utemiljö utökas och
att gränsen mot grundskolan tydliggörs. På sidan 21 framgår att Sege Parks förskola
idag har en för liten utemiljö. Det kan konstateras att planförslaget möjliggör att
förskolan ska få en egen utemiljö som överensstämmer med Mahnö stads
ambitioner.(S)
Förskolenämnden ser positivt pa den finmaskiga gatustrukturen i området och hur
parkeringsfrågor är tänkta att lösas (sidan 34). Lösningarna bedöms vara positiva för
trafiksäkerheten. De innebär att onödig biltrafik kan minimeras i förskolornas direkta
närhet. Dock mas te leverenser till och från förskolorna säkerställas.
Förskolenämnden är positiv till att odlingsmöjligheter anordnas inom grönomradena.
Detta blir ett mervärde i hur grönområdena kan användas även för förskoleverksamheten.
Förskolenämnden är bekymrad över att all mark, utöver förskolebyggnaderna som är
utplacerad på förskoletomterna, är markerad som icke byggbar (markerad med x eller
prickad i plankartan). Den x-markerade marken får enligt förslaget endast bebyggas
med komplementbyggnad och på den prickade marken får byggnader inte placeras
överhuvudtaget. Denna reglering skapar begränsningar i den fortsatta planeringen av
förskolebyggnaden, men också för hur utemiljön ska planeras. Den låser
förutsättningarna och kan vara kostnadsdrivande. Det måste exempelvis framhållas
som angeläget att skärmtak för exempelvis utesov /vila för barnen tillåts, men det kan
ocksa gälla uteateljeer. Den x-ade marken skapar således begränsningar som kan vara
bekymmersam i det praktiska byggandet med risk för sämre och mera kostsamma
lösningar. Det bedöms därför som mera lämpligt att ange hur stor andel av tomten
som får bebyggas i procent. På så sätt säkerställs också att tillräckliga ytor för utemiljö
skapas. Det ska dock framhållas att den nya förskolan i sydost har en förhallandevis
stor byggbar tomtyta, vilket är positivt. Som tidigare beskrivits behöver dock den
byggbara ytan förändras sa att byggnaden kan placeras vid tomtgränsen i öster.(6)

S tadsf?yggnadskontorets kommentar:
1. Detagplanen ger redan mq;/ighet ttll attflerfiirskolor kan f?yggas i området genom
användning S-Sko!a på plankartan. Förskola är bl.a. mq;/ig i ryggnad 3, 8 och
8a. Räknat till behovet i Sege Park har området redan fler platser än vad som
krävs, men stadsf?yggnadskontoret harfiirståe!se fiir att området harfungerat som ett
buffertområde fiir hela Kirseberg under lång tid och attfiirskoleforvaltningen även
framiiver vill ha ett större antalplatser än beräkningarfiir områdetger.
2.

Den '!J'a fiirskolan harfatt en större gård, vilket ger en frryta på 30kvm/ barn.

3. Pd plankartan har detfiirtydligats att bullerskärm far uppfaras på tomten.
S tadsryggnadskontoret anser attplaceringen avfa'rskolan är bra ur många aspekter
och att bullerproblematiken går att hantera genom uppfa'rande av bullerskärm. På
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sikt kan 11)1 bef?yggelse komma att uppfo'ras .rydost om forskolan och då även fungera
som bullerskydd
4. Stora värd~fulla träd står i den ostra delen av tomten och dä,jfr tillåts ~yggnaden
inte att läggas där.
5. Den exakta gränsdragningen mellan skola och fo'rskola bo·r avgo·ras i
f?ygglovsskedet.
6. S tadsf?yggnadskontoret villJi'mnhalla att l:ryggrätten är generost tilltagen oth att den
prickade marken beho"vsfo"r att skydda den värdefulla vegetation som finns pa
tomten. Plankartan har dock kompletterats med en bestämmelse om att skärmtak
får uppfo"ras på tomten och den korsade marken har JJtiJ"kats kring l:ryggrätten fo"r
att ge stöm flexibilitet;

VA Syd meddelar i skrivelse 2016-10-20 följande:
VA SYD är kritiska till placeringen av en byggrätt samt korsmark som är placerade
rakt över en av VA SYD's dagvattenledningar i det nordvästra hörnet av planomradet.
Byggrätten beskrivs närmare som omrade "I" på sidan 30(55). Under arbeten med
detaljplanen fram till samradshandling så har VA SYD's intentioner hela tiden varit att
ledningen ska skyddas med u-område.(1)
En flytt av dagvattenledningen är teoretisk möjlig, men behöver undersökas vidare.
En flytt av ledningen är dyr och medför också en sämre funktion och kapacitet än vad
befintlig sträckning medger. Blir en flytt av ledningen aktuell så ska exploatör/
fastighetsägare stå för kostnaden, så som är brukligt och inte som man skriver i näst
sista stycket under "Tekniska genomförandefrågor" på sidan 43(55); "eventuell
nödvändig flytt av...... VA- ...... eller elledningar bekostas av respektive
ledningsägare" .(2)
VA SYD önskar att följande texter under Teknisk Försörjning på sidan 39(55) samt
sidan 40(55) stryks; "Varje fastighet som bildas inom området far en egen anslutning
till nya allmänna ledningar". (3)
Texterna är delvis fel då det kan bli aktuellt med samfalligheter inom begränsade delar
av området samt att syftet med texten redan regleras i Lagen om Allmänna
Vattentjänster.

Stadsf?yggnadskontorets kommentar:
1. Byggrätten harf!Jttats sa att den inte kommer i konflikt med ledningen. Ett fiomrade har lagts 11t nmt ledningen.
2. Texten i planbeskrivningen har ändrats sa att det framgår attf/ytt av denna
ledning ska bekostas av exploato"r/fastighetsägare.
3. Texten i planbeskn'vningen har strukits.

VA Syd:s avfallsavdelning meddelar i skrivelse 2016-11-01 följande:
VA SYDs avfallsavdelning ser positivt på den utveckling som Sege Park står inför och
VA SYD deltar gärna i den fortsatta planeringen av omradet. I detaljplanen har ingen
hänsyn tagits till den kommunala avfallsplanen, Avfallsplan 2016-2020 som är
beslutad aY kommunfullmäktige. Avfallsplanen innefattar tre fokusområden: (1)
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VA SYD ser gärna att det hade funnits någon strategi för byggandet så att
byggprocessen ska eftersträva att vara resurseffektiv genom att så lite avfall som
möjligt alstras i detta skede, för mer info se
länken:http://v..W\v.tyrens.se/Global/Nyheter/Nyheter%202012/Rapport%20Minsk
a%20byggavfall%20120410.Qf (2)

S tadsryggnadskontorets kommentar:
1. Planbeskrivningen har utvecklats riirande azfallshansteringen och det hänvisas nu
till den '!)'a azfallsplanen.
2. Synpunkten harfiirmedlats tillfastighetskontoret och kan tas upp i den kommande
ryggherredialogen.

Räddningstjänsten meddelar i skrivelse 2016-11-02 följande:
R.iskhänsyn
Planområdet ligger nära den kommande Simrishamnsbanan samt Inre ringvägen som
är en rekommenderad transportled för farligt gods. En fortsatt dialog bör föras med
Trafikverket angaende om det kommer transporteras farligt gods på Simrishamns
banan eller ej. Enligt Trafikverkets järnvägsplan, som nämns i planbeskrivningen,
planeras det för persontrafik och inte farligt gods på Simrishamns banan. Det finns
mycket bebyggelse längs med Simrishamns banan, som skulle påverkas om
Trafikverket ändrar sig i den frågan.
Riskbedömningen (upprättad av WSP, daterad 2013-11-11) menar att ett
skyddsavstånd på 25 meter mellan Inre Ringvägen och känslig bebyggelse är
tillräckligt, oavsett typ av bebyggelse. Det är stor skillnad på 25 meter och de 150
meter som rekommenderas i länsstyrelsens riktlinje RIKTSAM. Generellt bör det
finnas en strategi att placera mindre känsliga verksamheter med lågt personantal, t.ex.
industri, kontor och parker.ingsgarage närmst Inre ringvägen och flerbostadshus,
skolor och förskolor på ett längre avstånd.
Planområdet är dock reviderat från då riskbedömningen gjordes och bebyggelsen som
planerades närmast Inre Ringvägen är borttagen. Enligt planbeskrivningen är det nu
ca 130 meter mellan planområdet och Inre Ringvägen. Under förutsättning att detta
avstånd bibehålls och inga transporter av farligt gods kommer att ske på
Simrishamnsbanan så anser Räddningstjänsten Syd att ingen vidare riskhänsyn
behöver tas i detta planärende. Det rekommenderas dock att de riskreducerande
åtgärder som nämns i riskbedömningen regleras i planbeskrivningen eftersom att
samhällsrisken ligger inom ALARP-området. När samhällsrisken ligger inom ALARPområdet ska riskerna reduceras så mycket som är praktiskt och samhällsekonomiskt
möjligt.(1)
Brandvattenförsörjning
Precis som det nämns i planbeskrivningen behöver brandvattenförsörjning anordnas i
området. Flödet i brandposterna skall dimensioneras enligt VAV-normen P-83.
Avståndet mellan brandposterna skall vara maximalt 150 meter och avståndet mellan
brandpost och uppställningsplats för släckbil får inte överstiga 75 meter.
Uppställningsplatsen får vara placerad maximalt 50 meter från byggnadens
angreppspunkt (normalt entren).
Insatstid
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Planområdet ligger inom normal insatstid (10 minuter).
Räddningstjänstens tillgänglighet
Om flerbostadshus och mindre kontor (om max 15 personer utrymmer denna väg
från brandcellen) dimensioneras för utrymning med hjälp av räddnings tjänsten krävs
direkt tillgänglighet till byggnaderna. Räddningstjänstens bärbara stege kan användas
vid utrymning om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller fönstrets
underkant inte överstiger 11 meter (4 våningar) under förutsättning att det inte finns
planteringar, utskjutande konstruktioner och dylikt som försvårar uppställningen av
stegen. Räddningstjänstens höjdfordon kan användas för utrymning under
förutsättning att körbar väg/räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon
finns. Vidare ska avståndet mellan marken och fönstrets underkant eller
balkongräcket inte överstiga 23 meter (8 vaningar) . Räddningstjänsten Syd anser att
det är betydligt säkrare att utrymma via höjdfordon jämfört med bärbar stege. Därför
rekommenderar Räddningstjänsten Syd att det vid nyproduktion och ombyggnation
skapas åtkomlighet för räddningstjänstens höjdfordon till byggnader med fler än två
våningar ovan mark.
Enligt samrådshandlingarna kommer gatorna förses med trädplanteringar, vilket ofta
står i konflikt med utrymning med hjälp av räddningstjänsten. Om tillgängligheten
inte kan säkerställas krävs att byggnaderna dimensioneras för utrymning utan
räddningstjänstens medverkan. Det innebär att trapphusen ska uppfylla lägst klass
Tr2, alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas.
För övriga byggnader skall avstandet mellan körbar väg (uppställningsplats för
släckbil) och entreer inte överstiga SO meter. Vid förskolor och skolor bör
Räddningstjänsten Syd ha tillgänglighet runt hela förskole- och skolbyggnaden så att
en effektiv släckinsats ska kunna genomföras. Planteringar samt utformning av
skolgården rekommenderas utföras på ett sätt som tar hänsyn till räddningstjänstens
tillgänglighet.
Då bränder i takkonstruktioner riskerar att sprida sig snabbt rekommenderas att
räddningstjänsten har möjlighet att ställa upp höjdfordon på sådant sätt att kritiska
delar av takkonstruktionen nås. Exempel på kritiska delar är där det anordnas
brandcellsgränser på vinden samt gavlarna.
Mer information om förutsättningar för utrymning med hjälp av räddningstjänsten
finns i råd och anvisning "Utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd",
http://www.rsyd.se/ foretag/brandsakerhet-for-foretag/ utrymning-med-hjalp-avraddningstjanst/. (2)

Stadsi?.Jggnadskontorets kommentar.
1. Stadsf?yggnadskontoret anser inte attytterligaer skyddsbestämmelser är niidvändiga.
2. Planbeskrivningen har kompletterats under Tekniska genomfiirandefrågor med text
enligt ovan.

24 (39)

112

Trafikverket meddelar i skrivelse 2016-11-11 följande:
Generella synpunkter
Detaljplanen innebär en förtätning av planområdet med nya bostäder, skola, förskola,
vård, centrumverksamheter så som handel, kontor och samlingslokaler.
Trafikverket är generellt positiv till förslaget. En förtätning av staden skapar goda
langsiktiga förutsättningar för hållbart resande.
Riksintressen
Förslaget innebär förändringar nära Simrishamns banan som är av riksintresse.
Områden som är av riksintresse ska skyddas mot atgärder som kan påtagligt försvara
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Trafikverket bedömer att planen tar
hänsyn till en möjlig framtida trafikering av Simrishamnbanan pi ett tillfredställande
sätt och anser inte att planförslaget påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.
Simrishamns banan
Simrishamnsbanan sträcker sig mellan Malmö och Simrishamn. Sträckan mellan
Malmö och Staffanstorp är formellt inte nedlagd men trafikeras inte och har mycket
låg standard. Trafikverket har utrett en upprustning av järnvägen Malmö-Staffanstorp
och ny järnväg Staffanstorp-Tomelilla för att möjliggöra persontågstrafik pa sträckan.
En finansiering av dessa åtgärder saknas och därför har Trafikverket tagit beslut att
planläggningen av projektet avbryts.
För en framtida trafikering av Simrishamnsbanan utgar Trafikverket fran en
markförlagd lösning.
Skolor och fritidsområden
Skolor och fritidsområden föreslås nära järnvägen och särskild hänsyn bör tas till
järnvägens närhet. Atgärder som krävs med anledning av planförslaget ska bekostas
av kommunen.
Avstånd till järnvägen, buller och vibrationer
Ingen bebyggelse placeras närmare järnvägen än 30 meter.
De riktvärden som finns för trafikbuller ska följas vid planering av ny bebyggelse för
att uppnå en god boendemiljö. Om avsteg fran riktvärdena tillämpas anser
Trafikverket att kommunen ansvarar för eventuella bullerstörningar i framtiden. Om
Trafikverket drabbas av kostnader till följd av kommunens planering eller bristande
uppföljning av planering kommer Trafikverket att överväga att ställa
skadeståndsansprak pä kommunen.
Planbeskri,·ningen hanterar på ett tillfredställande sätt framtida vibrationer från
järnvägen.

S tadsqyggnadskontorets kommentar:
Stadsqyggnadskontoret tar med sig synpunkterna i det fortsatta arbetet.

Region Skåne meddelar i skrivelse 2016-11-16 följande:
Region Skane ser positivt på utvecklingen av Sege Park som haller mycket höga
ambitioner.
Föreslagen plan möjliggör för ca 700 bostäder i såväl befintliga som nya byggnader.
Bostäderna utgörs främst av flerbostadshus men även av en viss andel radhus.
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Förutom bostäder möjliggörs skola, förskola, vård, centrumverksamheter så som
handel, kontor och samlingslokaler. Sege Park är en experimentverkstad för
hållbarhet. Storskaliga system som öppet dagvattensystem, lokal återvinning av
matavfall, självförsörjande gatubelysning samt småskaliga lösningar som till exempel
cykelpool, bilpool, återbruksstation, integrerad källsortering, samordning av leveranser
och växthus är i bruk.
Region Skåne ser positivt på Malmö stad planerar att skapa ett område med blandade
bostadsformer och verksamheter samtidigt som det finns höga ambitioner gällande
hållbarhet. Malmö stad ligger i framkant när det gäller att testa olika
hållbarhetslösningar i praktiken.
Detaljplanen ligger helt i linje med Strategier för Det flerkärniga Skane, särskilt
ställningstagandet som handlar om att förtäta i redan befintliga strukturer som vilket
är genomgående för hela planförslaget. Området ligger i närhet av busslinje 4 som är
en av de starkare linjerna i Malmö med god utvecklingspotential.
Planen ligger även i linje med remissversionerna av Cykelstrategi för Skane samt
Mobilitetsplan för Skåne vars syften är att öka andelen hallbara resor. Biltrafiken inom
omradet minimeras genom att parkering framför allt tillgodoses i ett parkeringshus i
områdets södra del, genom att skapa ett finmaskigt nät för gang- och cykeltrafikanter
samt att andelen parkeringsplatser hålls till ett minimum.
I handläggningen av detta ärende har Enheten för samhällsplanering,
Regionfastigheter och Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala
utvecklingsnämndens beslut 2015-03-13 § 45.

Malmö Museer meddelar i skrivelse 2016- 11- 17 följande:
Från antikvariskt håll ser vi i huvudsak positivt på förslaget till detaljplan för fd Östra
sjukhusområdet, Sege Park. Detaljplanen visar hänsyn till områdets kulturhistoriskt
värdefulla byggnader, strukturer och gröna miljöer. Befintlig, värdefull bebyggelse
skyddas. Ny bebyggelse har i huvudsak koncentrerats till områdets södra del, som är
mindre känslig för nya tillägg.
Detaljplanen bör utvidgas till att även omfatta kapellet/barhuset i områdets sydvästra
hörn. Byggnaden är en värdefull del av den historiska sjukhusmiljön, och det är
angeläget att den skyddas för framtiden i likhet med övrig värdefull bebyggelse i
planområdet.

S tadsl?J,ggnadskontorets kommentar:
Osäkerheter kringframtida trafikering av Simrishamnsbanan och kn·ng Htjonnningen av
korsningen mellan Simrishamnsbanan och Östra Fäladsgatan giir att detai;planeläggning av
området i .rydväst inkluderande barhuset skjuts fram. Ett ställningstagande av bårhHsets
bevarande tas dä,fo"r inte i denna detai;plan.
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P-Malmö meddelar i skrivelse 2016-12-07 följande:
Sege Park är ett spännande utvecklingsområde som har goda möjligheter att bli ett
attraktivt område för boende med mycket grönområden men ändå en acceptabel
närhet till stadens service.
Det finns en tydlig hållbarhetsambition för omrädet vilket ytterligare förstärker ovan
och tanken i förslaget är att det skall finnas goda möjligheter för byggherrar att
minska sin parkeringsnorm genom åtagande i linje med hållbarhetsambitionen.
För att uppnå ambitionen med ett lågt bilinnehav krävs dock sannolikt åtgärder även
från staden i form av utYecklad kollektivtrafik och att andra alternativ till egen bil
såsom bilpool och cykel som blir väsentligt enklare och billigare än den egna bilen.
Omradet är trots allt inte helt centralt och ambitionen är dessutom att detta område
skall vara ett konkurranskraftigt val för familjer som alternativ till att flytta till
villa/ radhus i kranskommunerna.
Förutsättningarna för att finansiera en gemensamhetsanläggning för parkering är
utmanande. Investeringskostnaden per bilplats ökar sannolikt mycket med tanke på
detaljplanens vision om radhus på taket på p-huset.
Ett visst samutnyttjande finns men parkerings behovet för boende är sannolikt
väsentligt större än för verksamheterna dagtid.
Idag är p-köpsavgiften endast hälften gentemot city (Förslag finns dock från
Parkering Malmö om övergång till samma p-köpsavgift i hela Malmö) vilket
ytterligare försvårar kalkylen.
Det är dessutom fri parkering i närområdet vilket innebär en stor svårighet att få
bilägarna att parkera i ett nytt parkeringshus. Det enda som ur finansieringspunkt är
gynnsamt är en p-norm som sannolikt är lägre än det verkliga behovet som innebär
att förutsättningar finns för en bra beläggning om möjligheterna till fri parkering i
närområdet försvinner.
Vi vill dock betona att med i detaljplanerna angivna förutsättningar finns det en
väsentlig risk att en gemensamhetsanläggning inte kan finansieras enbart via
parkeringsköp och parkeringsavgifter och att det i vart fall knappast blir aktuellt att
bygga fler platser än antal parkeringsköp inkluderat samutnyttjande.
Vi tycker att iden om parkeringsköp för cyklar som en möjlighet för byggherrar som
har svårighet att lösa hela sitt behoY inom tomt är intressant och bör utredas vidare.
Det är dock viktigt att inte hela behovet av cykelplatser far lösas via p-köp eftersom
konkurrensfördelen med närhet till cykeln kontra bilen då försvinner.

S tadsq)'ggnadskontorets kommentar:
I samband med den kommande ryggherredialogen i omradet kommer staden att arbeta
tillsammans med rygghen·ar med olika typer av mobiliry managementatgärderfar att
motivera ett lägre bi/innehav.
Parkeringskopsavgifter ses o·ver i samband med o·ver,Fynen av parkeri11gspoliry11.
Det är positivt om gatukontoret ser o·ver möjligheten att st_yra boendeparkeringen i
närområdet.
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FÖLJANDE HAR INGET ATT ERINRA MOT FÖRSLAGET

Servicenämnden
Försvarsmakten

enligt skriYelse

2016-10-27
2016-10-28

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA
E.ON Elnät meddelar i skrivelse 2016-10-26 följande:
Planförslaget redovisar fyra byggrätter för nätstation på plankartan. Tre av
byggrätterna har enligt vår mening fått en bra placering, brggrätt A, B och C på
bifogad karta. Sett ur eldistributionssynpunkt är det dock bättre om byggrätt D kan
placeras mer mot öster så att avstandet till planerad bebyggelse i det sydöstra hörnet
av området blir kortare.
Samtidigt är det osäkert hur många bostäder och andra verksamheter som kommer
byggas i omradet. Frän sidan 20 i planbeskrivningen citeras.

"Deta!Jplanens flexibilitet i användning gör att det är svart att ange mer exakt anta/ lägenheter då
det är beroende av hur mycket andra verksamheter sa som vård, centmmverksamheter och konto1;
som kommer etableras i området. "
Eventuellt behöver bara tre nätstationer byggas i området om de verksamheter som
etableras inom området har ett mindre behov av el. ~\v de fyra redovisade
byggrätterna behöver nätstationer byggas i byggrätt A och D med tanke på
byggrätternas läge i förhållande till den planerade bebyggelsen. Planerad nätstation i
byggrätt A kommer försörja området norr om parken med el. Planerad nätstation i
byggrätt D kommer försörja den sydöstra delen av området med el. Eventuellt - om
verksamheterna inom området får ett mindre behov av el - behöver den sydvästra
delen av området försörjas fran enbart en nätstation i en av byggrätterna B eller C.
Ovan nämnda förutsätter dock att det är möjligt att förlägga elledningar i mark
betecknat med PARK., mellan de båda GANGFARTSGATORNA norr och söder
om parken. Möjlighet att lägga elledningar i parken säkras förslagsYis med ett uområde. Se även bifogad karta.
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S tadsf?yggnadskontorets ko117117entar:
Nätstation D harf!Jttats sydöst, dock ef ner i kilm som fiireslds på kartan ovan, utan
istället till kvartemnarken söder 0117 f?yggnad 30 vilket har stämts av med E. ON Elnät
U-område kan inte läggas utpå allmän platsmark. Finn.r behov av attfihiägga elledningar i
parkmark såfår gat,,1kontoret kontaktasfiir att utreda om det är mi!Jligt.

E.ON Gas Sverige AB meddelar i skrivelse 2016-11-01 följande:
E.ON Gas Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande
synpunkter.
Inom planområdet finns en befintlig gasledning (4bar) i områdets södra del, se karta.
Ledningen ligger inom det upplåtna området för underjordiska ledningar (u).
Samråd måste göras med E.ON Gas vid grävning i närhet till ledningen, eventuell
flytt bekostas av den som det begär.
Närheten till vårt natur- och biogasnät innebär att gas kan vara ett mycket intressant
energialternativ för den planerade verksamheten.
För information om anslutning av gas, kontakta gärna E.ON Gas marknadsenhet,
040- 25 50 00.
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E.ON Värme Sverige AB (EVS) meddelar i skrivelse 2016-11-01 följande:
EVS har fjärrvärmeledningar och kammare inom planområdet, se bifogad skiss. I
samband med genomförandet av detaljplanen finns det risk för att ledningen utsätts
för bygglaster som de inte är dimensionerade för.
För att undvika skada på person och egendom är det viktigt att arbete i närheten av
ledning utförs enligt EVS grävningsbestämmelser. I bestämmelsen framgår att
byggnader eller fasta anordningar får inte placeras närmare än 2 m från fjärrvärmefjärrkylaledningar. EVS förutsätter att exploatören skaffar sig kunskap om dessa
bestämmelser i god tid innan arbete påbörjas.
Skulle det till följd av genomförandet av detaljplanen bli aktuellt att utföra åtgärder på
ledningen så förutsätter EVS att exploatören står för samtliga kostnader. Detta
framgår i planhandlingen under rubriken "ekonomiska genomförandefrågor".
EVS, nätansvarig martin.hartler@eon.se tel 0706-00 28 21.
Med hänsyn till ovanstående synpunkter ställer sig EVS positiva till denna detaljplan,
och att kunna förse den nya bebyggelsen med vår fjärrvärme samt i samarbete hitta
hållbara och klimatsmarta lösningar.

S tadslryggnadskontorets kommentar.
Enligt planbeskrivningen ska eventuell /edningsf!Jtt bekostas av /edningsägaren. Eftersom
konsekvensen av genomfrirandet av deta!Jplanen är att E VS kan få f!Ya abonnenter
frimtsätts att E VS svararfo'r kostnaderfo"rf'jyttning av sina värmeledningar.

MKB Fastighets AB meddelar i skrivelse 2016-11 - 02 följande:
Utformning
Fint att mittaxeln och siktlinjerna i området behålls.
Ambitionen behöver inte vara på internationell nivå, betydligt mer väsentligt är att
hålla en god nivå relaterat till Malmö med hänsyn till förväntad intäktsnivå.(1)
Lutningen på taken bör vara optimal för placering av solceller.(2)
Fint med förgårdsmark, passar väl in och ger bra förutsättningar för att sätta
balkonger på husen vilket alla boende uppskattar.
Positivt med ambitionerna att möjliggöra för odling på olika sätt och på olika platser.
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Lokaler
Med vilka instrument ska man styra mot att hälften av de privata företagen i
verksamhetslokalerna ska ha inriktning mot hållbarhet? Det kommer att bli svårt att
få tagare till lokaler i området, risken finns att dessa kommer stå tomma samtidigt
som Segevångstorget mister det underlag som idag finns för kommersiell
verksamhet. (3)
Exploatering
Den dåliga konditionen på den tekniska infrastrukturen och därmed behovet aY att
uppdatera denna kommer starkt att påverka exploateringskostnaderna och om dessa
blir för höga kommer det inte att gå att bygga hyresrätter med en rimlig hyresnivå.
Exploateringsgraden är generellt låg, husen framförallt mot Simrisbanvägen borde
kunna vara högre. Yi ser ett behov av en högre exploateringsgrad för att na en
exploateringskostnad som medger en rimlig hyresnivå.(4)
Trafik
Planen för Simrishamnsbanan måste klargöras ännu tydligare, villkor för en god
livsmiljö för de boende närmast järnvägen. Risk för störning från markvibrationer
måste elirnineras.(S)
Hållbarhet
MKB föreslår att betoning på Sege Park som experimentverkstad och testbed
begränsas och kompletteras med betoning på genomförande av beprövade hallbara
lösningar.(6)
Miljöbyggprogram SYD, byggnaders energianvändning
Miljöbyggprogram SYD är inte uppdaterade i förhållande till nuvarande byggregler. I
Miljöbyggprogram SYD ges två alternativ, det ena är 50 % av BBR och det andra är
Passivhus enligt Feby. Med skrivningen enligt Feby bestäms inte bara energiprestanda
utan även teknikval vilket inte är önskvärt.
MKB föreslår följande alternativa formulering för byggnaders energiprestanda i Sege
Park: Byggnader i Sege Park ska uppföras som energieffektiva med en
energiprestanda motsvarande vid tidpunkten gällande NNE krav.
Energimålsättningen justeras efter Boverkets slutliga förslag på energiprestanda för
nära nollenergibyggnader (Rapport 2015:26 Regeringsuppdrag).(7)
Förnybar energi solceller
Sadeltak i kombination med frontespiser och takkupor kan ge en för liten
sammanhängande takyta för energiproducerande solcellspaneler för att kunna bära
investeringskostnaden. Vid tidpunkten för genomförande bedöms även bidragsni,·aer
för solceller vara lägre än idag. Planen ska stödja investering i förnybar energi genom
att ge goda förutsättningar.(8)
Smart elnät
Att byggnader ska anslutas till smart elnät bör istället beslutas i dialogform när det
finns mer information om vad detta innebär.(9)
Grönytefaktor
För vissa fastigheter kan grönytefaktor 0,6 och 50 % genomsläpplig/ ej hårdgjord yta
vara svår att uppna då tillräckliga ytor behövs för t.ex. mobilitetslösningar. MKB vill
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uppna kvalitativ grönytefaktor och föreslår att planen ger möjlighet att i dialog besluta
om omfattning av hardgjorda ytor och att grönytefaktor ska kunna uppnås genom
kompensation av gröna värden på annan fastighet. De gröna värdena i Sege Park är
stora.(10)
Parkeringsnorm
.Ambitionerna för ett hållbart Sege park är höga. MKB föreslår att parkeringsnorm 0,5
ska gälla med möjlighet till p-norm 0 till 0,5 genom olika kraftfulla mobilitetsatgärder.
I Sege Park ska alla förutsättningar finnas för en linstil utan egen bil.(11)
Delande
Lokalytor i bostadshus ska medge att utformas som gemensamhetsytor istället för
kommersiella lokaler. I Sege Park finns ett fokus pa delandeekonorni. Det kan vara
intressant för byggherrar att uppföra byggnader med mindre lägenhetsstorlekar i
kombination med fler gemensamma ytor.(12)

S tads01ggnadskontorets kommentar:
1. Hoga ambitioner krävs flir att na de hoga målsättningarna med området.
Ambitionernafår balanseras mot kostnaderna inom vmje pro/ekt.
2. Solenergi är en av många aspekter att ta hän!)'n till i stads0)ggandet. Färeslagen
be0iggelsestrukturger goda flirutsättningar flir so/energi och den kulturella och
arkitektoniska betydelsen har i detta fall setts som viktigare än att optimera flir
so/energi. Bestämmelsen av takvikel har setts äver och i flera fall tagits bort, vilket
ger stiJ"rre frihet till användning av takytan.
3. Detta är inte en planfråga utan frågan får behandlas i andra sammanhang i
e>..ploateringsprocessen.
4. S tadsl!Jggandskontoret anser att det är en lämplig exploatering av området med
hän.ryn tagen till de stora natur- och kulturvärden som finns i området.
E>..p!oateringsgraden har dock i några fall hijjts inflir granskningsskedet.
5. Stadsf!)lggnadskontoret liksom Trqfikverket bediJ1ner att planen tar hän!)'11 tzll en
miijligfra11Jtida trqfikering av Simrishamnbanan på ett til!fredställande sätt och
markvibrationerna är tillräckligt utredda med tanke på den stora osäkerhet som
råder kring Szinrishamnsbanans framtida trqfikering.
6.

Denna målsättning kommerfran Hå!lbarhetsstrategin for omradet som redan är
processad och godkändJran komm1me11s sida. l'vfå!sättningen hindrar inte att även
goda bepro·vade hsningar används i omradet.

1.

Den 1rya PBL innebär att komm11nen inte längre kan ställa tekniska särkrav och
dä,fo·r håller Miyö0Jggprogram Syd på att ersättas av en Miyö0'ggstrategi.
Planbeskrivningen har uppdaterats och Mi/jiiryggprogram Syd har strukits i
handlingarna. Energiprestandan styrs genom gällande regler och däifrir skrivs inget
yterligare kring nivaer och liknande i p!anhandlingarna. I den kommande
f!)lggherredia!ogen kan frågan bli aktuellflir vidare diskussion.

8.

Optimeringfor solceller har avvägts mot områdets arkitektur och kulturvärden.
Forhållandena är godafor so/energi med många 0iggnader dock r/ optimerade då
so/energi inte har ansetts vara viktigare än att anpassa till områdets arkitektur och
kulturvärden.

<J.

Smart elnät regleras inte i detayplanen utan är ett målfor området som kommer att
hanteras i en senare del av exploateringsprocessen.
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10. Dokumentet "Riktli,yerjo'r grii1!)1tifaktor" ärgodkänt av stadsryggnadsnämnden

och ska gälla vidfadätningar i staden och tillämpas dä1fiir i Sege Park. Den
bestämda faktorn på 0,6 och bestämmelsen om hårdgjordyta far bostäder är rimlig
att uppna. Vid en allifor lågfaktorfiirsvinner .ryftet med att grö7!ytifaktorn
används.
11. Stadsryggnadskontoret håller med om att vi i Sege park ska ge förutsättningar far

en livsstil utan egen bil. Bediimningen är dock att det inte finns tillräckligt bra
fa'rutsättningar jo'r att sänka normen under 0,5 med tanke på områdets läge i
staden.
12. I de flesta ryggnader i områdetgäller att användningen C-Centrum är mijlig men
inte krävs i bottenvåning, vilket giir det mi!Jiigt att ordnajust genomsamhetslokaler.
Där C krävs och inte B tzilåts, främst nmt torget, så är det viktigt att det blirjust
11tåtnktade verksamheter och inte gemensamhetslokaler som endast servar de boende
pd fastigheten.

Hyresgästföreningen meddelar i skrivelse 2016-10-24 följande:
Hyresgästföreningen Region södra Skåne som beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat
ärende får härmed lämna följande yttrande i ärendet. Vi tycker det är bra att Malmö
kommun möjliggör 700 bostäder som nya bostäder samt att ni satsar på grönområden
och varierat bostadsområde.
Kommentarer, sid 18 Siktlinjer: I samrådshandlingen finns ingen redovisning hur man
löser cykel och gångtrafik i samband med förskjutning i vägbredden.(1)
Sid 25 byggnad 21: I samrådshandlingen finns ingen beskrivning av taken. I området
idag är det endast sadeltak och vi ser det som en fördel att även det nybyggda byggs
med sadeltak för helhetens skull.(2)

S tadslyggnadskontorets kommentar.·
1.

Gatukonoret kommer att titta nämm på hur detta liises i den kommande
deta!Jpro/ekteringen av området.

2.

De äldre ryggnadernas tak styrs genom att ryggnademas vo!Jm och proportioner ska
bevaras. Vi styr även pa plankartan att vissa av de nya ~yggnaderna måste ha 30
graders takh,tningprecis som de äldre ryggnadema. Dock anser vi inte att vi biir
styra takltflningen mer än niidvändigtpå ryggnaderna. En fri takvinkel underlättar
att man kan 11tnyt(ja taken till terrasser, griina tak och solceller m.m.

Segeåns- Vattendragsförbund och vattenråd meddelar i skrivelse 2016-11-02
följande:
Segeans vattendragsförbund har yttrat sig i planprogram 6047 och Dp 5059 då
framfört följande synpunkter som vi vidhåller.
Segeans Vattendragsförbund och Vattenrad vill påpeka att MKN för vatten måste
hållas och att det dagvatten somnar recipienten skall vara så rent att det ligger på de
naturliga bakgrundsha1terna. Det anges vidare att när området bebyggs kommer det
befintliga kombinerade systemet som har ett bräddavlopp till Segeå att kunna tas ur
bruk. Det är mycket positivt att en bräddpunkt direkt ut i Segeå kan försvinna.
Direktbräddningar ut till Segeå av av1opp svattenföroreningar är mycket viktigt att
bygga bort för att minska närsaltbelastningar ut till Segeå.
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Segeåns Yattendragsförbund och Vattenråd ser det som positivt att dagvattnet
omhändertas i ytliga system. Det är dock viktigt att allt dagvatten renas innan det når
recipienten Segeå. Det är viktigt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan hållas. Det
är bra om gröna tak används på komplementbyggnader i området. Att bevara sa
mycket som möjligt av befintliga träd och buskar i området påverkar också det lokala
omhändertagandet av vatten positivt.
För det nya dokumentet kan sägas att det är positivt att den stora sammanhängande
parkmarken till stor del sparas och att förtätningarna görs i anslutning till befintlig
bebyggelse.

Stadsbyggnadskontorets kommentar:
S tb'rsta delen av parken och gro·nskan kommer att bevaras. En naturlig rening av dagvatten
kommer ske i de opp11a dagvatten/ösningar som planeras. Målet med dagvattenhanteringen är
att mqjoriteten av arsnederbörden tas om hand inom Sege Park, vilket i sin turger mindre
utsläpp till S egeå. Området planerasfo'r en begränsad bi/trafik, vtlket leder till minskade
färoreningar inom området.

Annette Murray, boende pa fastigheten Bladverket 1 meddelar i skrivelse
2016-10-20 följande:

Bevara gångarna i parkdelen som grusgångar för att bevara parken! Det gar att cykla
ända.(1)
Behåll träd- samtidigt som man i planen pratar om träd som ska bevaras så utgör de
skyddade träden inte en stor procent. (38%?, har inte planen här) . Man far verkligen
hoppas att man då inte lämnar öppet att falla resterande- eller t.o.m. får lov att falla
några a,· de ska bevaras.(2)
Uppmuntra (eller tvinga) fram affarer, cafe etc för ett levande område.(3)
Förlita inte er på en privatskola att lösa behovet av grundskoleplatser. De kanske inte
ens vill expandera. I planen nämns att en grundskola planeras vid
fd Mölledalsgymnasiet om jag förstår saken rätt. Men det är en bit att ga för små ben
och barnen ska då korsa Södra Bulltoftavägen med all trafik till Inre Ringvägen.
Dessutom korsa järnvägen om den skulle öppnas igen. Segevångsskolan och
Bulltoftaskolan har redan ont om plats och flyttar elever till K.irsebergsskolan.(4)
Ont om parkeringsplatser! Det finns redan ont om parkeringsplatser i områden runt
omkring. Det är t.o.m. så att personer på Segevång ibland har parkerings tillstånd inne
på Sege Park eftersom de inte far platser där de bor. Det är helt ok att
parkeringsplatser tas bort inne på området- men gör då parkeringshuset högre!(S)
Utemiljön för förskolan är alltför liten för antalet barn. Att lägga sig under
rekommenderande nivåer i ett nybygge där platsen faktiskt finns är rätt patetiskt. Det
är en annan sak att man ibland kanske får göra eftergifter mitt inne i sta'n men inte
när man ända bygger ett helt område!(6)
Särskilt beakta avlopp och dagvatten da detta redan är ett problem i områden runtom
med översvämmade källare.(7)
Ha gärna en visning av existerande sjukhusbyggnader och gärna kulverten innan de
byggs om. Det finns massor av .intresserade f.d. anställda som gärna vill titta.(8)
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S tadsi?J,ggnadskontorets kommentar:
1. Detta är ingen pla,ifråga. Synpunkten har dock förmedlats tillgatukontoret som
arbetar medparkens innehåll och gestaltning.
2.

De träd som harpekats ut som särskilt bevarandevärda och stårpå kvartersmark
kräver marklov och särskilda skälför attfå fälla dem. Detta be!Jder dock inte att
alla andra träd ärfritt_ji-am attfälla. De som stårpå parkmark har komvnmen
genom ga!f.fkontoret rådighet iiver och kommer i stiirsta möjliga man att spara. Det
finns också en bestämmelse på plankartan som anger attparkanläggningens
karaktär och ursprungliga vegetation ska bevaras och vardas. Placeringen av de !!Ja
i?)iggnaderna har ocksa gjorts med stor hän.ryn till att bevara så många träd som
mi!J!igt.

3. I en detaljplan kan vi ge fömtsätt11ingar för centmmverksamheter och det har vi
gjort i denna plan. Vi har även angett att vissa kvarter måste ha lokaler i
bottenvaningen. Samtidigt krävs det att någon har ett intresse av att dn·va handel
och verksamheterpå platsen. En marknadsana/ys iiver området visar att läget och
underlaget (antalet närboende) inte är så bra i Sege Park, men att det ändå finns
potentialfa"r handel med tanke på att det är !Jngt till handel i närområdet idag.
4.

Grundskoleförvaltningen harfått detafplanen pa remiss och de menar att
närliggande skolor tillsammans medplaneringen av !!Ja skolor i och omkring
Kirseberg kommer att täcka behovet av !!Ja sko/platser i området.

5. P-huset tillåts bli en vaning hiigre (6 våningar) fa"r att mi!J!iggo"ra fler
parkeringsplatser i området.
6. Fiirskoletomten har utvidgats sa att 30kvm/ barn uppnås.
7.

S]npunkten harförmedlats till V A-..[vd. Sege Park har ett separat lednings.rystem
och åtgärderpåverkar däifrir närmiljo·n endast mar:ginellt. VA-Syd är medvetna om
problemen i området kring Sege Park och arbetar med detta och utför åtgärder där
det är mi!J!igt.

8. S]np,mkten harförmedlats till stad.ifastigheter som ansvararfa·r områdets i?J,ggnader
idag. De o·verväger att visa l?Jggnader och/ eller kulverl innan fa"r:säljning om
tillräckligt intresse finns.

Britt-Marie & Leif Skytte, boende på fastigheten Trädroten 1, meddelar följande i
skrivelse 2016-10-30:
1. Vi önskar att alla stora gamla träd som är friska i parken ska bevaras samt även den
öppna gräsytan. Detsamma gäller dammen som är en helt otrolig vacker oas i denna
park. Dessa båda detaljer var en av huvudorsakerna till att vi flyttade hit från en av
kranskommunerna den 1 augusti i ar.(1)

2. Vi önskar att belysning längs gang- och cykelvägarna ska kompletteras sa att det
omfattar hela sträckningen.(2)
3. Vi önskar att gång- och cykelvägen ska delas upp med tydlig markering så att gångresp cykelväg separeras.(3)
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Stadsf::Jlg?,nadskontorets kommentar:
1. Gatukontoret ansvararfo"r parkens utvecklingframiiver. Deras utgångspunkt är att
dammen, grä!ytan och de äldre träden ska bevaras. Det.finns också en bestämmelse
på plankartan som anger attparkanläggningens karaktär och ursprungliga
vegetation ska bevaras och vårdas.
2.

Detta är ingen planfråga. S]npunkten har dock jo'rmedlats tillgatukontoret som
arbetar vidare medparkens och gatornas framtida innehåll och gestaltning.

3. Se svar under punkt 2.

Mary Stevenson meddelar följande i skrivelse 2016-11-02:

Jag är miljövän, och tycker det är bra att vi tar tag i problemen och försöker fixa dem
innan det är för sent. Jag är glad att Malmö har gjort en tydlig satsning på miljön,
bland annat genom att utveckla innovativa miljölösningar för bostadsbyggandet.
Det började redan pa 90-talet med planeringen av Öresunds bron och Bo01. Tutning
Torso och väldigt mycket av Västra Hamnen (population 7300) byggdes med
avancerad miljöteknik. Sedan kom nästa stora nya stadsdel Hyllie Centrum som
kommer att ha 9000 bostäder när den är fullt utbyggd. Spjutspetsteknik är prioriterad
även här, och en stor andel av bostäderna var byggda för att klara de strängaste
miljöcertifieringarna. Det är förmodligen oundvikligt att lägenheterna i båda områden
blev dyra och exklusiva - kostnaden för ny teknik är säkert jättehög och måste täckas
på något sätt.
Samtidigt som den här utvecklingen pa miljöfronten ägde rum, pågick en annan
utveckling, en negativ utveckling - bostadsbristen. Som är speciellt svår för
laginkomsttagare, som inte blir särskilt behjälpta av nyproduktionen i Västra Hamnen
och Hyllie.
Nuförtiden börjar jag nästan undra om vi tar mer hänsyn till miljön än till de hemlösa
och alla andra som har det svårt på bostadsmarknaden.
Då var det roligt att läsa att det började byggas några bostäder som inte ,·ar exklusiva,
i Lindängen, i Holma, i de nya Kombohusen, och i gamla underanvända MK.B
lokaler.
Nästa nyhet på bostadsfronten var att kommunen planerade att göra Sege Park till
Malmös nästa spjutspetsomrade inom hållbarhet och bygga 800 bostäder där. Alltsa
en Västra Hamnen 3. Dyrt och exklusivt. Bara för höginkomsttagare. Igen. Det är
inget fel med dyrt och exklusivt, men det behöver inte vara det överallt.
Den ursprungliga visionen för Sege Park enligt tävlingsideo på nordicbuiltcities.com
var "affordability and concepts for shared spaces and resources, combined with the
ambition of limiting CO2-emissions" som lät sympatiskt. Malmöbar med inte fullt
lika bra betalningsförmåga kunde också få ett hållbart boende. Ritningen visade en
ganska tät bebyggelse med några relativt höga fastigheter.
Den senaste ritningen som visades nu i oktober däremot visar normalhöga byggnader
med generöst med utrymme mellan dem, och ingenting i texten antydde att
affordability var en prioritet.
Mitt förslag är att Sege Park görs mer ekonomiskt hallbar genom att dela kostnaderna
för mark och för centrumbyggandet bland flera hushåll. Bygg ett till flerfastighetshus,
som har flera våningsplan än de andra. D et kan vara i form av en cirkumflex för att
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passa in i det nordöstra hörnet av området, intill träden, där det inte skulle ta upp
mycket plats. Det kanske kunde vara det kollektivhuset som nämndes i detaljplanen.
De boende i Sege Park har både sin egen park, flera stora gröna områden i närheten,
och Beijers Park bredvid. Jag tror inte det skulle kännas som en stor uppoffring om
ett hörn som var grönt blev ett smalt flerfamiljshus i stället. Det huset kunde erbjuda
affordable living med till exempel mindre lägenheter, enklare material och
inredningar, tvättstuga i stället för tvätt- och torkmaskiner i badrummen, och tillgang
till gemensamma utrymmen enligt tävlingens förslag.

S tadsl!Jggnadskontorets kommentm:·
E n deta!;plan kan inte reglera vilken upplåtelsefarm bostäderna får och vilka lyrorna blir. I
hållbarbetsstrategin flir området är en målsättning dock att /ryggrättema i området ska
tilldelas ryggberrar som har olika planerpa att uppfo·ra lyresrätte,~ bostadsrätter eller
äganderätterfo'r att locka olika (yper av malgrupper till området.
En utgångspunkt i planarbetet bar varit att ta stor hän.ryn till de nat11r- och kultumärden
som finns i området och stadslryggnadskontoret anser dä,frJr inte att det är lämpligt att rygga
hiigre eller tätare än deta!;'planefarslaget. Exploateringen bar dock hijjts lite info'r
granskningsskedet av deta!;planen.
Stadsl?),ggandskontoret anser inte att en ryggnad är lämpligt placerad i den nordiistra delen
av området. En /ryggnad i detta läge innebär att trafik kommer in i parken, att l?),ggnaden
nskerar att dominera ö'ver den äldre bel?J;ggelsen och att vegetation och djurliv paverkas
negativt.

Föreningen Rostorps Egna Hem, meddelar följande i skrivelse 2016-11-03:

Efter granskning av detaljplansdokument samt deltagande på samrådsmöte den 20:e
oktober 2016, vill vi från föreningen Rostorps Egna Hem lämna dessa synpunkter.
Vatten och avlopp
Vi boende pa Rostorp har vid flertal tillfallen drabbats av översvämningar i våra
källare, senast 2007, 2010, 2011 och framförallt 2014 då översvämningarna kostade
mycket möda och pengar. Yårt avlopps- och dagvattensystem är kombinerat och
dimensionerna är inte tillräckliga. System ska vara dimensionerade för ett tioårsregn,
men uppenbarligen blir det översvämning oftare än så.
Vad vi förstår från detaljplanen, är dagvatten och avloppsledningar separerade pa det
nya omradet. Kanske kan man bygga nätet sa att det nya ledningsnätet kan avlasta
vårt, t.ex. med ytterligare bräddpunkter mot det nya systemet.(1)
Parkering
En ständig fråga som engagerar många av medlemmarna på vårt omrade är parkering
pil gatan. Högst belastning är det pa gatorna Smedjekullsgatan, Stenkyrkegatan,
K.ronetorpsgatan, Värnanäsgatan samt Beijersparksgatan och då framförallt i ändarna
som vetter mot Segevang. Tidvis begränsar det framkomligheten till den grad att man
inte kan komma ut på Östra Fäladsgatan utan att köra på trottoaren. Pa
Beijersparksgatan finns det även busstrafik som påverkas av parkerade bilar.(2)
Det nya området pa Sege Park ska byggas enligt lägsta parkeringsnormen 0,5 bpl/lgh
och det gör säkert sitt till för att se till att balla ner antalet bilar i stadsdelen. Vi tror
dock att det då är extra Yiktigt att driva de frågor som skapar möjligheter att avstå
bilen. Många av förslagen i detaljplanen bör man se till att de inte blir exklusiYa för
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Sege Park utan man skapar lösningar som är till gagn för de kringboende också.
Exempel är ett effektivt kollektivtrafiknät, bilpooler som är tillgängliga för alla som så
önskar samt att man ser till att cykel blir ett intressant alternativ till bil.(3)

S tadsbyggnadskontords kommentar:
1. VA SYD har i en förstudie sett att det skulle ha ingen eller liten effekt att bygga ihop
ledningsrystemet i Rostorp och Sege Park. Atgärder har 11tfiirts på ledningsnätet for att
förbättra situationen for de boende inom Rosto1p och detta arbete kommer attjodsätta.
2. En strategifinns k1ingparkeringen i Sege Park. Gatt,1kontoret hanterar lopande frågor

kringparkeiing i hela staden.
3.

Stadsbyggnadskontoret håller med och forsoker arbeta aktivt genom kontakt med
S kånetrqfiken, satsningar på farbättrade ryke!fo"rbindelser. Bi/pooler bmkar vara
tillgängliga for närboende och inte begränsas till boende i ett visst kvarter. Detta styr dock
inte kommunen o·ve1:

I övrigt har inga anmärkningsskrivelser fran kända sakägare och övriga inkommit mot
förslaget.

SAMRÅDS MÖTE
Samrådsmöte om planförslaget hölls 2016-10- 20. Mötet utlystes genom följebrev
och planscher som sattes upp i och omkring området. På mötet deltog ca 40
personer, varav ca 20 män och 20 kvinnor.

SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅDET
Med anledning av synpunkter som kommit in under samrådet samt vidare
bearbetning inom stadsbyggnadskontoret har följande huvudsakliga ändringar gjorts i
planhandlingarna:
PLANKARTA

•

Förskolan i norr har tagits bort och plangränsen har därmed ändrats.

•

Gränsen för förskoletomten i öster har ändrats.

•

Byggrätten norr om portalen har flyttats och gjorts större.

•

E n ny byggrätt har skapats söder om byggnad 14.

•

Byggrätt har minskat något vid äppelodlingen så att fler ä~pelträd kan bevaras.

•

Gränser och byggrätter har ändrats runt torget och söder ut.

•

Tilliten byggnadshöjd har höjts i delar av de kvarteren längst i söder.

•

q- och k-märkningen av delar av byggnad 17 har tagits bort.

•

Byggnadshöjder har lagts till på q-märkta byggnader.

•

Radhusen har tagits bort från p-husets tak.

•

Bestämmelsen om parkering på prick- och korsmark har justerats.
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•

Bestämmelse om att bullerskärm får uppföras vid förskolan i öster har lagts
till.

•

Fler träd har skyddats från fällning.

•

Den nordöstra gränsen vid kvartersgatan har justerats.

•

P-husets tillåts bli högre (6 våningar) och en förgårdsmark i öster och väster
har skapats intill p-huset.

•

Hörnavskärningar har gjort i manga gatukorsningar.

PLANBESKRIVNING

•

Fladdermusrapport, bullerutredning, trygghetsanalys och marknadsanalys har
tagits fram och sammanfattats i planbeskrivningen.

•

En innehallsförteckning har lagts till i början av dokumentet.

•

En lista på relevanta utredningar för detaljplanen har lagts till.

•

Syftet med detaljplanen har utvecklats.

•

Under Rubrik Naturmiljö har en text lagts till om områdets biologiska
mångfald.

•

Texten kring förskolorna har ändrats då Östra Fäladens förskola inte längre
finns med i detaljplanen.

•

En text kring bullerskärm vid förskolan i öster har lagts till.

•

Texten om förgårdsmark och gårdar har utvecklats.

•

Illustrationer över radhusbebyggelsens utformning har lagts till.

•

En text om balanseringsprincipen har lagts till.

•

Texten under kvartersvisa gestaltningsprinciper har ändrats för vissa kvarter.

•

Illustrationsplanen och övrigt kartmaterial samt bilder har uppdaterats.

•

Texten om dagvattenhantering och skyfallsatgärder har utvecklats.

•

Texten om angöring har utvecklats.

•

Texten om avfallshantering har utvecklats.

•

Texten om miljöbyggprogram Syd har strukits och ersatts med beskrivning av
den kommande Miljöbyggstrategin.

•

Texten om räddningstjänsten har fördjupats .

Johanna Perlau
Enhetschef

Sara Lööf
Planhandläggare
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden Ärende: 20, 2015-825,

Barnens friyta på förskolan är viktig
Under förra nämnden 20 I 6-08-25 röstade SBN fram riktlinjer för barns friyta vid förskolor och
skolor i Malmö Stad. Där friytan ska vara 30 kvm/barn och vid extrema fall kan den gå ner till
minimum 25 kvm/barn. Vänsterpartiet var då oroliga för att den undre gränsen på 25 kvm/barn
skulle komma att bli norm för framtida byggande och yrkande då på att höja minsta nivån till 30
kvm/barn för att undgå att detta inträffar. Se Reservation Stadsbyggnadsnämnden 20 I 60825, ärende
26.
I detaljplan för samråd presenteras ännu en förskola som ska byggas där friytan för barn inte
överstiger minimum kravet på 25 kvm/barn. Vänsterpartiet yrkande på att tillföra en att sats till
SBK att arbeta för att tillgodose barnens friyta på 30 kvm/barn i enlighet med riktlinjerna. Detta
yrkande röstades ner i nämnden. Vänsterpartiet anser att barnens friyta ska respekteras utifrån de
satta riktlinjerna och vi uppmanar SBK att anta utmaningen att även i en tät stad tillgodose de behov
våra minsta medborgare har och inte tumma på dessa, inget är omöjligt.

Fotgängare och cyklisters samexistens
Vi vill även att SBK i detta ärende ser över cykel banorna för att möjliggöra för cyklister och
fotgängare att samexistera och inte vara i konflikt över ytan genom att vara tydliga med skyltning
och gränsdragning på mark/bana. Och att i ett tidigt stadium förutse hur cyklister och fotgängare
kommer att röra sig i området för att öka förutsättningarna för samexistens.

För Vänsterpartiet
Boel Pettersson
med instämmande av
Mikael Andersson
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Folkpartiet Liberalerna
Malmö

moderaterna

Särskilt Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2015-10-14
Ärende: 19
Angående: Detaljplan för del av fastigheten Östra Sjukhuset 2 m fl (Sege Park) i Kirseberg i
Malmö (Dp 5455)
Vi har tidigare framfört en önskan om en större del radhus och småhus i detta område. Vi är
övertygade om det hade åstadkommit en bättre blandning i området som i sin tur hade gjort
området attraktivare och mer hållbart.
Vi vill därför avisera att vi önskar se planen förändrad i den riktningen.

Simon Chrisander (FP)

Tomas Petersson (M)
2:e vice ordförande

Evelina Mattsson (M)
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2016-08-22
Ärende: Detaljplan för del av fastigheten Östra sjukhuset 2 m fl, Sege park.
Dnr: SBN 2015-825

Syftet men detaljplanenen är att finna ny användning för det före detta sjukhusområdet Sege
park med bostäder och förskola. Förskolans lekyta understiger rekommendationen och vi
sverigedemokrater yrkande därför bifall till tilläggs att satsen om att öka lekytan.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

Anders Olin (SD)

med instämmande av Ton ni Andersson (SD)
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Liberale~

rn

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2016-09-22
Ärende: Detaljplan för del av fastigheten Östra Sjukhuset 2 m fl (Sege
Park) i Kirseberg i Malmö (Dp 5455)
SBN-2015-825
Trots att det finns mycket positivt i denna detaljplanen så konstaterar vi från den borgeriiga
gruppen att mycket saknas. Vi yrkade på att återremittera ärendet för att omarbeta förslaget med
en bättre blandning av småhus gentemot flerbostadshus, samt att möjliggöra en väsentligt högre
bebyggelse.
Som vårt yrkande antyder anser vi inte att balansen mellan småhus och flerbostadshus uppnås
vare sig i denna planen eller för nybyggnation i kommunen i övrigt. Många medborgare
efterfrågar småhus med den frihet och livskvalitet som det alternativet erbjuder. För kommunen
betyder fler småhus att man behåller medborgare med en skattekraft som kommunen så väl
behöver. Småhus med trädgård är också väsentligt bättre på att absorbera regnmängder jämfört
med hårdgjorda ytor. Vänstermajoritetens överdrivna förtätning ökar hårdgjorda ytor i Malmö
vilket gör kommunen mer sårbar mot kraftiga regn.
Att behålla medborgarna som efterfrågar småhus kan även hjälpa mot den utbredda pendling som
uppstår när endast Malmös kranskommuner erbjuder de småhus som efterfrågas av så många.
Förtätning kan absolut vara positiv. I detta fall hade vi sett att man kunde förtäta med hjälp av
väsentligt högre bebyggelse som även skulle hjälpa staden att få fram fler bostäder på en mindre
yta. Vi är övertygade om att detta hade höjt attraktionskraften på området och blivit uppskattat av
medborgarna som bor och planerar att bosätta sig i området.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 2016-09-22
Simon Chrisander (L)

Tomas Pettersson (M)

Med instämmande av:

Lars Hellström (L)

Darko Sirnic (M)

Anders Lunderquist (M)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-26
Ärende: Detaliplan för del av fastigheten Östra siukhuset 2 m fl (Sege Park)
i Kirseberg i Malmö (Dp 5455)
SBN-2015-825

Bevaka så att lek- och friytorna till barnen inte nedprioriteras
I detta ärende föreslås bland att utbyggnad av förskoleplatser, detta tycker vi är mycket
bra då behovet av nya platser är stort. För den ena förskolan är lekytorna anpassade till
30m2 per barn men för den andra är läget oklart.
För den senare förskolan redovisas i dagsläget bara 21 m2 per barn, men samtidigt förs
ett resonemang att fördela mark från den närliggande skolan kan både eleverna i skolan
få 15m2 per person och barnen i förskolan få 30 m2 per person, helt enligt riktlinjerna .
För Vänsterpartiet är barnens utrymme för utelek en prioriterad fråga.

För Vänsterpartiet

Mikael Andersson

med instämmande av
Boel Pettersson
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2017-04-26
Ärende: Detaljplan för del av fastigheten Östra Sjukhuset 2 m fl (Sege Park)
i Kirseberg i Malmö (Dp 5455)
SBN-2015-825
Detta ärende var uppe i stadsbyggnadsnämnden i september 2016. Nu har ärendet gått vidare till
granskningsstadiet. I och med att inget nämnvärt har förändrats i ärendet så yrkade vi på återremiss
med samma grunder som tidigare (angivna nedan). Vi hoppas att tjänstemännen och
vänstermajoriteten tar till sig av våra åsikter.
Trots att det finns mycket positivt i denna detaljplan så konstaterar vi från den borgerliga gruppen
att mycket saknas. Vi yrkade på att återremittera ärendet för att omarbeta förslaget med en bättre
blandning av småhus gentemot flerbostadshus, samt att möjliggöra en väsentligt högre bebyggelse.
Som vårt yrkande antyder anser vi inte att balansen mellan småhus och tlerbostadshus uppnås vare
sig i denna planen eller för nybyggnation i kommunen i övrigt. Många medborgare efterfrågar
småhus med den frihet och livskvalitet som det alternativet erbjuder. För kommunen betyder fler
småhus att man behåller medborgare med en skattekraft som kommunen så väl behöver. Småhus
med trädgård är också väsentligt bättre på att absorbera regrunängder jämfört med hårdgjorda ytor.
Vänstermajoritetens överdrivna förtätning ökar hårdgjorda ytor i Malmö vilket gör kommunen mer
sårbar mot kraftiga regn.
Att behålla medborgarna som efterfrågar småhus kan även hjälpa mot den utbredda pendling som
uppstår när endast Malmös kranskommuner erbjuder de småhus som efterfrågas av så många.
Förtätning kan absolut vara positiv. I detta fall hade vi sett att man kunde förtäta med hjälp av
väsentligt högre bebyggelse som även skulle hjälpa staden att få fram fler bostäder på en mindre
yta. Vi är övertygade om att detta hade höjt attraktionskraften på området och blivit uppskattat av
medborgarna som bor och planerar att bosätta sig i området.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Simon Chrisander (L)

Tomas Pettersson (M)

Med instämmande av:

Lars Hellström (L)

Darko Simic (M)

Anders Lunderquist (M)
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Hållba rhetsstrat egi för Sege Park

Bilaga till planprogrammet för Sege Park, 6047

Malmöstad

134

Denna hållbarhetsstrategi för Sege Park är framtagen av projektgruppen
för Sege Park där följande förvaltningar ingått: Fastighet skontoret (FK),
Stadsbyggnadskontoret (SBK), Gatukontoret (GK), Miljöförvaltningen (MF),
Serviceförvaltningen/Stadsfastigheter (SEF) och Stad som rådesförvaltning
Norr (SoN).
I styrgruppen har följand e ingått:
Håkan Thulin (ordförande), Fastighetskontoret
Anna Holmqvist, Stadsbyggnadskontoret
Benny Thell, Serviceförvaltningen
Carina Opasiak, Stadsområdsförvaltning Norr
Ola Melin, Gatukontoret
Per-Arne Nilsson, Miljöförvaltningen

I projektgruppen har följande ingått:
Pernilla Andersson (projektledare), Fastighetskontoret
Julia Berglund (bitr. projektledare), Fastighetskontoret
Athanasios Patsias, Stad som råde Norr
Carina Lindeberg, Stadsbyggnadskontoret
Joelle St Laurent, Serviceförvaltningen
Johanna Block, Miljöförvaltningen
John Lepic, Gatukontoret
Katarina Burle (adj.), Fastighetskontoret

2015-01-20
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Inledning

I lugnets och gemenskapens Sege Park finns det gröna livet nära centrum.
Sege Park är ett attraktivt område där boende och verksamheter finner
gemensamhet kring odling och hållbara lösningar. Den kulturhistoriska
miljön bevaras samtidigt som området är en teknologisk spjutspets

Vision för Sege Park

Bakgrund
Sege Park är ett av Malmös utbyggnadsområden där bebyggelsen ska
förtätas. Området, som ursprungligen hette Malmö östra sjukhus, byggdes på 1930-talet. Under 2015 antas Planprogram för Sege Park Pp 6047,
vilket beskriver dess utvecklingsinriktning. Planprogrammet kommer att
följas av en eller flera nya detaljplaner. För att sätta fokus på hållbarhetsfrågor inom stadsutvecklingsprocessen har en särskild hållbarhetstrategi
arbetats fram.
Både planprogrammet och denna hållbarhetsstrategi har sina utgångspunkter i den vision som deltagande förvaltningar gemensamt tagit fram,
vilken i sin tur grundar sig på projektbeskrivningen för Sege Park (201212-19, reviderad 2014-02-26) som innehåller ett antal tematiskt indelade
effektmål:
Hållbarhet
Kulturmiljö
Bebyggelsekaraktär
Funktioner
Park och odling
Energi

Målen ska vara uppnådda ett par år efter att Sege Park är utbyggt, dvs.
tidigast år 2025. Målen är utformade för att vara mätbara vid en uppföljning. Formuleringarna kan tyckas vara enkla, men är utryck för ett större
bakomliggande syfte.
Avsikten med denna hållbarhetsstrategi, är att den ska vara styrande för
den fortsatta planeringen, exploateringen och utvecklingen av Sege Park.
Hållbarhetsstrategin är ett internt dokument för Malmö stad, men bör och
kan med fördel kommuniceras till framtida fastighetsägare och övriga
aktörer.
Skillnaden mellan planprogrammet och hållbarhetsstrategin är främst att
hållbarhetsstrategin är handlingsinriktad, det vill säga den beskriver de
åtgärder som behövs för att nå effektmålen och i sin tur visionen.
I dokumentet har den tematiska inriktningen Hållbarhet bytts ut mot övergripande då allt som behandlas i detta dokument rör hållbarhet. Effektmål
med åtgärder av energi- och klimatkaraktär har lyfts fram särskilt med en
egen rubrik.
4
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Hållbarhetsstrategins indelning är följande:
övergripande
Kulturmiljö
Bebyggelsekaraktär
Funktioner
Park och odling
Energi och klimat

Förvaltningarna ansvarar för att denna hållbarhetsstrategi förankras inom
respektive organisation och att åtgärderna, som beskrivs i detta dokument, genomförs.

planering

genomförande

förvaltning
drift
boende

Hållbarhetsstrategi för sege Park
Hållbarhetsstrategin spänner över en lång tid. Åtgärderna
omfattar flera skeden i stadsutvecklingsprocessen.

Styrande dokument i Malmö stad
Effektmålen för Sege Park är kopplade till politiskt antagna handlingar i
Malmö stad:
Översiktsplan för Malmö
De prioriterade inriktningarna är:
En nära, tät, grön och funktionsblandad stad
Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning
Staden som kulturell och demokratisk arena
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
De fyra övergripande målen är:
Sveriges klimatsmartaste stad
Framtidens stadsmiljö finns i Malmö
Naturresurserna brukas hållbart
I Malmö är det lätt att göra rätt
Kommission för ett socialt hållbart Malmö, Malmös väg mot en hållbar
framtid.
De övergripande rekommendationerna är:
En social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnads~
villkor
En social investringspolitik som kan göra samhällssystemen mer jämlika
Förändrade processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning

Uppfyllelsen av Sege Parks effektmål bidrar till uppfyllelsen av de politiska
målen och inriktningarna.
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Sege Park i ett större perspektiv
Det gäller inte bara att se till Malmös utveckling och fortlevnad då effektmålen uppnås, utan även jordens, vårt gemensamma ansvar. Samtliga
effektmål i denna hållbarhetsstrategi bidrar till att möta de hållbarhetsutmaningar vi står inför för att bo och arbeta inom en skälig andel av jordens
resurser. Genom uppfyllnad av effektmålen för Sege Park ökar möjligheterna att uppnå WWFs mål om One planet living*, där resurser och konsumtion är i symbios och där det årliga behovet inte överskrider motsvarande resurser som finns på ett jordklot. Hållbarhetsstrategin för Sege Park
bidrar till förutsättningar att nå WWFs mål om en klimatpåverkan på 2 ton
koldioxidekvivalenter* per person och år.
One planet living är ett sätt att på global nivå hantera de utmaningar som
finns om 10-12 miljarder människor ska kunna leva ett bra liv på ett jordklot. På lokal nivå är det även ett sätt för Malmö att skapa en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar stad. Det konkreta utfallet för Sege Park
är att det ska vara möjligt att leva ett gott och hälsosamt liv med en låg
miljö- och klimatpåverkan.
Det handlar om att det ska vara lätt att göra rätt - rätt från början. Hållbarhetstrategin är ett stöd för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart
Sege Park.
Genomförs alla åtgärder i detta dokument finns goda chanser till att nå
både lokala, nationella och internationella mål.

Läsanvisningar
Strukturen för hållbarhetsstrategin bygger på de tematiska inriktningarna med tillhörande effektmål där identifierade åtgärder framgår för att
nå effektmålet. Det framgår även när åtgärderna ska vara genomförda
samt vilken förvaltning som är ansvarig för genomförandet. Under varje
effektmål visas även vilka politiska mål och prioriterade inriktningar som
effektmålet bidrar till. Strukturen representeras visuellt enligt nedan. Varje
temaområde kännetecknas av en egen färg.

1. TEMA
1. 1.

Mål
Bidrar till må/uppfyllelse:
Koppling till politiskt antagna dokument

Åtgärder

Avslutningsvis beskrivs hur uppföljningen av hela hållbarhetsstrategin ska
genomföras.
Ord/begrepp markerade med*, beskrivs i begreppsförklaringen.
6

139

Karta över området med b yggnadsnumm er (befintligt, 2014).
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1. ÖVERGRIPANDE
1.1.

Sege Park är Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram Malmö stad 2009-2020. Sveriges klimatsmartaste stad, Framtidens
stadsmiljö finns i Malmö, Naturtillgångar brukas hållbart och I Malmö är det lätt

att göra rätt.
Översiktsplan för Malmö. Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning, Fortsätt att bygga attraktiv stad och Staden som kulturell och demokratisk arena, Bidra
till delaktighet.

Förändrade processer för en socialt hållbar utveckling genom kunskapsallianser och
demokratiserad styrning.
Kommision för ett socialt hållbart Malmö, Malmös väg mot en hållbar framtid.

En byggherredialog* ska genomföras och hållbarhetsfrågor är ett viktigt inslag i denna. När markanvisningsavtal är tecknat mellan byggherrar och Tekniska nämnden ska en byggherredialog inledas. Ansvarig
förvaltning är FK.
Malmö stad ska arbeta aktivt med att söka externa medel för att driva
och möjliggöra spjutspetsprojekt i området. Ansvarig förvaltning är MF.
Höga hållbarhetsambitioner ska utgöra viktiga kriterier vid val av byggherrar. Ansvarig förvaltning är FK.
Miljö- eller hållbarhetscertifieringssystem kan med fördel användas
som komplement till programmet Miljöbyggprogram Syd*. Detta ska
lyftas i bygg herredialogen. Ansvarig förvaltning är SBK.
En hållbarhetssamordnare för byggherrarna ska anlitas. Hållbarhetssamordnaren ska fungera som ett stöd till byggherrarna och bidra till
att kunskapsnivån höjs. I markanvisningsavtalet framgår att en hållbarhetssamordnare anlitas. Ansvarig förvaltning är FK.
En utvecklad kommunikationsstrategi ska tas fram där Malmö stad
kommunicerar enat. Planen ska vara framtagen innan markanvisningsavtal är tecknat. Ansvarig förvaltning är FK.
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1.2.

Sege Park är en experimentverkstad för hållbarhet. Storskaliga
system {t.ex. öppet dagvattensystem, lokal återvinning av matavfall, självförsörjande gatubelysning) och småskaliga lösningar (t.ex. cykelpool, bilpool, återbruksstation, integrerad källsortering, samordning av leveranser, växthus) är i bruk
Bidrar till måluppfyllelse:
Miljöprogram Malmö stad 2009-2020. Sveriges klimatsmartaste stad, Effektivare
användning av energi, Minskade utsläpp, Omställning av transporter och resvanor,
Framtidens stadsmiljö finns i Malmö, Hållbar stadsutveckling, Resurserna ska användas smartare, Staden ska bli renare och tystare, God vistelsemiljö för alla i Malmö,
Naturtillgångar brukas hållbart, I Malmö är det lätt att göra rätt, Användningen av
farliga ämnen ska minska, Hållbar konsumtion och livsstil.
Översiktsplan för Malmö. En nära, tät, grön och funktionsblandad stad, Bygg för
närhet, Bygg blandad stad för ett rikt stads liv, Regional motor för grön tillväxt och
sysselsättning, Fortsätt att bygga attraktiv stad.

Förändrade processer för en socialt hållbar utveckling genom kunskapsallianser och
demokratiserad styrning.
Kommission för ett socialt hållbart Malmö, Malmös väg mot en hållbar framtid.

Sege Park ska vara en testbed* för hur delade funktioner* kan användas på områdesnivå. Konceptet utvecklas i byggherredialogen.
Ansvarig förvaltning är MF.
I Sege Park ska sam utnyttjande* av mark och byggnader utvecklas.
Konceptet utvecklas i byggherredialogen och mellan områdets förvaltare och verksamhetsutövare. Alla förvaltningar är ansvariga.

Cykelköket är ett exempel på delade funktioner.
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Nya tekniker och lösningar som förvaltningarna vill pröva ska om möjligt testas i Sege Park. Alla förvaltningar är ansvariga.
Hållbara avfallssystem ska vidareutvecklas och utvärderas av VA SYD.
Konceptutvecklingen ska överföras till Sege Park och de för tiden mest
funktionella och hållbara avfallssystemen kommer att användas i området. Ansvarig förvaltning är FK.
Ett delvis öppet dagvattensystem ska införas i Sege Park. Planeringen
av detta ingår i den kommande bygg herredialogen. Ansvarig förvaltning är GK.
Möjligheten att använda dagvatten för bevattning ska undersökas av
VA SYD. Ansvarig förvaltning är FK.
Sege Park ska vara en testbed för utvecklingen av gröna tak. Ambitionen är att taken ska vara tjockare och mer variationsrika än de gängse
sedum-mattorna. Konceptet utvecklas i byggherredialogen. Ansvarig
förvaltning är MF.
Sege Park ska vara en testbed för urinseparering* och i en kommande
avsiktsförklaring mellan Malmö stad och VA SYD framgår det att VA
SYD ska utveckla och testa detta i Sege Park. Målet är att minst en fastighet ska ingå i studien. Frågan kan tas upp bl.a. i byggherredialogen.
Ansvarig förvaltning är MF.
Ett pilotprojekt för att minimera varutransporterna ska genomföras
under 2015-2016. Efter pilotperioden görs en utvärdering för en eventuell fortsättning. Ansvarig förvaltning är SoN.
Temat giftfri miljö* ska behandlas i bygg herredialogen. Ansvarig förvaltning är MF.
I Sege Park ska Malmö stads nya byggnader byggas enligt konceptet
giftfri miljö. Frågan ska beaktas även vid ombyggnation. Ansvarig
förvaltning är SEF.

I Seved har en vertikal kvartersträdgård skapats där de boende kan
skörda grönsaker och kryddor året runt.
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1.3.

Minst hälften av de privata företagen i verksamhetslokalerna har
inriktning mot hållbarhet
Kommission för ett socialt hållbart Malmö, Malmös väg mot en hållbar
framtid. Förändrade processer för en socialt hållbar utveckling genom
kunskapsallianser och demokratiserad styrning.

Strategisk kommunikation krävs, vilket framgår i kommunikationsstrategin, se åtgärd för effektmål 1.1.

1.4.

Biltrafiken inom Sege Park är minimerad
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram, Malmö stad 2009-2020. Sveriges klimatsmartaste stad, Effektivare
användning av energi, Minskade utsläpp, Omställning av transporter och resvanor,
Framtidens stadsmiljö finns i Malmö, Hållbar stadsutveckling, Staden ska bli renare
och tystare, God vistelsemiljö för alla i Malmö och I Malmö är det lätt att göra rätt,
Hållbar konsumtion och livsstil.
Översiktsplan för Malmö. En nära, tät, grön och funktionsblandad stad, Bygg för
närhet, Staden som kulturell och demokratisk arena, Verka för en hälsosam stad.

I bygg herredialogen ska bygg herrar uppmuntras till att välja goda mobilitetslösningar som sänker parkeringsnormen. Ansvarig förvaltning
är SBK.
Lättillgängliga och strategiskt placerade cykel parkeringar ska finnas i
Sege Park. Detta uppmärksammas i framtagandet av detaljplan samt i
bygg lovsskedet. Ansvarig förvaltning är SBK.
Dialog med Skånetrafiken ska hållas i syfte att öka tillgängligheten till
kollektivtrafiken. Ansvarig förvaltning är GK.
En finmaskig gatustruktur som gynnar fotgängare och cyklister ska
skapas. I detaljplan framgår var gång- och cykelväg ska finnas. Ansvarig förvaltning är SBK.
Ett parkeringshus i utkanten av området ska byggas. Parkering på
mark och i parkeringshus regleras i detaljplan. Ansvarig förvaltning är
SBK.
Barns skolvägar ska tryggas genom Vänlig väg till skolan*. Konceptet
ska användas både vid nybyggnation och vid befintliga förskolor/skolor i Sege Park. Även reglering via trafikmärken kan behövas. Ansvarig
förvaltning är GK.
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Sege Park ska vara ett område där man väljer cykel och gång framför bilen.

1.5.

Antal bilar per lägenhet är maximalt 0,5
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram, Malmö stad 2009-2020. Sveriges klimatsmartaste stad, Effektivare
användning av energi, Minskade utsläpp, Omställning av transporter och res vanor,
Fratmtidens stadsmiljö finns i Malmö, Hållbar stadsutveck/ing, Staden ska bli renare
och tystare, God vistelsemiljö för alla i Malmö och I Malmö är det lätt att göra rätt,
Hållbar konsumtion och livsstil.
Översiktsplan för Malmö. En nära, tät, grön och funktionsblandad stad, Bygg för
närhet, Staden som kulturell och demokratisk arena, Verka för en hälsosam stad.

Se åtgärder för effektmål 1.4.
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1.6.

Sege Park är en plats där alla kan känna sig trygga och välkomna
Bidrar till må/uppfyllelse:
Översiktsplan för Malmö. Staden som kulturell och demokratisk arena, Arbeta för
trygghet och jämställdhet i stadsrummet. Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning, Fortsätt att bygga attraktiv stad.
Kommission för ett socialt hållbart Malmö, Malmös väg mot en hållbar framtid, Etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor,
Boendemiljö och stadsplanering.

En trygghetsanalys ska genomföras i detaljplanearbetet. Vidare lyfts
trygghetsfrågorna i byggherredialogen. Ansvarig förvaltning är SBK.
Bebyggelsen, ny såväl som befintlig, ska utformas så att entreer och
balkonger vänder sig mot gatan. Förgårdsmarken ska utvecklas till
att bli ett viktigt inslag i gatulivet. Entreernas placering, möjlighet till
balkonger och förgårdsmark ska regleras i detaljplan. Dessa frågor
behandlas även i byggherredialogen. Ansvarig förvaltning är SBK.
Byggnadernas utemiljö ska utformas så det tydligt framgår vad som är
privat och offentligt. Frågan ska lyftas i byggherredialogen. Ansvariga
förvaltningar är SBK och GK.
Frågor om social hållbarhet ska uppmärksammas i byggherredialogen.
Ansvarig förvaltning är SoN.
Varje byggherre ska tillhandahålla kommunen lägenheter för vidare
upplåtelse i andra hand. Andrahandsuthyrning görs till personer som
av olika skäl inte kan erhålla egna hyreskontrakt. Minst 1O% av hyresrätterna för bostäder inom den aktuella fastigheten eller motsvarande
antal inom byggherrens övriga hyresbestånd i Malmö ska tillhandahållas. Ansvarig förvaltning är FK.

En vandring i Sege Park som en del av medborgardialogen som har genomförts.
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1.7.

Demokratiska värderingar genomsyrar den utveckling som sker i
Sege Park
Bidrar till må/uppfyllelse:
Översiktsplan för Malmö. Staden som kulturell och demokratisk arena, Bidra till
delaktighet.

Etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor,
Tillit.
Kommission för ett socialt hållbart Malmö, Malmös väg mot en hållbar framtid.

En medborgardialog ska finnas under hela processen i utvecklingen av
Sege Park. Ansvarig förvaltning är SoN.
Vid tilldelningen av bygg rätter ska andra byggkoncept eller boendeformer (tex byggemenskap* och kollektivboende) än de gängse
beaktas. Ansvarig förvaltning är FK.

1.8.

Arbetssökande i Stadsområde Norr ges möjlighet till arbete/
praktik i samband med utvecklingen av Sege Park
Bidrar till må/uppfyllelse:
Översiktsplan för Malmö.

Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning,

Kommission för ett socialt hållbart Malmö, Malmös väg mot en hållbar framtid. En
social investeringspolitik som kan göra samhällssystemen mer jämnlika, Arbetsmarknad.

Upphandlande förvaltningar ska verka för att sociala klausuler ska
användas vid ny- och ombyggnation, samt vid drift och underhåll.
Ansvariga förvaltningar är SEF och GK.
FK ska verka för att mark tilldelas bygg herrar som arbetar med social
hållbarhet i planerings-, genomförande- och driftskedet. Ansvarig
förvaltning är FK.
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Projektet Urbana Villor i Västra Hamnen är ett
svenkt exempel på byggemenskap.
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2. KULTURMILJÖ
2.1.

Sege Parks kulturhistoriska (byggnads- och landskapsarkitektoniska, socialhistoriska) värden har beaktats vid nybyggnationen
Bidrar till må/uppfyllelse:
Översiktsplan för Malmö. Staden som kulturell och demokratisk arena.

Vid utformningen av detaljplanen (struktur, material, höjd etc.) ska särskild hänsyn tas till hur den nya bebyggelsen kan passas in med den
befintliga. Ansvarig förvaltning är SBK.
Ett fåtal byggnader ska tillåtas rivas vilket regleras i detaljplan. Ansvarig förvaltning är SBK.

2.2.

Mittaxeln och gröningen vid studentbostäderna (byggnaderna
11 och 12) är i huvudsak fria från ny bebyggelse
Bidrar till må/uppfyllelse:
Översiktsplan för Malmö.

Staden som kulturell och demokratisk arena.

I detaljplanen ska det framgå att marken i huvudsak ej får bebyggas i
mittaxeln och vid studentbostäderna. Ansvarig förvaltning är SBK.

Mittaxeln är ett viktigt element för områdets karaktär och historia.

2.3.

Befintliga byggnader utmed mittaxeln samt studentbostäderna
är bevarade utvändigt
Bidrar till må/uppfyllelse:
Översiktsplan för Malmö. Staden som kulturell och demokratisk arena.

Skyddsbestämmelser för bevarandevärda byggnader ska anges i detaljplan. Ansvarig förvaltning är SBK.
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2.4.

Byggnad 8 utmed mittaxeln är bevarad utvändigt och ingår i en
kulturbiotop* där även utemiljön är tidstypisk med en bevarad
solgång*
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram, Malmö stad 2009-2020. Framtidens stadsmiljö finns i Malmö, De
gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas och God vistelsemiljö för alla i Malmö.
Översiktsplan för Malmö. Staden som kulturell och demokratisk arena.

En kulturbiotop ska skapas vid byggnad 8. Solgången som finns där
bevaras som en del av kulturbiotopen. Ansvarig förvaltning är SEF.

Solgångarna uppfördes för att patienterna skulle kunna vistas ute oavse tt väder.

2.5.

Värdefulla/exotiska träd är i huvudsak bevarade
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram, Malmö stad 2009-2020. Framtidens stadsmi/jö finns i Malmö, Staden
ska bli renare och tystare, De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas, God vistelsemiljö för alla i Malmö, Naturtillgångar brukas hållbart, Malm önaturen ska värnas.
Översiktsplan för Malmö. Staden som kulturell och demokratisk arena, Verka för en
hälsosam stad.

Bevarandevärda träd ska beskrivas i planbeskrivning och i särskilda
fall på kvartersmark ska det finnas en skyddsbestämmelse i detaljplan.
Ansvarig förvaltning är SBK.
På allmän plats ska värdefulla träd bevaras. Ansvarig förvaltning är GK.
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3.BEBYGGELSEKARAKTÄR
3.1.

Bebyggelsen omfattar 90 000 - 140 000 m 2 BTA
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram, Malmö stad 2009-2020. Naturtillgångar brukas hållbart, Malmö ska
växa resurssnålt.

Byggrätternas storlek inklusive våningsantal/totalhöjd ska regleras i
detaljplan. Ansvarig förvaltning är SBK.

3.2.

Merparten av de nya byggnaderna innehåller mellan 1000 och
8000 m2 BTA. Bostäderna är i huvudsak flerfamiljshus
Bidrar till må/uppfyllelse:
Översiktsplan för Malmö. En nära, tät, grön och funktionsblandad stad, Bygg för
närhet.

Se åtgärd för effektmål 3.1 .

3.3.

Skalan på de bruna tegelhusen längs med Simrisbanvägen är
minskad

Ny bebyggelse vid byggnad 30 ska gestaltas på ett sätt som minskar
skalan på befintlig byggnad.
Byggnad 31 och 32 ska rivas vilket regleras i detaljplanen. Ansvarig
förvaltning är SBK.
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Visionsbild över den nya bebyggelse, där det gröna står i fokus.
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4. FUNKTIONER
4.1.

I Sege Park finns det bostäder, verksamhetslokaler, parkeringshus, park och mötesplatser
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram, Malmö stad 2009-2020. I Malmö är det lätt att göra rätt, Malmö - en
kunskaps- och innovationsstad och Hållbar konsumtion och livsstil.
översiktsplan för Malmö. En nära, tät, grön och funktionsblandad stad, Bygg blandad stad för ett rikt stadsliv, Staden som kulturell och demokratisk arena, Skapa fler
och bättre mötesplatser.

Detaljplanen ska reglera markens användning för olika ändamål. Ansvarig förvaltning är SBK.
Ett kunskapscentrum om grön IT* och energi- och klimatfrågor ska
inrättas i Sege Park. Ansvarig förvaltning för lämplig planbestämmelse
i detaljplan är SBK.
Framtagandet av ett koncept för hur kunskapscentret kan byggas upp
och vilka som aktörer som bör ingå ansvarar MF för.
Genom markanvisning ska mark fördelas så att det finns minst tio
fastighetsägare i området. Ansvarig förvaltning är FK.

Visionsbild för mötesplatsen vid byggnad 14.
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4.2.

Det finns både offentliga verksamheter och privata företag i
Sege Park
Bidrar till må/uppfyllelse:
Översiktsplan för Malmö. En nära, tät, grön och funktionsblandad stad, Bygg för
närhet.

Se första åtgärd för effektmål 4.1.
Strategisk kommunikation krävs, vilket ska framgå av kommunikations- och marknadsföringsplanen, se åtgärd för effektmål 2.1.
SEF har möjlighet att hyra ut lokaler till externa aktörer vid behov/intresse. Ansvarig förvaltning är SEF.

4.3.

I Sege Park finns det fler bostäder än offentliga verksamheter
(m 2 BTA)

Fördelningen ska åstadkommas genom reglering i detaljplan. Ansvarig förvaltning är SBK.

4.4.

Det finns hyresrät ter och bostadsrätter/ägarlägenheter
Bidrar till må/uppfyllelse:
Översiktsplan för Malmö. En nära, tät, grön och funktionsblandad stad, Bygg blandad stad för ett rikt stadsliv.
Kommission för ett socialt hållbart Malmö,Malmös väg mot en hållbar framtid. En
social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor, Bostad
och bostadsförsöjning.

Vid markanvisningen ska mark/byggnader tilldelas bygg herrar som
har olika planer på att uppföra hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter. Ansvarig förvaltning är FK.
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5. PARK OCH ODLING
5.1.

Parken är en attraktiv stadsdelspark*
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram, Malmö stad 2009-2020. Framtidens stadsmiljö finns i Malmö, De
gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas, God vistelsemiljö för alla i Malmö, Naturtillgångar brukas hållbart, Malmönaturen värnas, och I Malmö är det lätt att göra
rätt, Malmö- en kunskaps- och innovationsstad.
Översiktsplan för Malmö. Staden som kulturell och demokratisk arena, Skapa fler
och bättre mötesplatser, Arbeta för trygghet och jämställdhet i stadsrummet, Verka
för en hälsosam stad, Bidra till delaktighet och Regional motor för grön tillväxt och
sysselsättning, Fortsätt att bygga attraktiv stad.
Kommission för ett socialt hållbart Malmö, Malmös väg mot en hållbar framtid. En
social investeringspolitik som kan utjämna skil/aderna i levnadsvillkor, Barn och
ungas inflytande och delaktighet.

Ytan för att parken i Sege Park ska kunna kategoriseras som stadsdelspark regleras i detaljplan. Ansvarig förvaltning är SBK.
Sege Park och Beijers park ska kopplas ihop visuellt och funktionellt
för att öka båda parkernas attraktivitet. Ansvarig förvaltning är GK.
Kvalitativa platser, ur genus- och mångfaldsperspektiv, av varierande
slag ska skapas i stadsrummet. An svarig förvaltning är GK.
Olika typer av mötesplatser (bänkar, scen, naturliga sittplatser mm)
ska tas fram i samråd med befintliga och kommande aktörer. Ansvarig
förvaltning är GK.
Element som lockar till rörelse och fysisk aktivitet ska utvecklas i
området och kopplas tydligare till elementen som finns i Beijers park.
Ansvarig förvaltning är GK.
Något eller delar av de förslag som framkom under Urban X* ska
implementeras i Sege Park på allmän platsmark. Arbetet påbörjas i
samband med att detaljprojektering påbörjas. Ansvarig förvaltning är
GK.
En mångfunktionell scen ska byggas vilken kan användas till olika
evenemang, stora som små. Ansvarig förvaltning är GK.
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Visionsbild för parken, med odling och plats för gemenskap.
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5.2.

Det finns åtta parkkaraktärer* (artrik, rofylld, allmänningen,
samvaro, rymd, viste, kultur/historia, vild) i parken
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020. Sveriges klimatsmartaste stad, Anpassning till klimatförändringarna, Framtidens stadsmiljä finns i Malmö, De gröna och
blå kvaliteterna ska utvecklas, God vistelsemiljö för alla i Malmö, Naturtillgångar
brukas hållbart, Malmönaturen ska värnas.
Översiktsplan för Malmö. Regional motor för grön
sätt att bygga attraktiv stad.

tillväxt och sysselsättning, Fort-

De åtta parkkaraktärerna ska utvecklas i Sege Park. Arbetet med att
säkerställa kvaliten och variationen görs löpande. Ansvarig förvaltning
är GK.
Ekosystemtjänsterna* i området ska optimeras och kompletteras vid
behov. En ekosystemtjänstanalys av befintliga kvaliteer och önskvärda förbättringar ska genomföras och presenteras i planbeskrivning.
Ekosystemtjänstanalysen genomförs så att den kan presenteras i
detaljplanearbetet. Ansvarig förvaltning är MF.
Områdets biodiversitet* ska tillvaratas och utvecklas genom kompletteringar av befintlig grönska. En biotopkartering genomförs för att
fastställa områdets biologiska kvaliteter. Karteringen ska utgöra ett
underlag för detaljplanearbetet. Ansvar för att karteringen genomförs
är GK i samråd med MF. MF undersöker även möjligheten till att söka
externa medel för att kunna genomföra karteringen. Ansvarig förvaltning ärGK.
Under 2015 ska en modell för kompensationsplantering* fram. Sege
Park ska vara testbed när modellen ska användas i skarpt läge. Ansvarig förvaltning är GK.

5.3.

Alla i Sege Park som vill, har möjlighet att odla. Både boende och
verksamheter har tillgång till odlingsplatser
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020. I Malmö är det lätt att göra rätt, Hållbar
konsumtion och livsstil.
Översiktsplan för Malmö. Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning, Fortsätt att bygga attraktiv stad. Staden som kulturell och demokratisk arena, Skapa
fler och bättre mötesplatser, Verka för en hälsosam stad.

Ett odlingslottsområde på cirka 2 500 m 2 ska lokaliseras i parken och
regleras som kvartersmark i detaljplan. Ansvarig förvaltning är SBK.
Möjlighet att etablera odlingslotter för förskolor och skolor i stadsrummet ska utredas. Ansvarig förvaltning är SEF.
En yta för allmän odling som exempelsvis kan innehålla en fruktlund
och bärbuskar ska skapas på parkmark. Ansvarig förvaltning är GK.
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Odling var en viktig del av vårdfilosofin under sjukhustiden. I det framida Sege
Park blir odling ett sätt att skapa identitet och gemenskap.

5.4.

Malmö stad erbjuder plats för kollektiv odling och odlingslotter
för enskild odling
Se åtgärder för effektmålet 5.3.

5.5.

På bostadsgårdarna finns det plats för odling
Bidrar till måluppfyllelse:
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020. I Malmö är det lätt att göra rätt, Hållbar
konsumtion och livsstil.
Översiktsplan för Malmö. Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning, Fortsätt att bygga attraktiv stad. Staden som kulturell och demokratisk arena, Skapa
fler och bättre mötesplatser, Verka för en hälsosam stad.

Odling ska erbjudas på bostadsgårdarna, balkongerna och förgårdsmarken. Temat uppmärksammas och arbetas med i bygg herredialogen. Ansvarig förvaltning är GK.
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6. ENERGI OCH KLIMAT
6.1.

Sege Park försörjs med förnybar energi.
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram, Malmö stad 2009-2020. Sveriges klimatsmartaste stad, Effektivare
användning av energi.
Översiktsplan för Malmö. Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning, Fortsätt bygga attraktiv stad.

En förfrågan till vindkraftsproducenter att allokera energi till Sege Park
ska ställas. Ansvarig förvaltning är MF.
Möjligheten att bygga vindkraftverk på egen mark utanför Malmö
kommun ska undersökas. Ansvarig förvaltning är FK.
Processen som driver åtgärderna för miljömålet att Malmö ska förses
med 100 % förnybar energi till 2030 ska bevakas. Ansvarig förvaltning
är MF.
Avsiktsförklaringen med E. ON ska bli en överenskommelse med konkret innehåll. Ansvarig förvaltning är MF.
Faktisk förbrukning ska stämma överens med beräknad förbrukning i
området. Under 2013 togs en energikalkyl fram för området och den
ska revideras i takt med utbyggnaden. Ansvarig förvaltning är MF.
Funktions- och effektbelysning på allmän plats skall så långt som möjligt drivas av förnybar energi. Ansvarig förvaltning är GK.

Takintegrerade solceller på en av de gamla vårdpaviljongerna (byggnad 4).
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6.2.

Lokala energikällor (t.ex. solceller, solfångare, bränsleceller,
vätgas) finns i Sege Park
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020. Sveriges klimatsmartaste stad, Mer förnybar energi och minskade utsläpp.
översiktsplan för Malmö. Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning, Fortsätt bygga attraktiv stad.

Nya tekniker som innebär produktion av förnybar energi, ska med
lätthet kunna appliceras, utöver angiven byggnadshöjd. Småskaliga
energianläggningar så som sol- och vindenergilösningar ska tillåtas i
detaljplan. Ansvarig förvaltning är SBK.
Malmö stad ska fortsätta att bygga lokala energikällor i Sege Park.
Ansvarig förvaltning är SEF.
I markanvisningsavtalen ska Malmö stads ambitionsnivå för området
framgå och att ny teknik och nya lösningar gärna får testas. Ansvarig
förvaltning är FK.
I bygg herredialogen ska vikten av att solenergilösningar (både på tak
och i fasad) finns i området uppmärksammas och arbetas med. MF
ansvarar för denna del i byggherredialogen. Bevakning sker dessutom
i bygglovshandläggningen där informationsblad "Solenergi i planeringen"tilldelas sökande och ansvarig förvaltning är SBK.
Vätgasdrivna fordon ska ha sin nod i Sege Park. En vätgastankstation
får permanent placering i närheten av Sege Park. Idag finns det ett
tillfälligt bygglov för vätgastankstation och inom det tillfälliga bygglovets giltighetsperiod ska kommande placering utredas. Ansvarig
förvaltning är MF.

6.3.

Alla nya byggnader uppfyller klass A i kärnområdet energi enligt
Miljöbyggprogram SYD
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020. Sveriges klimatsmartaste stad, Mer förnybar energi och minskade utsläpp.
Översiktsplan för Malmö. Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning, Fortsätt bygga attraktiv stad.

I markanvisningsavtalet ska det framgå att Miljöbyggprogram SYD kan
följas. Ansvarig förvaltning är FK.
I byggherredialogen ska byggherrar uppmuntras att välja så hög ambitionsnivå som möjligt. Ansvarig förvaltning är MF.
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6.4.

De befintliga byggnaderna är energieffektiviserade
enligt dagens nybyggnadskrav, BBR 20.
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram, Malmö stad 2009-2020. Sveriges klimatsmartaste stad, Effektivare
användning av energi
Översiktsplan för Malmö.
sätt bygga attraktiv stad.

Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning, Fort-

Vid ombyggnation ska BBR20 gälla som lägsta kravnivå avseende
energieffektivisering. Motsvarande krav som finns i Miljöbyggprogram
SYD ska dock eftersträvas Detta uppmärksammas i byggherredialogen. Ansvarig förvaltning är SBK.
SEF ska ha så höga ambitioner som möjligt vid renovering och ombyggnation av befintliga byggnader. Ansvarig förvaltning är SEF.

6.5.

Alla byggnader är anslutna till ett smart elnät
Bidrar till må/uppfyllelse:
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020. Sveriges klimatsmartaste stad, Mer förnybar energi och minskade utsläpp.
Översiktsplan för Malmö. Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning, Fortsätt bygga attraktiv stad.

Ett smart elnät ska finnas i Sege Park. En dialog med E.ON ska föras för
att de ska tillhandahålla den infrastruktur som krävs. Ansvarig förvaltning är MF.
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Uppföljning av hållbarhetsstrategi
Uppföljningen av målen i hållbarhetsstrategin görs vid två tillfällen,
den första år 2020 och den andra år 2025. Uppföljningarna ska förberedas genom att tex bestämma indikatorer för måluppfyllelse och
metoderna för uppföljningen. Resurser, d.v.s. tid och kostnader, för
uppföljningen står respektive förvaltning för. Ansvarig förvaltning för
sammankallandet är MF.
Sege Park ska bli ett resurseffektivt och klimatsmart område. Idag
belastar svenskarna i genomsnitt jordklotet med knappt 7 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Enligt IPCC* måste den genomsnittliga klimatpåverkan understiga 2 ton koldioxidekvivalenter per person
och år för att undvika kraftigt ökad växthuseffekt. Ambitionen är att
Sege Park ska närma sig IPCCs uttalade krav. En mätning av områdets
koldioxidbelastning ska genomföras för att se hur utfallet blev. Denna
mätning kan göras först när området är fullt utvecklat, det vill säga
tidigast år 2025. Ansvarig för att detta görs är MF.

29

Begreppsförklaring
Biodiversitet 1
Biologisk mångfald kan förenklat beskrivas som ett mått på hur många
olika levande organismer det finns.
BTA, bruttoarea
En area av mätvärda delar av våningsplan begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida 2• Här avses enbart våningsplan ovan mark, dock ej vind.
Byggemenskap 3
En byggemenskap är en grupp av människor som i egen regi och utifrån
sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en
byggnad.
Bygg herredialog 4
Tjänstemän från kommunen som tillsammans med en grupp byggherrar
under en tid samarbetar för en gemensam kunskapsbas, gemensamma
riktlinjer för hållbart stadsbyggande och för genomförandet av ett projekt. FK ansvarar för att byggherredialogen genomförs. Alla förvaltningar
ansvarar sedan för att bidra med specialistkunskaper.
Delade funktioner5
Delad, även kollaborativ, konsumtion beskriver förskjutningen i konsumentvärden från äganderätt till tillgång. Med hjälp av olika tekniker kan
mer göras med mindre resurser vilket bidrar till en mer givande och hållbar livskvalitet.

Delade funktioner bidrar exempelsvis till att resurser nyttjas effektivare
och att det blir enklarare att leva ett energi- och klimatsmart liv. Delade
funktioner bidrar även till att den sociala integrationen ökar liksom att
komforten ökar och därmed möjligheterna att leva ett gott liv. Konceptet
delade funktioner innebär att olika funktioner i Sege Park ska utformas så
att de kan nyttjas kollektivt.
Ekosystemtjänster6
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem (alla levande varelser
och miljön inom ett område) som på något sätt gynnar människan. Att
synliggöra kopplingen mellan naturen och människors välbefinnande är
grunden för utvecklingen av ekosystemtjänster.

Exempel på ekosystemtjänster:
Grundläggande processer som fotosyntes, bildandet av jord och cirkulation av näringsämnen.
Tjänster som vi får från naturliga processer, till exempel att vatten
filtreras i marken, att avfall bryts ner, att växter pollineras och att luften
renas.

2
3
4
5
6
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http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mang
fald-cbm/biologisk-mangfald/
Svensk standard.
http://byggemenskap.se/byggemenskaper/
http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo- hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Hall
bar-stadsutveckling/Klimatsmarta-Hyllie/Byggherredialog.html
http://www.collaborativeconsumption.com/about/#What does "collaborative consumption"
mean?
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regerings
uppdrag/Redovisade-2012/Ekosystem-och-ekosystemtjanster/
http://www.wwf.se/vrt-arbete/hllbara-stder/ekosystemtjnster-och-biologisk-mngfald/ekos
systemtjnster-och-st- der/151 5 769-hll ba ra-stder-3 a-ekosystemtj nster-och-stder
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Produkter som erhålls från ekosystem, till exempel mat, mediciner,
timmer, fibrer och biobränslen.
Giftfri miljö7
Innebär att det ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa
och miljön från farliga kemikalier. Giftfri miljö är ett nationellt miljökvalitetsmål.
Grön IT8
Grön IT innebär både minskad miljöpåverkan från själva användandet av
IT-hårdvara och minskad miljöpåverkan genom att optimera och även
ersätta miljökrävande processer med IT-tjänster.
IPCC9
FNs klimatpanel, IPCC, består av experter och forskare som med ett femårigt intervall lämnar rapporter om klimatförändringarna.

Koldioxidekvivalenter10
Mängden av en viss växthusgas. Begreppet används för att enklare kunna
jämföra de olika växthusgaserna, som har olika stor förmåga att absorbera
och återstråla jordens värmestrålning.
Kompensationsplantering
Motsvarande biomassa som tas bort ska återplanteras på annan plats.
Kulturbiotop
Det är inte bara byggnaderna som är viktiga utan byggnaden i sitt historiska sammanhang med andra byggnader och platsen, den ursprungliga
vegetationskaraktären med ibland specifika arter, utblickar, originaldetaljer, utrustning mm. Detta sammantaget skapar en historisk miljö eller
kulturbiotop.
Miljöbyggprogram SYD
Miljöbyggprogram SYD är Malmö stads och Lunds kommuns verktyg för
att stimulera ett mer ekologiskt hållbart byggande. Programmet drivs i
samarbete med Lunds universitet. Kommunerna ställer krav på att programmet ska följas vid nybyggnation i markanvisningar, försäljning och
upplåtelse av mark.
Läs mer på www.miljobyggprogramsyd.se
En ny lagstiftning gäller från och med den 1 januari 2015. Lagstiftningen
innebär en begränsning av kommunernas möjlighet att ställa krav som
går utöver vad Boverkets bygg regler (BBR) anger i samband med markförsäljningar och genomförandeavtal. I vissa fall kommer det att gå att ställa
särkrav, tex när kommunen bygger i egen regi eller när mark upplåts med
tomträtt. Under 2015 tas politisk ställning i både Lunds kommun och Malmö stad till Miljöbyggprogram SYDs framtid.

One planet living 11
Innebär ett sätt där alla världens människor kan leva ett lyckligt och hälsosamt liv inom de naturliga gränserna för vår enda planet. Begreppet One
planet living kommer från Världsnaturfonden, WWF.

7
8
9
10
11

http://www.kemi.se/Start/Giftfri-miljo/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6n_lT
http://www.naturvardsverket.se/ipcc
http://www.ne.se/koldioxidekvivalent
http://awsassets.panda.org/down1oads/lpr_2012_summary_book1et_final.pdf
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Parkkaraktärer
För att parker och grönområden skall uppskattas av människor krävs inte
bara lättillgänglig het utan att de har olika bestämda kvaliteter. Forskarna
Ann-Margreth Berggren-Bärring och Patrik Grahn vid SLU publicerade
1995 "Grönstrukturens betydelse för användningen''. Studien redogör för
hur människor använder grönområden och vilka kvaliteter som uppskattas. Forskarna kom fram till att en bra park bör innehålla åtta karaktärer:
Artrik, Rofylld, Rymd, Fest, Planen, Lek, Kultur/Historia och Vild. Parkkaraktärerna Lek, Plan och Fest har på senare år bytt namn till Viste, Allmänning
och Samvaro (Grahn 2005). Metoden har tillämpats i många sammanhang
och blir alltid lite olika beroende på den specifika platsen.
Sam utnyttjande
Nyttjande av gemensamma resurser (fysiska) under olika tider på dygnet.
Exempel på ytor som kan samutnyttjas: park, odling, lekplatser, parkering
och lokaler.
Solgång
En av nyheterna inom vården när sjukhusområdet anlades var att utomhusvistelse och sysselsättning betraktades som verksamma delar i behandlingen. Därför byggdes speciella längor för arbetsterapi, och till varje
vård paviljong byggdes en promenadgård som var inhägnad så att patienterna skulle kunna vistas där fritt. Längs staketet gick en taktäckt gång
eller "solgång" så att man även skulle kunna vara ute vid dåligt väder.
Stadsdelspark12
Park som bör ligga inom 500 meter från bostaden och som har storleken
5-10 ha.
Testbed 13
Plattform för experiment och utveckling.
Urban X14
Urban X var en pilotsatsning i Malmö för pedagogik kring arkitektur och
stadsutveckling som genomfördes 2012-2013 bland femteklassare.
Urinseparering 15
Syftet med att använda urinsorterande toalett är att skapa ett kretslopp av
näringsämnen, minska på utsläppen eller för att spara vatten.
"Vänlig väg till skolan"
Vänliga skolvägar är de vägar där man går till fots, cyklar eller åker buss.
Att gå eller cykla till skolan gör barn piggare och friskare samtidigt som
det är bra för miljön och trafiksäkerheten runt omkring skolan. Konceptet
vänder sig både till förskole- och skolledning men även till vuxna vars barn
går i förskolan/skolan.

12
13
14
15
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http://www.boverket.se/Global/Webbokha ndel/Doku ment/2007/Bostadsnara_natur.pdf
http:// en.wikipedia.org/wikiffestbed
http://oresundsklassrummet.wordpress.com/urban-x/
http://www.avloppscenter.se/urinseparerande-wc/
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Bilaga Sammanställning av åtaganden

Förvaltning

Effektmål

Åtgärd

1.1

Genomföra en byggherredialog

1.1

Beakta byggherrarnas hållbarhetsambitioner vid marktilldelning.

1.1

Ombesörja att en hållbarhetssamordnare anlitas.

1.1,1.3

Ta fram en kommunikations- och marknadsföringsplan

1.2

Vidareutveckla hållbara avfallssystem

VA SYD

1.2

Undersöka möjligheten att bevattna med dagvatten

VA SYD

1.6

Upplåta lägenheter i andra hand.

1.7

Beakta andra än de gängse byggkoncepten vid marktilldelning.

1.8

Verka för att mark tilldelas byggherrar som arbetar med
social hållbarhet.

Dialogpart

Fastighetskontoret

Förvaltning

4.1

Tilldela mark till minst 10 fastighetsägare

4.4

Sträva efter olika upplåtelseformer vid marktilldelning

6.1

Undersöka byggnation av vindkraft utanför Malmö

6.2

Malmö stads ambitioner för Sege Park framgår i markanvisningsavtalen

6.3

Skriva in i markanvisningsavtalen att Miljöbyggprogram
Syd kan användas.

Effektmål

Åtgärd

Dialogpart

Serviceförvaltningen

Förvaltning

-

1.2

Bygga nytt enligt giftfri miljö

1.8

Verka för sociala klausuler vid upphandling

2.4

Skapa och förvalta en kulturbiotop

4.2

Hyra ut till externa aktörer vid behov

5.3

Utreda möjligheten till odling för skolor och förskolor

6.2

Fortsätta att bygga lokala energikällor

6.4

Ha höga ambitioner vid ombyggnation avseende energi

Effektmål

Åtgärd

1.2

Leda pilotprojektet om sam lastning

1.6

Uppmärksamma social hållbarhet i bygg herredialogen

1.7

Leda medborgardialogen

Bland annat
förskoleförvaltningen

Dialogpart

Stadsområde Norr
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Förvaltning

Effektmål

Åtgärd

1.2

Behandla öppen dagvattenhantering i byggherredialogen

1.4, 1.5

Behandla kollektivtrafiklösningar

1.4, 1.5

Använda konceptet Vänlig väg till skolan

1.6

Behandla utformning av privat/offentlig utemiljö i byggherredialogen

Dialogpart

Gatukontoret

Förvaltning

1.8

Verka för användandet av sociala klausuler vid upphandling

2.5

Bevara värdefulla träd på allmän plats

5.1

Arbeta med kopplingar mellan Sege Park och Beijers Park

5.1

Utveckla mötesplatser

5.1

Utveckla element som lockar till rörelse

5.1

Förverkliga förslag från Urban X

5.1

Utveckla en mångfunktionell scen

5.2

Utveckla de åtta parkkaraktärerna

5.2

Genomföra en biotopkartering

5.2

Ta fram en modell för kompensationsplantering

5.3, 5.4

Utveckla ytan för odling på allmän plats

5.5

Behandla odling i byggherredialogen

6.1

Installera belysning som drivs av förnybar energi.

Effektmål

Åtgärd

1.1

Söka externa medel

1.2

Ta fram ett koncept för delade funktioner

1.2

Ansvara för att temat gröna tak behandlas i byggherredialogen

1.2

Verka för att en testbed för urinseparering genomförs

1.2

Ansvara för att temat giftfri miljö behandlas i byggherredialogen

4.1

Ta fram ett koncept för kunskapscentrum grön IT, energi och
klimat

5.2

Utföra en ekosystemtjänstanalys

5.2

Söka externa medel för biotopkartering

6.1

Undersöka möjligheten hos vind kraftsproducenter att allokera energi till Sege Park

6.1

Bevaka processen för miljömål Malmö 100% förnybar energi
år 2030.

6.1

Ta fram en avsiktsförklaring

6.1

Uppdatera energikalkylen

6.2

Ansvara för att temat solenergilösningar behandlas i byggherredialogen.

6.2

Utreda vätgastankstationens framtida placering.

6.3

Uppmuntra till hög ambitionsnivå avseende energi i byggherredialogen.

6.5

Verka för att ett smart elnät ska finnas i Sege Park

Skånetrafiken

Dialogpart

Miljöförvaltningen

Sammankalla till uppföljningsmöten (2020 och 2025)
Genomföra mätning av koldioxidbelastning
38

VA Syd

-

E.ON

E.ON
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Förvaltning

Effektmål

Åtgärd

1.1

Uppmärksamma miljö- eller hållbarhets-certifieringar i
bygg herredialogen

1.4, 1.5

Behandla mobilitetslösningar i byggherredialogen

1.4, 1.5

Reglera cykelparkeringar i detaljplan

1.4, 1.5

Reglera gång- och cykelväg i detaljplan

1.4, 1.5

Reglera parkering i detaljplan

Dialogpart

Stadsbyggnadskontoret

1.6

Genomföra en trygghetsanalys

1.6

Reglera balkonger, entreer och förgårdsmark i detaljplan

1.6

Behandla utformning av privat/offentlig utemiljö i byggherredialogen

2.1

Reglera anpassning av ny bebyggelse till befintlig i detaljplan

2.1

Reglera rivningsförbud i detaljplan

2.2

Reglera mark som ej får bebyggas i detaljplan

2.3, 2.5

Reglera skydd av byggnader och t räd i detaljplan

3.1, 3.2

Reglera byggrätternas storlek i detaljplan

3.3

Anpassa byggnationen runt byggnad 30

3.3

Reglera rivning av byggnad 31 och 32 i detaljplan

4.1, 4.2

Reglera markens användning i detaljplan

4 .1

Reglera markens användning i detaljplan så att ett lnformationscentrum möjliggörs

4.3

Reglera fördelning av bostäder och verksamheter i detaljplan

5.1

Reglera tillräcklig parkyta i detaljplan

5.3, 5.4

Reglera odlingslottsområde i det aljplan

6.2

Möjliggöra energiproduktionsanläggningar i detaljplan

6.2

Tilldela bygglovssökande "Solenergi i planeringen"

6.4

Behandla energiprestanda i samband med ombyggnation i
byggherredialogen
-

Förvaltning

Effektmål

Åtgärd

1.2

Sam utnyttja mark och byggnader

1.3

Testa nya tekniker och lösningar

Dialogpart

Alla förvaltningar

Uppföljning av målen 2020

-

Uppföljning av målen 2025
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