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Planprocess
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Beslut om planuppdrag i stadsbyggnadsnämnden (SBN).
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Maj 2020
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Sept 2020
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Dec 2020
Laga kraft
Jan/feb 2021

Beslut om samråd i stadsbyggnadsnämnden (SBN) 202001-23.
Samrådstid 3 februari – 6 mars 2020
Beslut om granskning i stadsbyggnadsnämnden (SBN).
Datumet är preliminärt.
Beslut om godkännande i stadsbyggnadsnämnden (SBN).
Datumet är preliminärt.
Beslut om antagande i kommunfullmäktige (KF).
Datumet är preliminärt.
Datumet är preliminärt.

Planfakta

Dp 5634
Planförfarande: utökat

Planhandlingar

•
•

Sökande: fastighets- och gatukontoret
Planhandläggare: Anna Swanberg
anna.swanberg@malmo.se
tel 040 - 34 22 64
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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde i anslutning till Yttre Ringvägen.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Detaljplanen är en del av ett sammanhängande utbyggnadsområde för verksamheter, en ca
3 km lång zon längs Yttre Ringvägen i både Malmö (Fortuna-Hemgården) och Burlövs
kommun (Bernstorp-Sunnanå). Med tanke på planområdets närhet till det övergripande
vägnätet är platsen lämplig att pröva för verksamheter som är ytkrävande och behöver goda
vägförbindelser, tex logistik och lager.
Konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6
kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning - se kapitel 3 - Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Planområdet ligger i odlingslandskapet utanför Malmö tätort, i gränsen mot Burlövs kommun precis öster om Yttre Ringvägen, och utgörs till största delen av jordbruksmark. Planområdets storlek är ca 15 hektar.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Detaljplanen är en del av ett sammanhängande utbyggnadsområde, en vidsträckt zon för
verksamheter längs Yttre Ringvägen, i både Malmö (Fortuna-Hemgården) och Burlöv
(Bernstorp-Sunnanå). Med sin närhet till det övergripande vägnätet är platsen lämplig att
pröva för verksamheter som är ytkrävande och behöver goda vägförbindelser, tex logistik
och lager.
Planområdet innehåller två delområden för verksamheter, norra och södra, och de skiljs åt
av Hörakroksvägen. Längs delområdenas kanter läggs en remsa naturmark, och mot Yttre
Ringvägen läggs ett område för järnvägstrafik för den eventuella yttre godsbanan.

NORRA

SÖDRA

Planområdets delområden, norra och södra.
2.2 Användning av mark och vatten - allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA

Gata. Planområdets två befintliga vägar, Hörakroksvägen och Mor Marnas väg,
planläggs som GATA. Användningsslaget inkluderar gång- och cykeltrafik och
planteringar.
Hörakroksvägen behöver kompletteras med plantering, en ny trädrad på södra
sidan av befintlig gång- och cykelbana, ur ett såväl gestaltningsmässigt som
grönt/ekosystemtjänstperspektiv.
Mor Marnas väg är idag en landsväg med hastighet 70 km/h och smala vägrenar. Vägen behöver kompletteras med gång- och cykelbana för att bli en trafiksäker och attraktiv koppling till regionbusshållplatsen vid väg 11. Gång- och
cykelbanan ska ligga på västra sidan eftersom målpunkterna ligger där.
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Mor Marnas väg – befintlig sektion till vänster och förslag till ny sektion till höger.
NATUR

Naturområde. I norra respektive södra kanten av planområdet planläggs områden som NATUR. Syftet är att kunna hantera dagvatten och skyfall samt att
göra det möjligt att utveckla gröna värden och ekosystemtjänster. I söder är
syftet dessutom att säkra ett respektavstånd till befintliga bostäder och eventuellt bevara några av de befintliga uppvuxna träden.
De ytor som i samrådsförslaget läggs som NATUR är preliminära. Utredningsarbete pågår och de kan komma att bli större eller mindre samt byta placering
under planprocessen.

2.3 Användning av kvartersmark
J

Industri. Med användningen industri avses all slags produktion, lagring och
annan hantering av varor. Även laboratorier, partihandel, lager samt tekniska
anläggningar, tex nätstation, inryms i användningen. Infrastruktur i form av
till exempel interna gator och spårområden som krävs för verksamheterna
ingår också. Vidare inräknas de personalutrymmen och kontor med mera
som kompletterar industriverksamheten. Praxis är att kontorsytor kopplade
till industriverksamheten medges inom ändamålet upp till 50 % av total
BTA.

J1

Industri, inte störande. Med användningen avses industri lika ovan (J) men
med begränsad omgivningspåverkan.

T1

Reservat för järnvägstrafik. Området är ett markreservat som pekas ut i
översiktsplanen för en framtida yttre godsbana. Områdets preliminära innehåll (dubbelspår) och bredd (ca 32 m räknat från befintlig vägkant) har utretts, se PM – Yttre godsspår.

2.4 Egenskapsbestämmelser på kvartersmark
e1

Utöver angiven nockhöjd (se nedan) får byggnad med nockhöjd högst
30 m finnas, i omfattning högst 20 % av egenskapsområdets yta. Planbestämmelsens syfte är att ge möjlighet att uppföra del av bebyggelsen
som robotiserat höglager.
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d1

Största fastighetsstorlek är 11 000 kvm. Planbestämmelsens syfte är att
reglera skalan så att den södra delen får en bebyggelsestruktur som bildar en övergång mellan den mycket storskaliga bebyggelsen på norra
delen och den befintliga småskaliga bostads- och bybebyggelsen vid
Allyhillvägen. Planbestämmelsen innebär att det blir minst 4 fastigheter på den södra delen.

prickmark

Marken får inte förses med byggnad. Planbestämmelsens syfte är begränsa var byggnader får placeras inom kvartersmark, av flera olika anledningar:

utformning,
flera bestämmelser



Nära T1 – reservat för järnvägstrafik får byggnad inte placeras
av säkerhetsskäl. Gränsen är ritad 60 m från Yttre Ringvägens
befintliga körbanekant. Se vidare PM – Yttre godsspår.



Siktstråk mellan trafikanter på Yttre Ringvägen och landskapet
i öster ska säkras. Se vidare PM Gestaltning vid Yttre Ringvägen.
Prickmarksområden i öst-västlig riktning reglerar detta.



Längs Mor Marnas väg reglerar prickmark att 10 m närmast
vägen hålls byggnadsfria. Detta bedöms som en lämplig anpassning till befintlig bebyggelse av lantlig karaktär, där husen
ofta ligger indragna en bit från landsvägarna, omgivna av
grönska.

Samtliga utformningsbestämmelser nedan bygger på den utredning
som gjorts om gestaltning av verksamhetsområdena under utbyggnad i
Malmö och Burlöv: PM Gestaltning vid Yttre Ringvägen. Förutsättningar,
fördjupade resonemang, analyser och slutsatser i form av riktlinjer
finns att läsa där. Nedan följer en kort
Byggnad ska gestaltas med väl sammanhållna fasader och inte med en
utpräglad baksida mot Yttre Ringvägen eller Mor Marnas väg. Tekniska installationer på tak ska inarbetas i byggnadens gestaltning. Motiv till bestämmelsen är att bebyggelsen ligger väl synlig och exponerad
i stadens nya gräns mot landskapet, och det är därför av vikt att den
präglas av en god arkitektonisk helhet.
Bebyggelsen ska till minst 2/3 färgsättas i NCS färgton Y20R–Y70R,
svarthet 30–50% och kulörthet 20–50% Motiv till bestämmelsen är att
bebyggelsen ska harmoniera och hänga samman med både landskapet
och omgivningen samt med de andra nya verksamhetsområdena i närområdet (som har samma riktlinjer och/eller planbestämmelser). Sammanhanget och karaktären skapas genom att bebyggelsen visuellt hålls
samman av en avgränsad färgskala.
Fasad på lager- och produktionsbyggnad ska delas upp visuellt om fasadlängden är längre än 50 m eller fasadhöjden är högre än 15 m. Motiv till bestämmelsen är att bryta ner upplevelsen av stora och monotona byggnadsvolymer, för att uppnå en mer varierad och mänsklig
skala.
Skyltar ska ingå i byggnadens fasadutformning, hållas inom byggnadens silhuett och samordnas i grupper. Skyltpelare tillåts inte. Motiv
till bestämmelsen är att bebyggelsen ligger väl synlig och exponerad i
7 (31)

stadens nya gräns mot landskapet, och det är därför av vikt att den
präglas av en god arkitektonisk helhet.
nockhöjd

Högsta nockhöjd i meter. Bestämmelser om nockhöjd reglerar den
högsta delen på en byggnads takkonstruktion. Delar som sticker upp
över taket, som skorstenar och ventilationstrummor, räknas inte in.

grönytefaktor

Grönytefaktor om 0,3 ska uppnås inom kvartersmark. I översiktsplanen anges att Malmö ska utvecklas till en hållbar, tät, grön och blandad
stad. En av strategierna för att uppnå en grönare stad är grönytefaktorn. Syftet med bestämmelsen är att bidra till goda livsbetingelser för
människor, djur och växter genom att skapa bra mikroklimat och luftkvalitet, god jordkvalitet och god vattenbalans inom planområdet. Det
är speciellt viktigt i verksamhetsområden, eftersom marken där ofta
hårdgörs i stor utsträckning.

utfartsförbud

Begreppet utfart innefattar även infart eller annan ut- och ingång. Bestämmelserna används av trafiksäkerhetsskäl. På plankartan reglerar
bestämmelsen att utfart inte får finnas mot Hörakroksvägen, inom 50
m från korsningen Mor Marnas väg-Hörakroksvägen samt på sträckan
närmast Allyhillvägen.

2.5 Administrativa bestämmelser
genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år.

2.6 Trafik och parkering
Motorfordonstrafik

Godstransporter med lastbil förmodas utgöra en stor andel av den ökade trafikmängd som
exploateringen medför. Framförallt beräknas trafiken till och från planområdet att trafikera
sträckan Mor Marnas väg – trafikplats Sunnanå/väg 11. Se vidare trafikutredningen (Sweco,
2019-11-27) och kapitel 3 - trafikkonsekvenser.
Angöring

All angöring till verksamheterna ska ske på kvartersmark. På den södra delen kommer en
gata och vändzon på kvartersmark att behövas, lämpligen läggs den ut som gemensamhetsanläggning för de nya fastigheterna.
Bil- och cykelparkering

Parkeringsbehovet ska lösas på kvartersmark inom respektive fastighet. Detaljplanen bestämmer formellt inte ett parkeringstal utan det slutgiltiga parkeringsbehovet är beroende
av vad som faktiskt prövas i bygglovet och de omständigheter som råder vid det tillfället.
Malmös gällande parkeringspolicy- och norm ska följas.
En parkeringsutredning har gjorts (SBK 2019-10-01). Utredningen sammanfattas nedan:
Förutsättningar
För denna del av Malmö och industrifastigheter kräver normen antingen 4,5 platser per
1000 kvm eller 0,3 platser per anställd för både cykel och bil. Kravet som utgår från yta är
baserat på ett antagande med 15 anställda per 1000 kvm.
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Norra delen
På den norra delen av planområdet planerar en aktör att anlägga en industribyggnad på
cirka 22 000 kvm vilket motsvarar cirka 30% av fastigheten. Fastigheten uppskattas ha runt
600 anställda, men antalet kan under vissa perioder under året stiga till runt 900.
Utifrån byggnadens yta skulle totalt 99 bilplatser respektive cykelplatser krävas. Utgår man
istället från antalet anställda skulle parkeringsbehovet för bil och cykel resultera i 180 platser för 600 anställda och 270 platser för 900 anställda. På grund av den höga personaltätheten jämfört med utgångsvärdet i normen ger beräkningen utifrån antalet anställda en mer
rättvis bild av det verkliga parkeringsbehovet. Eftersom det finns viss osäkerhet gällande
slutgiltigt antal anställda förmodas att åtminstone 180 bil- respektive cykelplatser behöver
kunna lösas inom fastigheten.
Södra delen
Eftersom södra delen av planområdet i nuläget inte har någon intressent är det framtida
parkeringsbehovet svårare att uppskatta. Det kan förmodas att denna verksamhet inte är
lika personalintensiv som den som kan bli aktuell i norra delen, utan istället ligger i närheten av den antagna personaltätheten 15 anställda/1000 kvm som normen utgår ifrån.
Delen söder om Hörakroksvägen är ungefär 43 000 kvm och kommer att delas upp i flera
fastigheter, minst fyra stycken, vilket kan påverka hur stor yta som faktiskt bebyggs. Med
antagandet att mellan 30 och 40% av ytan bebyggs skulle den parkeringsgrundande byggnadsytan bli cirka 13 000 - 17 000 kvm. Detta resulterar i, utifrån normens krav på 4,5 platser per 1000 kvm, i ungefär 60 - 80 bilplatser som ska lösas inom fastigheten och lika
många cykelplatser.
Gång- och cykeltrafik

För att säkerställa att fotgängare och cyklister kan ta sig till verksamheternas arbetsplatser
på ett attraktivt och trafiksäkert sätt kommer komplettering med gång- och cykelbana behövas längs Mor Marnas väg upp till korsningen med väg 11, dvs även i Burlövs kommun.
2.6 Teknisk försörjning
Dricksvatten och spillvatten

En VA-utredning pågår (dagvatten, skyfall, dricksvatten, spillvatten). Enligt utkast 2019-1127 föreslås dricks- och spillvatten anslutas till VA Syds dricks- och spillvattensystem i en
punkt vid korsningen av Tullstorpsvägen och Hörakroksvägen. Frågan utreds vidare under
planarbetet.
Dagvatten

En VA-utredning pågår (dagvatten, skyfall, dricksvatten, spillvatten). I utkast 2019-11-27
föreslås två principiella alternativ för dagvattenhantering: Alternativ A är att leda dagvatten
till de två dikesföretagen som finns i anslutning till planområdet. Alternativ B är att leda
dagvattnet till VA Syds dagvattensystem i Tullstorpsvägen. Frågan utreds vidare under
planarbetet.
Planbestämmelse om grönytefaktor bidrar till att dagvatten i viss mån kan fördröjas och
eventuellt renas på kvartersmark, innan det släpps vidare till systemet.
Skyfallshantering

Skyfallshantering inom planområdet kommer att utredas vidare, med utgångspunkt i att
omkringliggande fastigheters situation inte ska förvärras. Detta kan komma att innebära att
ytor i plankartan behöver avsättas för skyfallshantering.
Avfallshantering

Hämtning av avfall sker på kvartersmark.
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Avfallshanteringen utformas i bygglovsskedet. Hänsyn ska tas till framkomlighet och angöringsmöjlighet för miljöbilar. Backning med avfallsfordon ska undvikas. Förslag på lösning
utreds vidare under planarbetet.
Värme

Uppvärmningssystem för den nya bebyggelsen utreds vidare under planarbetet.
Gas

Eventuell anslutning av den nya bebyggelsen till gasnätet utreds vidare under planarbetet.
Elförsörjning

Inom planområdet kommer det att finnas behov av nya nätstationer. Planbestämmelse J
och J1 inrymmer detta ändamål. Antal och placering utreds vidare under planarbetet.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6
kap 3§ miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte upprättas. Miljökonsekvenserna redovisas nedan, i avsnitt 3.2.
Motiveringen till denna bedömning är att planområdet inte berör något Natura 2000område eller någon annan särskilt värdefull natur- eller kulturmiljö. Genomförandet
av detaljplanen bedöms inte heller påverka luftkvaliteten på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Inte heller bedöms möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten försämras.
Den planerade användningen, industri, skulle dock kunna innebära en viss risk för människors hälsa i form av exempelvis utsläpp. Spridningsmöjligheter för växter och djur kan
försämras i och med exploatering av obebyggd mark. Ökad hårdgörningsgrad av marken
kan innebära risk för ökade konsekvenser vid skyfall och risk för att värmeöar uppstår, vilket kan innebära risk för människors hälsa.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Att jordbruksmarken på platsen tas i anspråk av nya storskaliga verksamhetsområden innebär en betydande förändring av landskapsbilden och upplevelsen av platsen. Upplevelsen
av rymd och vida vyer kommer att påverkas.
För att undersöka graden av påverkan har en landskapsmodell byggts upp i det digitala
verktyget CityPlanner. Studier har utförts för ett större område i gränsen mellan Malmö
kommun och Burlövs kommun. Vyer från olika punkter har studerats. Illustrationer nedan
har hämtats från denna studie.
Vyer från Yttre Ringvägen
I Trafikverkets Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens närområde beskrivs hur Lundaslätten öppnar sig norr om Sallerups trafikplats och att trafikanten på sträckan upp till Sunnanå trafikplats reser i ett till stora delar öppet jordbrukslandskap. Riktlinjerna i kvalitetsprogrammet
anger att planeringen ska ”trygga de fina utblickarna mot backlandskapet genom att inte
uppföra siktbegränsande bebyggelse”.
I planförslaget föreslås en utbyggnad med en tät och delvis hög bebyggelse precis öster om
ringvägen. Det innebär att vyerna ut mot landskapet kommer att begränsas betydligt. I
planförslaget lämnas därför siktstråk i öst-västlig riktning (genom prickmark) som i viss
mån bevarar utblickar mot landskapet.
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Vy från bron (Hörakroksvägen över Yttre Ringvägen) mot den norra delen av planområdet. En preliminär byggnadsvolym med höjd 30 meter visas i bilden.

Vy från Yttre Ringvägen österut, mot den norra delen av planområdet. En preliminär byggnadsvolym med höjd 30
meter visas i bilden (samma volym som bilden ovan)

Vyer från landskapet
I landskapet öster om Yttre Ringvägen finns trädkantade, gamla vägar som bildar tydliga
fonder och rum. Sett från dessa vägar kommer verksamhetsetableringen i Allyhill att bli
mycket synlig och bilda stadens nya kant.

Vy från landskapet in mot staden. Vypunkt är på Mor Marnas väg, nära korsningen med Särslövsvägen. Föreslagen ny bebyggelse inom planområdet är de vita volymerna till höger i bild.
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Gestaltningsprinciper/riktlinjer, Malmö + Burlöv i samarbete
Vidsträckta nya verksamhetsområden med storskaliga byggda strukturer byggs och planeras
i nuläget längs Yttre Ringvägen både i Malmö och i Burlöv. Det har därför ett stort värde
att kommunerna formulerar gemensamma idéer om hur dessa miljöer kan gestaltas för att
påverka konsekvenserna för stadsbild och landskapsbild i en positiv riktning.
Ett samarbete om riktlinjer pågår, och har i en första version samlats i ett PM. (PM Gestaltning vid Yttre Ringvägen, version 1, 2020-01-13). Sammanfattning av riktlinjerna och hur de
används/tillämpas i planförslaget:
Gemensamma riktlinjer för hela PM-området
•

Synliga hållbarhetslösningar ska eftersträvas.

•

Styrd färgsättning av bebyggelsen, för skapa en sammanhållen karaktär. Undvik
skarpa kontraster av vitt och svart samt signalfärger. Ett definierat spann av kulörer bör användas till minst 2/3 av byggnadsfasaderna: NCS-spannet Y20R-Y70R
färgton, 30-50% svarthet och 20-50% kulörthet.

•

Skyltning sker på fasader och hålls samman i grupper. Skyltar bör placeras lågt på
fasader. Inga fristående skyltpelare.

•

Belysning används för att skapa karaktär och arkitektonisk rumslighet.

•

Entréer och kontor samt delar i exponerade lägen utformas med arkitektonisk omsorg och kvalitet.

•

Entréer orienteras mot gator och publikt använda platser.

Riktlinjer specifika för denna detaljplan
•

Bebyggelsens skala minskar från norr till söder, för att bilda en övergång till de befintliga bostäderna söder om planområdet.

•

Prickmark styr siktlinjer/släpp i öst-västlig riktning för att säkra utblickar mot landskapet.

•

Grönytefaktorn 0,3 gör det möjligt att stärka ekologiska värden på kvartersmark
och begränsar mängden hårdgjorda ytor.

Kulturmiljö och arkeologi

Arkeologiska undersökningar pågår. I övrigt innebär planförslaget konsekvenser för kulturmiljön i form av att de äldre stallbyggnaderna på sikt rivs, men dessa bedöms inte ha ett
större kulturhistoriskt värde.
Jordbruksmark

När jordbruksmark tas i anspråk för ny bebyggelse är en av konsekvenserna att möjligheten
att använda marken för produktion av livsmedel försvinner – för överskådlig tid framöver.
Hushållning med Skånes markresurser är en av de största utmaningarna för miljöarbetet i
länet. Kommunens uttalade strategi är därför att hushålla med kommunens markresurser
och att stadens utbyggnad i första hand ska ske innanför Yttre Ringvägen. Planområdet ligger dock utanför Yttre Ringvägen, i enlighet med markanvändningskartan i översiktsplanen
(2018).
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande av översiktsplanen (2017) påpekat att översiktsplanens förslag till markanvändning i flera fall strider mot kommunens uttalade strategi att
hushålla med mark.
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Översiktsplanens ställningstagande, att ange planområdet som lämpligt nytt verksamhetsområde, är taget utifrån förutsättningarna att Malmö kommer att fortsätta växa, att behovet
av arbetsplatser kommer att öka och att ytkrävande verksamheter som behöver goda vägförbindelser bäst förläggs till denna del av staden.
Totalt beräknas ca 13 hektar åkermark av hög klass tas i anspråk. Av dessa 13 hektar planläggs 11 hektar för verksamheter, 1 hektar för markreservat för yttre godsspåret och 1 hektar för natur. Ca 2 hektar planläggs som gata, men merparten av denna är redan utbyggd i
form av befintliga vägar.
Matjord som inte är förorenad kan, när planområdets kvartersmark bebyggs, återanvändas i
uppbyggnaden av områdena med beteckning NATUR. Ansvar för detta har exploatören.
Ekosystemtjänster

En ekosystemtjänstanalys omfattande hela Fortuna-Hemgårdens blivande verksamhetsområden (dvs denna detaljplan, dp 5523 och dp 5686) kommer att göras under 2020, före
granskningen av denna detaljplan.
Analysen ska påvisa viktiga värden och brister i planområdet, dess omgivning och övergripande sammanhang. Vidare ska rapporten beskriva hur ekosystemtjänsterna kan stärkas
och utvecklas i planområdet och övriga Fortuna-Hemgården.
Naturmiljö, grönstruktur och park

Planområdet utgörs till största delen av jordbruksmark och har idag därför begränsade natur- och rekreationsvärden. Naturvärdesinventeringen pekar ut att dungarna med uppvuxna
träd i anslutning till Allyhills gårdsmiljö, bl a fyra lindar, har ett högt värde ur ekosystemtjänstperspektiv. Frågan om detaljplanen ska säkra bevarandet av alla eller några av träden
kommer att utredas vidare under planarbetet, se ovan under Ekosystemtjänster. Det ska
även utredas om den vattenfyllda hålan med pilträd är en före detta märgelgrav eller en
branddamm.
Tillkomsten av dagvattenanläggningar kommer att öka möjligheterna till större biologisk
mångfald och bland annat gynna fågellivet på platsen.
Sammantaget bedöms planförslaget, trots kraftfull utbyggnad, bidra till något ökade naturvärden i en del av kommunen där naturvärdena idag är små.
Risker och säkerhet

Planområdet ligger intill Yttre Ringvägen där trafik med farligt gods förekommer. I Översiktsplan för Malmö anges uppmärksamhetsavstånd för ny markanvändning nära väg där farligt gods förekommer: för kontorsbebyggelse ska ett avstånd på 50 meter till sådan väg hållas. Om bebyggelse placeras närmare än angivna uppmärksamhetsavstånd ska en särskild
riskanalys genomföras.
På plankartan fastställs genom prickmark en 60 meter bred skyddszon, räknad från dagens
befintliga vägkant, där ingen bebyggelse får uppföras. Avståndet är motiverat av att den
eventuella yttre godsbanan ska rymmas, inklusive de riskavstånd som gäller för järnvägstrafik. Se vidare PM om yttre godsspår.
Området planeras inte för att innehålla riskobjekt eller miljöfarlig verksamhet där farligt
gods hanteras. Marktilldelning sker genom fastighets- och gatukontoret, som anvisar verksamhetstyper med olika behov till lämplig plats i Malmö.
Inga övriga åtgärder bedöms enligt RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)
vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
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Luftkvalitet

Luftkvaliteten påverkas till största delen av biltrafik. Luftföroreningarna i planområdet,
närmast Yttre Ringvägen, utgörs främst av kvävedioxid, som också indikerar andra hälsoskadliga luftföroreningar, som sotpartiklar. I dag beräknas luftkvaliteten i planområdet endast vara påverkad i liten omfattning (upp till 17 mikrogram kvävedioxid/m3).
Nya trafikmängder tillkommer, både på Yttre Ringvägen och inom planområdet, när verksamhetsområdet byggs ut. Tung trafik kan komma att vara en betydande del. Detta bedöms
dock inte påverka luftkvaliteten i större omfattning för de som kommer att bo i närområdet.
Malmö stads strategi för att minska luftföroreningarna är att gynna kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik. Det är därför viktigt att öka närheten till kollektivtrafik i området för de
som kommer att arbeta där. Cykelvägnätet kommer kontinuerligt att byggas ut och den planerade skalan, tätheten och närheten i omgivningen kan bidra till att det blir attraktivt att
cykla och gå till planområdet.
Vattenkvalitet

En dagvattenutredning är under framtagande. Dagvatten från planområdet kommer att ledas antingen via dikningsföretag till Sege å, eller via det kommunala duplikatsystemet. Slutlig recipient är Södra Öresunds kustvatten.
Preliminärt bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. Frågan kommer att utredas vidare under planarbetet.
Skyfall

Frågan kommer att utredas vidare under planarbetet, med utgångspunkten att omkringliggande fastigheter inte ska påverkas negativt vid skyfall.
Markföroreningar

En markmiljöundersökning kommer att göras inför granskningsskedet, preliminärt under
våren 2020.
Elektromagnetiska fält

Flera nätstationer kommer att behöva uppföras inom planområdet. Rekommenderade
skyddsavstånd ska beaktas.
Trafikkonsekvenser

En trafikutredning har gjorts (Sweco, 2019-11-27) i samarbete med Burlövs kommun. Utredningen omfattar två pågående detaljplaner för verksamheter - dp 269 i Burlöv och
denna detaljplan dp 5634 Allyhill:
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Översiktskarta med aktuell planering i området (källa Trafikutredningen)

Trafikutredningen visar bl a att kollektivtrafiken i närområdet behöver förbättras för att
möta behoven från kommande exploatering. Se bild nästa sida:
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Karta med förslag på lämplig placering av ny busshållplats (grön prick) och de i så fall nödvändiga nya gatukopplingarna (blå linjer). Planområdet markerat med gult. Källa: Trafikutredningen.

I trafikutredningen konstateras vidare att det befintliga vägnätet med dagens trafikflöden är
generellt välfungerande för biltrafik i delar som denna detaljplan berör. Se bild nedan:

Karta med dagens trafikflöden, ÅDT maxtimme. (källa Trafikutredningen sid 13). Planområdet är markerat med
gult.
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Med exploateringen i detta planförslag och dp 269 i Burlöv samt befintligt vägnät beräknas
trafikflödena bli enligt bild nedan:

Karta med framtidens trafikflöden i befintligt vägnät, dvs de flöden som genereras av exploateringen i och med de två
detaljplanerna (gul färg). ÅDT maxtimme. (källa Trafikutredningen, sid 29)

I trafikutredningen har även undersökts andra framtida scenarier som är kopplade till utbyggnad av närområdet, Fortuna-Hemgården etapp 2 (dp 5686) mm. Lösningar för att avlasta trafikplats Flansbjer, som är hårt belastad redan idag, har undersökts. Detta är dock
inte trafik som genereras av denna detaljplan. Läs mer i trafikutredningen.
Trafikbelastningen i framtiden på Tullstorpsvägen och Fortunavägen har även utretts. Den
alstrade trafiken till och från planområdet som ska österut/kommer österifrån är Mor Marnas väg norrut och vidare på väg 11 det självklara valet, eftersom sträckningen är gen och
har kortast restid. För trafik som ska västerut in mot Malmö finns istället för väg 11 ett
vägval via Fortunavägen/Tullstorpsvägen. Denna sträcka är kortare men tar cirka två minuter längre än resväg via väg 11. Karaktären på Fortunavägen/Tullstorpsvägen gör också att
skyltad hastighet inte kan hållas, vilket gör att den faktiska restiden förväntas bli ännu
längre. Utifrån ovan resonemang bedöms inte genomfartstrafiken på Fortunavägen eller
Tullstorpsvägen öka nämnvärt.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Planområdet är idag utsatt för kraftigt trafikbuller från Yttre Ringvägen, samt måttligt trafikbuller från Hörakroksvägen och Mor Marnas väg. Beräkning av nulägets trafikbullernivåer ses i bilden nedan:
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Bullerutbredningskarta med beräknade ekvivalentnivåer, dagens situation. Källa Trafikbullerutredningen.

Exploateringen kommer att generera ökad trafik, inklusive lastbilstrafik, till fastigheterna i
planområdets verksamhetsdelar och därmed generera trafikbuller. Detta gäller primärt på
Mor Marnas väg, från planområdet och norrut, men även trafiken på Hörakroksvägen
kommer att öka på grund av exploateringen. En bullerutredning har därför genomförts
(SBK, 2019-12-02) som visar beräknade ekvivalentnivåer år 2040, vilket ses i bilden nedan.

Bullerutbredningskarta med beräknade ekvivalentnivåer för år 2040. Källa Trafikbullerutredningen.
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Som indata för beräkningen har använts trafikflöden från trafikutredningen (Sweco 201911-27). Det scenario som har störst trafikmängder på Mor Marnas väg, scenario 2, har använts. Dessutom har beräkningen tagit med prognos för ökade mängder på Yttre Ringvägen och prognos för Hörakroksvägen utifrån ett ”värsta-perspektiv” med en färdmedelsfördelning med högre andel biltrafik än målen enligt TROMP. (källa: fastighets- och gatukontoret).
Som ses i beräkningen kommer trafikbullernivåerna att öka längs Hörakroksvägen och Mor
Marnas väg. Dock utsätts inte befintliga bostäder vid Allyhillvägen för ökade bullernivåer
på grund av exploateringen. En liten ökning ses för de bostäder som ligger allra närmast
ringvägen, men dessa beror inte på exploateringen inom planområdet utan på en generell
ökning på ringvägen.
Vidare kan det konstateras att de ökade flödena och bullernivåerna på Mor Marnas väg
norrut, i Burlövs kommun, kan komma att påverka bostäder som ligger på ett avstånd
inom ca 50 meter från Mor Marnas väg. Under det fortsatta planarbetet kommer detta att
studeras vidare.
Buller från industriell verksamhet
Planförslaget gör det möjligt att etablera industriverksamheter och dessa kan komma att generera industribuller, som kan påverka omkringliggande bostäder. Etableringar som tros bli
aktuella i området kombinerar kontor och lager med logistikbehov. Lastning, lossning och
trafik på den egna fastigheten antas bli huvudsakliga källor till industribuller.
Verksamheterna ska i anmälan- eller tillståndsprocessen visa att de klarar gällande riktvärden enligt miljöbalken och om eventuella åtgärder behövs.
Planförslaget hanterar frågan även genom att naturmark i söder läggs ut som buffertzon
mot bostäderna söder om planområdet.
3.3 Ekonomiska konsekvenser

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer Malmö kommun genom fastighets- och gatukontoret att sälja tomter till verksamhetsaktörer. Kommunen bekostar och anlägger den
allmänna platsmarken – gator inklusive gång- och cykelbanor samt naturmark.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastigheten Tullstorp 180:22
Delar av fastigheten kommer att styckas av till nya fastigheter för verksamheter.
Fastigheten Tullstorp 180:140
Del av fastigheten kommer, som idag, ligga kvar som vägrättsområde (i delar som planläggs
GATA). Eventuellt kommer fastighetsgränsen i väster mot Tullstorp 180:22 att justeras.
3.5 Samhällskonsekvenser
Näringsliv

Detaljplanen medger att nya verksamheter kan etableras i östra Malmö. Detta är en angeläget för hela staden och skapar, förutom arbetstillfällen, möjligheter för större verksamheter
att etablera sig, vilket eftersträvas. Även mindre verksamheter kommer att kunna ges plats i
planområdet. På detta sätt kan området ge plats för en variation av verksamhetstyper och storlekar vilket gynnar ett hållbart och mångfacetterat verksamhetsområde.
Jämställdhet

Planeringens mål för Fortuna-Hemgården, där denna detaljplan är den andra i ordningen,
är att skapa närhet och täthet i en stadsbebyggelse som hänger samman. Det gynnar kvinnor, som i högre utsträckning än män reser kollektivt eller cyklar. Det skapar också en miljö
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som är lätt att orientera sig i och som uppfattas som trygg. Såväl kollektivtrafiken som cykelvägnätet planeras att byggas ut på sikt så att verksamhetsområdet blir lättare att nå. Mobilitetsåtgärder initierade av verksamhetsområdets aktörer uppmuntras.
Kommunal service

Denna detaljplan innehåller inga bostäder och genererar därför inte behov av kommunal
service.
Relevanta övriga projekt

I dagsläget pågår detaljplaner för verksamhetsområden med liknande inriktning i närområdet:
I Malmö:
•

Hemgården, dp 5523 (planerad granskning våren 2020)

•

Fortuna-Hemgården Etapp 2, dp 5686 (planuppdrag gavs dec 2019)

I Burlöv:
•

Dp 269 Sunnanå-Korshög. (Samråd okt 2019). Planområdet befinner sig 200 m
nordväst om aktuellt planområde.

•

Kommande detaljplan, söder om dp 269.

•

Detaljplan för del av Sunnanå 12:1, område vid Södragård, nr 287
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet. Om dagvatten behöver ledas till dikningsföretag ansvarar
fastighets- och gatukontoret för att omförhandla dessa avtal.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
4.2 Tekniska genomförandefrågor

En arkeologisk undersökning av området pågår och bekostas av planansökaren. Ingrepp
i fornlämning regleras i Kulturmiljölagen (1988:950) och beslut gällande detta fattas av länsstyrelsen.
Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet
av området.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som understiger 10 minuter.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan
körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och
uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Mer detaljerade bullerberäkningar ska redovisas av exploatören i samband med bygglovsansökan.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen för strålning och
brandrisk.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Markreservation, markanvisningsavtal

Tekniska nämnden har tagit beslut om markreservation till ICA fastigheter för del av fastighet Tullstorp 180:22/21 (norra delen av planområdet). Markreservationen är första steget i
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en markanvisning. Markreservationen fullföljs genom ett markanvisningsavtal och/eller ett
köpeavtal.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning. Övriga förändringar
av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering. Den mark som ska ingå
i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd parkeller gatumarksfastighet.
I södra delen av planområdet läggs kvartersmark ut för verksamheter, denna kommer att
delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, kan det behöva bildas gemensamhetsanläggningar och/eller servitut. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning
och anläggningsförrättning.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av ett uttalat behov av större industritomter i Malmö. Detta till
följd av att företag anpassar sig till nya konsumtionsmönster i form av ökad e-handel, vilket
medför behov av mer ytkrävande lagerbyggnader.
Tekniska nämnden har beslutat att ge en markreservation till en aktör som vill uppföra ett
lager/logistikcentrum på hela norra delen, ca 7 hektar. Det innebär att platsen blir en central punkt för aktörens citylogistik, där omlastning ska ske till mindre fordon som levererar
till privatkunder i hela sydvästra Skåne.
För södra delen finns i dagsläget inga markreservationer, men tomterna (minst 4 st à ca 1
hektar styck) planeras att säljas till ett antal aktörer.
Fastighets- och gatukontorets inriktning är att marken ska kunna utnyttjas effektivt genom
att aktörerna kan bebygga upp till ca 50% av sin tomtyta.
Planförfarande

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Utökat planförfarande motiveras av att planläggningen inte är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen och är i övrigt av stor betydelse i och med
att genomförandet har en stor omgivningspåverkan när den läggs samman med annan pågående planläggning i närområdet. Dessutom tas jordbruksmark utanför Yttre Ringvägen i
anspråk.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 27§ planoch bygglagen.
Medverkande

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

Planområdet ligger i nordöstra Malmö i anslutning till Yttre Ringvägen (E6). Planområdet
begränsas i norr av fastighetsgräns/kommungräns mot Burlövs kommun, i öster av vägrättsområde för Mor Marnas väg, i söder av fastighetsgränsen och i väster av Yttre Ringvägens vägområde.
Planområdets storlek är ca 15 hektar.
Berörda fastigheter är:


Tullstorp 180:1. Fastighetsägare: privatperson



Tullstorp 180:22. Fastighetsägare: Malmö kommun



Tullstorp 180:140. Fastighetsägare: privatperson
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Ortofoto 2018. Planområdet markerat med orange linje.
Platsens historik

Planområdet ligger i odlingslandskapet utanför Malmö tätort, och utgörs till största delen
av jordbruksmark. Landskapet är öppet och har odlats i tusentals år.
Planområdet ligger i en del av Malmö som kraftigt förändrades strukturellt när Yttre Ringvägen byggdes i slutet av 1990-talet. De gamla landsvägarna klipptes då av. Hörakroksvägen med sin bro över motorvägen tillkom istället, för att göra det möjligt att korsa motorvägen och ta sig ut på landsbygden österut.
Den del av Mor Marnas väg som finns inom planområdet (och vidare norrut mot väg 11)
är också den byggd i slutet av 1990-talet.
Sydöst om planområdet är Mor Marnas väg en bit av en gammal landsväg, som ledde från
Fortuna till den ursprungliga byn Tullstorp. Idag finns rester av denna landsväg kvar i form
av Fortunavägen, Allyhillvägen och Mor Marnas väg. Se karta nedan.
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Häradskartan 1912. Planområdet markerat med orange färg.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Hörakroksvägen är en viktig länk eftersom den utgör den enda kopplingen över Yttre
Ringvägen mellan trafikplats Sunnanå och trafikplats Sallerup - en sträcka av 3 km.
Planområdet är rumsligt betydelsefullt eftersom det befinner sig på gränsen mellan tätort
och landsbygd. Platsen är dessutom ett av få ställen där trafikanter på Yttre Ringvägen har
utblickar mot landskapet.
Bebyggelse

I planområdets södra del finns två ekonomibyggnader. De är resterna av gården Allyhill,
vars bostadshus är rivet. Byggnaderna arrenderas av en hästägare idag och på sikt planeras
de rivas när marken exploateras med industriverksamheter.
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Stallbyggnaderna vid Allyhill. Foto: stadsbyggnadskontoret.
Kulturmiljö

Värdefull miljö i övrigt
Planområdet ingår i landskapskaraktären ”backlandskapet” enligt översiktsplanen. De uppvuxna träden vid gården Allyhill är ett värdefullt kulturhistoriskt element.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns fornlämningar inom planområdet, RAÅ Södra
Sallerup 40:1.
För norra delen av planområdet har en arkeologisk utredning gjorts 2018 (Sydsvensk Arkeologi Rapport 2019:08). För södra delen av planområdet pågår en arkeologisk utredning under
2019. Se kapitel 3 Konsekvenser – 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa – Kulturmiljö och
arkeologi.
Naturmiljö

Planområdet berör inte något Natura 2000-område eller någon annan särskilt värdefull natur enligt Naturvårdsplan för Malmö. Ett antal uppvuxna träd, bl a lindar, bokar, hästkastanj
och pilar finns vid gården Allyhill. En naturvärdesinventering (av kärlväxter) - dessa träd
och planområdets kantzoner - har gjorts, se vidare kapitel 3 Konsekvenser - 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa - Naturmiljö.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet delas på mitten av Hörakroksvägen. Norra delen sluttar mot norr, från ca +16
till ca +10 m. Planområdets södra del är mer flack och ligger på ca +15-16 m. Hörakroksvägens bro ligger på en jordvall, höjd ca +19 m i sin högsta del. Från bron har man god utsikt över planområdet och det omgivande landskapet.
Mot norr, sydväst och väst är planområdet rumsligt avgränsat av större landskapselement. I
kommungränsen, mot norr, står en hög trädridå som avskärmar visuellt. I sydväst och väst
avgränsar trädbevuxna bullervallar rumsligt. Mot öster har man en vid utblick mot Lundaslättens öppna och flacka landskap. Se vidare Kapitel 3 Konsekvenser – Stadsbild och landskapsbild.
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Kollektivtrafik

Planområdet är idag inte kollektivtrafikförsörjt. Närmsta hållplats är regionbuss (linje 174),
hållplats Sunnanå vid väg 11, avstånd ca 1,5 km. Närmsta hållplats för stadsbuss (linje 6) är
hållplats Ventilgatan på Ventilgatan vid Toftanäs, avstånd ca 2 km.
Bil-, cykel- och gångtrafik

Biltrafik
Planområdet är kopplat till större, regionala, trafikstrukturer via Mor Marnas väg norrut,
som ansluter till trafikplats Sunnanå vid väg 11. På den lokala nivån leder Hörakroksvägen
på en bro över ringvägen till Tullstorpsvägen. Därifrån kan man ta sig vidare längs Fortunavägen västerut eller längs Tullstorpsvägen söderut.
Gång- och cykeltrafik
Längs Hörakroksvägen finns gång- och cykelbana. I övrigt sker gång och cykling till och
från planområdet på landsvägar.
Teknisk försörjning

Elledningar finns i Hörakroksvägen och Mor Marnas väg.
Teleledningar finns i Mor Marnas väg.
Gasledningar finns i planområdets norra kant, nära kommungränsen mot Burlöv.
Dricksvattenledningar finns inte inom planområdet, närmaste ledning finns i Allyhillvägen,
alternativt Tullstorpsvägen på andra sidan Yttre Ringvägen. Planområdet ligger utanför VA
Syds verksamhetsområde för vatten.
Spillvattenledningar finns inte inom planområdet, närmaste anslutningspunkt finns i Tullstorpsvägen på andra sidan Yttre Ringvägen. Planområdet ligger utanför VA Syds verksamhetsområde för avlopp.
Planområdet ligger utanför VA Syds verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten från
åkermarken och Mor Marnas väg leds idag via angränsande fastigheter till två dikningsföretag, dels norrut till ”Nygrävning av Sege å år 1929” dels söderut till ”Tullstorp nr 7”, se bild
nedan.

Karta som visar dagens situation, avvattning till två dikningsföretag. Källa: VA-utredningen, utkast 2019-11-27.
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Yttre Ringvägen (E6) och Hörakroksvägen avvattnas till dammar som ligger väster om
Yttre Ringvägen och ägs av Trafikverket.
Skyfall

Dagens situation avseende skyfall har beräknats i VA-utredningen och ses i bild nedan:

Karta som visar dagens markanvändning, beräknat översvämningsdjup vid skyfall. Källa: VA-utredningen, utkast
2019-11-27.

Som man ser i kartan finns det lågpunkter inom planområdet där regnvatten samlas vid
skyfall. Vatten rinner från södra delarna av planområdet mot norr, och in på grannfastigheterna i norr.
Kommunal och kommersiell service

Kommersiell service finns i Toftanäs handelsområde, ca 2 km bort.
Demografi

Det finns inga bostäder inom planområdet. De närmaste bostäderna finns söder om planområdet, vid Allyhillvägen.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för väg, E22 Trelleborg – Blekinge – Norrköping. Väg E22 sammanfaller för Malmös del med väg E6 och till stora delar med väg E20.
Dessa vägar är alla riksintressen.
Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som markanvändningen Nytt verksamhetsområde.
Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
Översiktsplanen anger vidare:
•

planområdet tillhör det särskilda geografiska området Fortuna och Hemgården.
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•

bebyggelsetäthet 3-4 för norra delen (norr om Hörakroksvägen), dvs den
lägre täthetsgraden

•

Hörakroksvägen ingår i Övrigt huvudcykelnät, befintligt

•

Hörakroksvägen är en befintlig huvudgata

•

markreservat för kommande yttre godsbana ska finnas längs Yttre Ringvägen östra kant, dvs i planområdets västra del

•

uppmärksamhetsavstånd för farligt gods på Yttre Ringvägen

•

planområdet ingår i landskapskaraktären Backlandskapet

•

norra delen (norr om Hörakroksvägen) är ett område där vindkraft ska prioriteras

•

planområdet finns utanför sammanhållen bebyggelse, och därmed ska detaljplanen på remiss till Försvarsmakten om den möjliggör objekt högre än
20 meter.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

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

•

Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens närområde. Trafikverket, 2000

Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Malmös vatten – Kunskaps- och planeringsunderlag, 2018
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö stad, 2015-2020
Fotgängarprogram för Malmö stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö stad 2012-2019
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö stad och Burlövs kommun
Markanvisningspolicy, under arbete 2019

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•

Trafikutredning Tullstorp Sunnanå. Sweco, 2019-11-27
Parkeringsutredning. SBK, 2019-10-01
Trafikbullerutredning. SBK, 2019-12-03
PM - Markreservat för yttre godsspåret. SBK, 2019-06-10
PM - Gestaltning vid Yttre Ringvägen. Malmö stad och Burlövs kommun, Utgåva 1
2020-01-13
Arkeologisk utredning för norra delen. Sydsvensk Arkeologi, Rapport 2019:08
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•
•
•
•

Arkeologisk utredning för södra delen. Under arbete hösten/vintern 2019/2020
VA-utredning (dagvatten, skyfall, dricksvatten, spillvatten). Ramböll, Utkast 201911-27
Naturvärdesinventering (inventering av kärlväxter). Norconsult, 2019-08-26
Landskapsmodell i 3D med bilder. SBK oktober 2019

Stadsbyggnadskontoret
Carina Tenngart Ivarsson
Enhetschef

Anna Swanberg
Planhandläggare
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