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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med planförslaget är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde med hög
grad av funktionsblandning i anslutning till Yttre Ringvägen i Hemgården. Verksamhetsområdet ska kunna samexistera med framväxande, blandad stadsbebyggelse i dess närhet.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget utgör den sydöstra delen av Fortuna och Hemgården och planeras som en
startpunkt för områdets utveckling.
Planförslagets stadsbyggnadsidé bygger på en helhetstanke om en sammanhållen stadsbygd
där storskaliga, transportberoende verksamheter flätas samman med mindre verksamheter
samt bostäder i kommande detaljplaner. Ett övergripande mål är gott markutnyttjande,
med närhet, täthet och variation som planeringsriktning. Därför regleras marken för verksamheter med relativt hög detaljeringsgrad avseende bland annat utformning, höjder och
placering.

Illustration över planområdets
innehåll i ett tänkt framtida
sammanhang.

Bebeyggelse
Ny bebyggelse i planområdet utgörs av verksamhetsbyggnader kring en central huvudgata, i
fortsättningen kallad verksamhetsgatan. Tomter med stora kontors- och industribyggnader
samt lager tillåts öster om verksamhetsgatan. Mindre lokaler för verksamheter med
begränsad omgivningspåverkan styrs till ett band väster om gatan. En tydlig
bebyggelseordning som styr tung trafik, uppställning och omlastning till området närmast
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Yttre Ringvägen har bestämts för att en lägre och mer varierad bebyggelseskala ska kunna
möta verksamhetsgatan.
Park och dagvatten
Ett parkstråk med naturkaraktär löper från norr till söder i västra delen av planområdet.
Här tas planområdets dagvatten om hand i ett öppet system. I anslutning till stråket
planeras en grannskapspark, där en gravhög från bronsåldern fortsätter att prägla platsen
invid Nummertolvsvägen.
Trafik
Planområdet trafikförsörjs via verksamhetsgatan, som är en huvudgata med stadskaraktär
som leder trafik till verksamhetsområdet från Sallerupsvägen i söder. Topplocksgatan i Toftanäs förlängs och ansluter till området i senare planeringsetapper. Smalare lokalgator löper
genom de småskaliga verksamhetsdelarna och in i kommande bostadskvarter.
Gång- och cykelstråk kopplar planområdet till sin omgivning i Topplocksgatans förlängning, i verksamhetsgatan samt i det rekreativa parkstråket.
Planområdet kommer att kunna nås med kollektrafik i ett nytt hållplatsläge på Sallerupsvägen. Hållplatsen kan användas av både stads- och regionbussar.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen separat miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Däremot har konsekvenser identifierats, utretts och beskrivits i denna planbeskrivning.
Åtgärder beskrivs i kapitel 3 Konsekvenser och regleras i detaljplanen där detta krävs.
Ett mål med planförslagets struktur är att verksamhetszonerna ska fungera som buffert för
buller från Yttre Ringvägen för kommande bostadsbebyggelse väster om planområdet. Ett
nollalternativ till den föreslagna exploateringen innebär därför svårigheter att på sikt uppföra bostäder i närområdet.
Värdefull jordbruksmark tas i anspråk när området bebyggs. Med hänvisning till miljöbalkens 3 kap 4§ görs bedömningen att brukningsvärd jordbruksmark kan tas i anspråk i detta
läge för att tillgodose väsentligt samhällsintresse.
Riksintresset för kommunikationer (E6) säkras genom att detaljplanen gör ombyggnad av
Sallerups trafikplats och Sallerupsvägen möjlig. Detaljplanen ger möjlighet för bullerskydd
för befintliga bostäder söder om Sallerupsvägen.
Planeringsförutsättningar

Viktiga planeringsförutsättningar är behovet av stora tomter för verksamheter, där även
höga byggnader kan ingå. Blandad stadsbebyggelse, med förutsättningar för goda och attraktiva boendemiljöer eftersträvas i verksamhetsområdets och planområdets omedelbara
närhet. Möjlighet till urban och industriell symbios utgör en förutsättning i den tidiga planeringen.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen och utgör den första etappen i utbyggnaden av det verksamhetsområde som anges i Översiktsplan för Malmö, 2018.
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2 Planförslag
2.1 Områdets disposition och gestaltning

Visionen för Fortuna och Hemgården i sin helhet är en stadsdel med
•

bra miljöer att bo, arbeta och vistas i

•

både enkla och rikt sammansatta miljöer

•

nya grepp för framtidens verksamhetsområden

•

gröna värden både i innehåll och karaktär

•

hållbara lösningar – särskilt industriell symbios när det gäller exempelvis energi, avfall, transporter och service

Stadsbyggnadsidén bygger på denna helhetstanke om en sammanhållen stadsbygd där storskaliga, transportberoende verksamheter blir granne med mindre verksamheter, platser för
rekreation och småskalig odling samt bostäder. Marken ska utnyttjas väl, oberoende av användning. I synnerhet gäller det områdets verksamhetsdelar. Såväl bostads- som verksamhetsmiljöer ska vara mångsidiga både i det stora och det lilla.
Planförslaget tar sin utgångspunkt i en disposition där zoner med olika funktioner avlöser
och griper tag i varandra. I övergången mellan olika användningar kan nya kvaliteter växa
fram. Arbetsplatser kan möta en grön och vilsam park, framtida bostadsgårdar av olika slag
kan möta samma parkstråk med plats för lek. Miljön kan upplevas sammanhängande, innehållsrik och trygg.

Ö

V

Schematiskt tvärsnitt genom planområdet och dess närhet. Utgångspunkten är en disposition där zoner med olika
funktioner avlöser och griper tag i varandra (Kamikaze arkitekter). Bostäder ingår inte planområdet.

Planområdets zoner kan utgöras av bebyggelse med olika användning, renodlad eller blandad. Vissa zoner är också kommunikationsstråk som är rekreativa och gröna eller försedda
med platser för aktiviteter.
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Schematisk zonindelning av planområdet.
Zoner

Detaljplanens zonindelning baseras på den disposition som utarbetades inför de parallella
uppdrag som utförts och som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Bakgrunden och den
ursprungliga dispositionstanken beskrivs och illustreras i avsnitt 5.1 Planeringsförutsättningar,
Bakgrund och organisation.
Näringszon A
I näringszon A, närmast Yttre Ringvägen, gör planen det möjligt att etablera ytkrävande
verksamheter som kan använda skyltläget invid motorvägen och närheten till viktiga transportlänkar. Zonen nås via den centrala verksamhetsgatan som är huvudgata i området.
Näringszon B
I näringszon B kan ett band med mindre och mer varierade verksamhetsetableringar i lägre
skala växa fram. Zonen löper väster om verksamhetsgatan och kantar parkstråket, i fortsättningen kallat rävzonen.
Rävzonen
I rävzonen kan ett naturstråk etableras genom hela planområdet från söder till norr. Zonen
blir en länk mellan näringszon B och framtida bebyggelse i väster och ska därmed ta hand
om mötet mellan mindre verksamheter och blandad bostadsbebyggelse. Rävzonen har en
gångväg i hela sin sträckning. Zonen planeras få naturkaraktär med kullar, ängar och vatten
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och har fått sitt namn för att knyta an till den vilda karaktär som hittills inte fått plats i åkerlandskapet.
Vävzonen
Vävzonen innehåller bebyggelse med blandat innehåll: öppna, gröna bostadskvarter och inslag av små verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Denna zon ingår inte i
planområdet, utan ska kunna utvecklas vidare väster om planområdet i kommande detaljplaner.
Dillzonen
Dillzonen följer dagens huvudvattenledning och dess skyddsområde. Zonen har fått sitt
namn av den odling som länge förekommit på platsen. Dillzonen löper i planområdets norra
kant och vidare i sydvästlig riktning. Den kommer i framtiden att kunna användas för allt
som inte är byggnader: förskolegårdar, stadsodling, platser för idrott och lek, gång- och cykelvägar. Med sitt innehåll och möjlighet till gång- och cykelrörelser kan dillzonen binda
samman den framväxande bebyggelsen med befintlig bebyggelse om Sallerupsvägen.
Axelzonen
Axelzonen är huvudsakligen ett kommunikationsstråk för gång- och cykel i öst-västlig riktning och är en förlängning av Ventilgatans gång- och cykelväg i Toftanäs. I planområdet
korsar axelzonens stråk dillzonen och löper vidare genom verksamhetsområdet till Yttre Ringvägen. Planen gör det möjligt att med cykel och till fots nå en punkt som pekats ut som läget för en framtida ekodukt under motorvägen. Kopplingen kan bli en viktig länk till backlandskapet från Malmös östliga delar. Ekodukten ingår inte i detaljplanen.
Målpunkten
Målpunkten är en koncentrerad zon, ett område som ska innehålla en målpunkt för besökare
till stadsdelen. Planområdet omfattar inte målpunkten men gränsar till denna. Detaljplanen
tar hand om mötet mellan en framtida målpunkt och de tre viktiga rörelsestråken i rävzonen,
dillzonen och axelzonen.
Gator och torg
I korsningspunkten mellan planområdets båda huvudgator, i verksamhetsområdet centrala
del, uppstår en naturlig plats för ett torg som kan kantas med lokaler för service till området, exempelvis restaurang eller informations- eller möteslokaler som kan samutnyttjas.
Park
I planområdet anläggs en grannskapspark där en gravhög, Claussons backe, är en central
punkt. Parken övergår i rävzonen i öster.
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Planillustration med exempel på tät bebyggelse (Kamikaze arkitekter).
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2.2 Bebyggelse
Användning

Näringszon A
JKPE1

Planförslaget gör det möjligt att etablera stora industri- och andra verksamhetsanläggningar i näringszon A, närmast Yttre Ringvägen. Det kan handla om
företag med större logistikbehov eller huvudkontor med behov av lager. Parkering i p-hus får också förekomma. Nätstationer får uppföras i området.

Näringszon B
Z1KE1

I näringszon B väster om verksamhetsgatan, där skalan är lägre och verksamheterna mindre medges verksamheter som inte är störande för omgivningen.
Användningen Z är bred och innehåller olika typer av verksamheter som har
begränsad omgivningspåverkan. Där ingår lokaler för serviceverksamheter,
tillverkning, lager och verkstäder. Även verksamheter med behov av lokaler
för material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster omfattas. Även djurhållning tillåts i näringszon B
för att verksamheter som hunddagis ska få förekomma. Handel med varor
som produceras på platsen ingår i användningen. Handel med skrymmande
varor ingår i bestämmelsen Z men eftersom markparkering inte tillåts i större
omfattning bedöms den handel som kan etableras i området inte konkurrera
med verksamheter i det närliggande och storskaliga handelsområdet Toftanäs. Kontor får finnas och nätstationer får uppföras.

PKCE1

Två parkeringshus planeras i området. Den huvudsakliga parkeringen för anställda och besökare till området löses här. Parkeringshusen ska även kunna
innehålla en mindre andel service som gynnar området. Parkeringshusen ligger i anslutning till de tvärgående lokalgatorna i söder och norr.

JC

I korsningen mellan verksamhetsgatan och Topplocksgatans förlängning tilllåts, på de östra hörnfastigheterna, lokaler där service och restauranger kan
etablera sig kring ett torg. En byggrätt med djupet 20 meter ska innehålla industri, centrumverksamhet och parkering.

Exploateringsgrad, täthet, höjder

Näringszon A präglas av täthet och varierande höjder med ordningen att lägre byggnader ansluter till verksamhetsgatan och högre byggnader, exempelvis höglager och större kontorsdelar placeras centralt på fastigheten.
e1

Exploateringsgraden är 70% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. Den
har valts för att ett högt markutnyttjande ska kunna uppnås över tid.
Inom 50 meter från Yttre Ringvägen får endast komplementbyggnader uppföras. På varje fastighet får högst 10% av egenskapsområdets yta bebyggas
med komplementbyggnader. Dessa får ha högsta nockhöjden 5 meter. Inskränkningen i byggrätten föranleds dels av riskhänsyn men också av målet
att lastnings- och uppställningsytor ska styras hit.
Prickad mark i kvartersmarkens gräns mot NATUR får inte bebyggas.
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Byggnadshöjd och byggnads omfattning

Sektion genom verksamhetsgatan från söder. Bebyggelsen längs verksamhetsgatan ska bilda ett tydligt gaturum. I Näringszon A minskar skalan från fastigheternas centrala delar in mot gatan.
En generell högsta nockhöjd av 23 meter tillåts i näringszon A. Närmast
verksamhetsgatan medges en lägre höjd på byggnaderna för att skapa ett
gaturum i mänsklig skala. Skalan ökar succesivt österut i enlighet med
bestämmelserna e2, e3 och e4 nedan.
I det sydligaste kvarteret tillåts högsta nockhöjden 14 meter. Marken utgörs
av en tidigare krittäkt och kan inte bebyggas med höga byggnader av
bärighetsskäl.
e2

Inom 10 meter från huvudgatan är högsta tillåtna nockhöjd 14 meter.

e3

30 meter från huvudgatan får 20 % av byggnadsarean bestå av lager med
högsta nockhöjd 30 meter för att markeffektiva höglager ska kunna uppföras.

e4

30 meter från verksamhetsgatan får också 10 % av byggnadsarean bestå av
kontor med högsta nockhöjd 50 meter. Bestämmelsen ger möjlighet till
etablering av verksamheter med behov av betydande andel kontor. Det blir
ett sätt för dessa att annonsera sin verksamhet.

Näringszon B planeras för mindre verksamheter. Byggnader styrs ut mot de båda huvudgatorna, verksamhetsgatan och Topplocksgatans förlängning, samt mot parken väster om näringszon B (rävzonen). Byggrätterna har djupet 30 meter.
Generell högsta nockhöjd i näringszon B är 14 meter.
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e6

Högsta nockhöjd på 18 meter får finnas på 50 % av byggnadsarean på fastigheter som är större än 2000 m2.
Ett öppet inre på fastigheterna säkras med korsmark för att ge plats till ytor
för lastning och parkering i mindre omfattning. På korsmarken får komplementbyggnader uppföras på högst 10% av egenskapsområdets yta och ha
högsta nockhöjden 5 meter. Miljöhus-, skjul eller tak för upplag är exempel
på sådana komplement. För att en kant av bebyggelse längs verksamhetsgatan
ska kunna fungera bullerskyddande ska in- och utfarter till kvarterens inre huvudsakligen ske i kvarterens bakkanter, mot rävzonen.
Kvartersmark som gränsar mot PARK har prickmark med bredden 1 meter
för att säkra ledningsdragning, skötsel mm.

e5

Ringladals gård ingår i näringszon B. Detaljplanen gör det möjligt att utöka fastighetens yta och byggrätt ges för byggnader på 45 % av fastighetsarean. Respektive byggnad får ha största byggnadsarea 1000 m2. Högsta tillåtna nockhöjd är 14 meter, som i omgivande verksamhetskvarter.

Utformning

Riktlinjer för gestaltning har formulerats i ett samarbete med Burlövs kommun, PM Gestaltning kring Yttre Ringvägen. Riktlinjerna gäller för de områden för verksamheter som planeras
längs Yttre Ringvägen och väg 11 i Burlövs kommun (Stora Bernstorp). Syftet har varit att
formulera kvalitetsmål och riktlinjer för fortsatt planering och bygglovsgivning och att göra
det enklare för exploatörer att göra medvetna val. De övergripande målen fokuserar på hur
staden möter landskapet, synligt hållbar identitet och sammanhållen karaktär. Olika verktyg som kan
användas för att uppfylla målen beskrivs. Dessa varierar med platsens förutsättningar och
de ingående projektens specifika innehåll. Flera riktlinjer för utformningen har omsatts i
planbestämmelser, se nedan. Några riktlinjer är mer generella och beskrivs för området i sin
helhet och hanteras i senare skeden.
Ett exempel på det senare är synligt hållbar identitet. Den miljömässiga hållbarheten bör vara
synlig i verksamhetsområdet, för att stärka profileringen och göra stadens och verksamheternas intentioner tydliga. Det kan till exempel uppnås genom att tekniska installationer som
vindkraftverk, solceller och dagvattenlösningar syns. Tekniska installationer för lokal energiproduktion tillåts på tak och ingår i detaljplanens höjdbestämmelser.
Synligt hållbara transporter och gemensamma avfalls- eller energilösningar uppmuntras
men kan inte regleras i detaljplan. Marktilldelning, kommande samarbeten och avtal i samband med genomförandet påverkar dessa lösningar i hög grad. En hållbarhetsstrategi kommer därför att utarbetas på fastighets- och gatukontoret för att ta hand om dessa mål.
Målet sammanhållen karaktär handlar om att binda samman områdets uttryck utan att hamna
i det likriktade. Sammanhanget ska uppfattas och det ska gå att känna igen sig överallt i området. Nya och samspelande uttryck ska tillföras. Både skala och byggnadsordning hör hit.
Byggnader med lägre skala, publikt innehåll och människors rörelser styrs till verksamhetsgatan i hela dess längd. Den ökade detaljeringsgraden och närheten längs hela gatan gör det
lättare att som besökare orientera sig i området. Detaljplanens ambition är att både den
som färdas på motorvägen och den som cyklar längs verksamhetsgatan ska kunna uppleva
sekvenser av rum med olika karaktär och olika detaljeringsgrad.
Näringszon A
Näringszon A kommer utgöra verksamhetsområdets och stadens sista utpost i öster. Hur
området gestaltas kommer därför bestämma hur staden möter landskapet.
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Längs Yttre Ringvägen eftersträvas en tydlig bebyggelsekant, ett ”stadsbryn”, mot landskapet utanför. Valet att avsluta gränsen på ett kraftfullt sätt hänger samman med översiktsplanens riktlinje att förtäta staden innanför Yttre Ringvägen, att utnyttja marken väl och att
utforma nya områden för verksamheter på ett nytt sätt. Möjligheten att uppföra högre solitära kontorsbyggnader centralt i den yttre zonen kan resultera i en rikt varierad silhuett och
uppstickande byggnadskroppar bör därför gestaltas på ett omsorgsfullt sätt.
Kvartersmarken närmast Yttre Ringvägen får bara bebyggas med lägre komplementbyggnader och i liten omfattning och kan exempelvis användas till
körbara ytor, för uppställning eller upplag under tak. Zonen kan därför bidra
med ett öppnare långsträckt rum mellan den kraftfulla bebyggelsen och Yttre
Ringvägen. Zonen kan även innehålla plantering, förslagsvis grupper av
större träd längs fastighetsgränsen, för att skapa en upplevelse av sekvenser
för den som rör sig längs Yttre Ringvägen.
f1, f7, p2

Mot verksamhetsgatan är det en lägre byggnadsskala, närhet till gatan och en
högre grad av publikt innehåll som ska bidra med rumslig variation. I detaljplanen styrs detta av en bestämmelse om kontor, besöks- och personaltäta
funktioners placering och att minst en entré på varje fastighet ska orienteras
mot huvudgatan och mot torget. Förgårdsmark, med mått på mellan 2,5 och
4,0 meter, gör det möjligt att annonsera verksamhet, skapa entréplatser och
parkera cyklar och läsa handikapparkering invid byggnadernas entréer.

f2, f6

Byggnader vid verksamhetsgatan ska gestaltas så att de bryts ned i enheter
som inte är längre än 50 meter. Större lager- och produktionsbyggnader, som
är längre än 50 meter eller högre än 12 meter, ska förses med fasader som gestaltas för att minska upplevelsen av den stora skalan och öka upplevelsen av
variation.

f8

Den sydligaste fastigheten i näringszon A behöver förses med skydd mot industribuller i fastighetsgräns mot söder för att säkerställa att ljudnivåer inte
överstiger gränsvärden för befintliga bostäder söder om Sallerupsvägen. På
fastigheten ska byggnad därför placeras längs prickmarken vid den södra fastighetsgränsen.

f3

Skyltning styrs mot Yttre Ringvägen till byggnadernas fasader. Skyltar ska
ingå i byggnaders utformning. Fristående skyltning får inte förekomma mot
Yttre Ringvägen. Det är viktigt att näringsidkare med skyltning kan visa vilka
verksamheter som finns på platsen. Målet är en visuellt lugn trafikmiljö mot
Yttre Ringvägen och landskapet i öster och tydlig och sammanhållen skyltning i områdets inre.

m1

Belysning kan generellt användas för att skapa karaktär i området, exempelvis
på fasader. Belysning på trafikytor kan däremot, om belysningsstolparna höga
och belysningen stark, innebära risk för bländning av trafikanter på Yttre
Ringvägen. En planbestämmelse finns därför om att belysning ska utformas
så att den inte verkar störande på omgivningen.

n2

Högst en bilplats/2000 m2 fastighetsyta får finnas på mark för anställda och
besökare. Övrigt parkeringsbehov för anställda och besökare löses i parkeringshus genom p-köp i samband med marktilldelning. Målet med bestämmelsen är att använda kvartersmarken så yteffektivt som möjligt och att
bygga tätt för att minska bullerspridning från Yttre Ringvägen in i området.
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Näringszon B
f1, f2

Även i näringszon B används bestämmelserna om att kontors-, besöks- och
andra personaltäta funktioner ska orienteras mot huvudgata och att minst en
entré på varje fastighet ska finnas mot verksamhetsgatan. Bestämmelsens mål
är att öka orienterbarheten och tryggheten i området.

p1

En tät bebyggelse eftersträvas, med en blandning av bebyggelsekaraktärer
mot de allmänna gatorna. Bestämmelsen anger att byggnader ska placeras
med långsida mot förgårdsmarken vid huvudgata och mot park för att öka de
bullertätande egenskaperna i näringszon B.
Hur näringszon B möter rävzonen är viktigt och byggnader, staket och stängsel
bör gestaltas medvetet så att varierade och inte helt slutna baksidor skapas.
Byggnader förses lämpligen med fönster, balkonger, terrasser och uteplatser
vända mot parken. Även gröna element som större träd bör möta rävzonen.

p2

Förgårdsmark på mellan 2,5 och 4,0 meter bidrar med utrymme att vistas på,
att parkera cyklar, plantera och i mindre omfattning angöra på.

n1

Högst en bilplats/1000 m2 fastighetsyta får finnas på mark för anställda och
besökare. Övrigt parkeringsbehov för anställda och besökare löses i parkeringshus genom p-köp i samband med marktilldelning. Med bestämmelsen
kan kvartersmarken utnyttjas effektivare, ny bebyggelse uppföras tätt och
därmed skydda miljöer i väster från motorvägens trafikbuller.

n3

Träd och häckplanteringar på Ringladals gård ska bevaras mot parken för att
göra gårdens tidigare roll i jordbrukslandskapet synlig och för den biologiska
mångfalden. Bestämmelsen anger även att marklov krävs vid fällning av träd
med större stamomfång än 10 cm i brösthöjd.

Fastighetsstorlekar

Planförslaget reglerar inte fastighetsstorlekar. Samlad kvartersmark kan utgöra en fastighet
eller delas upp i flera fastigheter.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark

Den gröna identiteten är central i framtidens Fortuna och Hemgården. De gröna värdena
fastställs i detaljplanen på olika sätt.
PARK,
lek,
damm

Centralt i planområdets västra del, omedelbart öster om Nummertolvsvägen
planeras en grannskapspark. Parkens syfte är både att bidra med gröna miljöer för anställda i närområdet samt lek- och rekreativa värden för boende
och besökare. I framtiden utgör den även grannskapspark för de bostadsområden som planeras växa fram väster om planområdet.
Parken utgår från den bronsåldersgrav som finns på platsen, Claussens backe.
Gravhögens och platsens arkeologiska värde medför ett skyddsavstånd på 50
meter som gäller för ingrepp i marken, inklusive plantering av träd. Visuell
kontakt med omgivningen eftersträvas och parken blir därför helt öppen i
denna del.
Grannskapsparken ansluter i öster till den nordsydliga mer naturlika rävzonen.
I mötet med denna kan parken innehålla lekytor och mindre kullar.
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Rävzonen sträcker sig genom hela planområdet, från Sallerupsvägen i söder till
det större vattenledningsstråk som löper diagonalt i planområdets norra kant,
dillzonen. Rävzonen är ett naturstråk som ska fungera både som rekreativ miljö,
som kommunikationslänk och för omhändertagande av planområdets dagvatten. Zonen utgör också fysisk och visuell buffert mellan den mer småskaliga näringszon B och framtida blandad stadsbebyggelse i väster. Rävzonens karaktär inspireras av backlandskapet med ängsmark och kullar i mindre skala.
Dagvatten leds i stråkets längdriktning i svackdiken och samlas vid större
regnmängder på översvämningsytor. I rävzonens norra och södra del säkras
plats för dammar som ska fungera som fördröjningsmagasin. Rävzonen planeras för att öka de biologiska värdena på platsen när jordbruksmark tas i anspråk. Nya ekosystemtjänster behöver tillföras som bidrar med en större
mångfald av miljöer för både växter och djur. Se även 3.2 Konsekvenser för miljö
och hälsa, Ekosystemtjänster.
NATUR

Avståndet från fastighetsgränserna i näringszon A till Yttre Ringvägens vägområdeskant är 15 meter. Området regleras som natur på plankartan. Inom
ett område med en bredd av 12 meter, räknat från vägområdeskant, gäller
Trafikverkets krav på att markhöjden inte får ändras. Naturstråket har ängskaraktär med buskar som avskiljande vegetation. Zonen sträcker sig även in
mellan verksamhetskvarteren och bildar där smala öppningar mot landskapet
utanför.

TORG

I mötet mellan Topplocksgatans förlängning och den nordsydliga
huvudgatan bildas en korsningspunkt där ett torg skapas. Torget kan gestaltas
både med hårdgjorda ytor och med en grönare del som knyter an till
naturmarken som tar vid öster om torget.

GATA1,
skydd1-3
cykel,
gång

Sallerupsvägen kommer att byggas om för att ta hand om ökad trafik till
verksamhetsområdet, se 2.5 Trafik nedan. Söder om Sallerupsvägen finns en
bullervall som skyddar befintliga bostäder från trafikbuller från vägen. Den är
delvis planterad med buskar och fruktträd. En ny länk för cyklister och fotgängare till det nya hållplatsläget söder om vägen behöver skära igenom bullervallen. Skydd av olika höjd kommer att behöva finnas även efter ombyggnaden av Sallerupsvägen. I vissa lägen behövs högre skydd än den befintliga
vallen.
Regnbäddar (raingardens) planeras i delar av den nord-sydliga verksamhetsgatans längd. Regnbäddar är byggda försänkningar med ett dränerande system som täcks med vegetation. I dessa blir regnvatten tidvis även synligt i
gatumiljön. Regnbäddarna har en hög reningsförmåga och kan samtidigt bidra med fördröjning och reducera dagvattenvolymer. De för också in en
varierad växtlighet i en i övrigt hårdgjord miljö.

GATA2

I områdets norra och södra del finns smalare gator i öst-västlig riktning. I
kortare partier passerar de genom rävzonen för att kunna fungera sammankopplande med framtida byggnadsetapper väster om planområdet.

2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytefaktor
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f4, f5

Grönytefaktor gäller för kvartersmark i verksamhetsområdet. På kvartersmark för enbart verksamheter, med bestämmelserna J, Z och K anges grönytefaktorn till 0,3 i näringszon A och 0,2 i näringszon B.

Höjdsättning av mark

+0,0

Höjdsättningen av planområdet ska utgå från höjder som säkrar omhändertagandet av dagvatten. Viktiga höjdangivelser anges i den dagvattenutredning
som utförts i detaljplanearbetet. Utredningen anger att Nummertolvsvägen
och Topplocksgatans förlängning blir vattendelare för avrinningsriktningarna
i planområdet. Markhöjder anges på plankartan i höjdsystemet RH2000.

2.5 Trafik
Cykeltrafik

Längs verksamhetsgatan planeras en separat cykelbana på dess västra sida genom hela verksamhetsområdet. På den östra sidan möjliggörs för cykeltrafik i form av en kombinerad
gång- och cykelbana. För tvärgatorna till verksamhetsgatan hanteras cykeltrafiken på olika
sätt. På den sydligaste av tvärgatorna, som utformas som en lokalgata med avsmalningar,
hänvisas cykeltrafik till att färdas i blandtrafik (sektion C). För den mellersta tvärgatan som
ska bli en förlängning av Topplocksgatan ska cykelbanor finnas på båda sidor för att bilda
en självklar cykelkoppling västerut mot framtida exploatering och centrala Malmö (sektion
A). På den nordligaste tvärgatan, som precis som den södra ska utformas som en lokalgata
med avsmalningar, ska en cykelbana finnas på gatans norra sida eftersom tvärgatan västerut
leder förbi ett tänkt läge för skola i framtida exploatering.
Längs Sallerupsvägen finns idag, utanför planområdet, ett prioriterat cykelstråk från centrala Malmö som i dagsläget slutar i höjd med Gyllins trädgård. Inom planområdet ska en
cykelbana från verksamhetsgatan till gång- och cykeltunneln under Sallerupsvägen, Lindells
gång, göra en framtida obruten koppling vidare längs Sallerupsvägen möjlig. Redan idag
medger Lindells gång en direkt cykelkoppling mot centrala Malmö via befintligt cykelstråk
längs Utflyktstigen i söder. Lindells gång kopplar samman framtida busshållplatser utmed
Sallerupsvägen med verksamhetsområdet vilket skapar förutsättningar för kombination av
olika färdmedel. På längre sikt bör cykelbanor på båda sidor av Sallerupsvägen anläggas
mellan planområdet och befintligt cykelstråk längre västerut för att förbättra möjligheterna
att enkelt nå fler målpunkter i staden och minska Sallerupsvägens barriäreffekt. Utbyggnad
av cykelbanor längs Sallerupsvägen är en förutsättning för att mål om färdmedelsfördelningen för området ska kunna nås.
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Karta över befintliga och nya kopplingar för huvudcykelnätet i och kring
planområdet utpekade i Översiktsplan
för Malmö (2018).
Gångtrafik

Längs samtliga nya gator inom planområdet planeras gångbanor på båda sidor. I rävzonen
kommer gångbanor anläggas för att skapa ett mer varierat nät av kopplingar för fotgängare
inom området. Hållplatslägena för kollektivtrafiken kopplas med gångbanor genom Lindells gång varifrån gångbanor möjliggör trygg och säker gång in till verksamhetsområdet.
Näringszon B bryts i planområdets norra del upp med en grön kil. Här skapas en separat
koppling för fotgängare mellan rävzonen och verksamhetsgatan som komplement till tvärgatorna.
Kollektivtrafik

En linjenätsutredning, UA Malmö Yttre – Malmö Linjenätsanalyser 2030, har utförts av Trivector i samverkan med Skånetrafiken och Malmö stad. Den visar hur kollektivtrafiken
succesivt kan utvecklas genom förlängning av linjer respektive nya hållplatser för befintliga
linjer.
Två nya hållplatslägen planeras vid planområdet. En ny hållplats längs Sallerupsvägen i nivå
med Lindells gång för busslinjerna 142 och 148 ger en bättre anslutning till verksamhetsområdet för regiontrafiken. Stadsbusslinje 35 föreslås dras om för att trafikera verksamhetsgatan och ett nytt hållplatsläge planeras därför i nivå med Topplocksgatans förlängning.
Med dessa hållplatser blir det maximala avståndet mellan föreslagna hållplatser och verksamheterna inom planområdet cirka 300 m. Hållplatserna ska utformas med god tillgänglighet och utrymme för cykelparkering.
Linje

Målpunkter

Framtida hållplatser
inom planområdet
17 (46)

Turtäthet rusningstid
(planerad)

Stadsbuss 35
Regionbuss 142
Regionbuss 148

Södervärn-TriangelnGustav Adolfs torg
Klågerup-BaraVärnhem-Södervärn
Torup-VärnhemSödervärn

Sallerupsvägen,
Verksamhetsgatan
Sallerupsvägen
Sallerupsvägen

5 min
15 min
(10 min)
Enbart helgtrafik

Turtäthet kollektivtrafik, dagens situation. Framtida utbyggnad av området med nya arbetsplatser kan föranleda
högre turtäthet.

För att utveckla kollektivtrafiken läng Sallerupsvägen och verksamhetsgatan genom området är torgytan i höjd med Topplocksgatans förlängning anpassad för att användas som
busstorg under en inledande period (stadsbuss 35). I ett längre perspektiv kan linjen förlängas norrut till vändzon vid planområdets norra gräns. Detta skapar god tillgänglighet för
framtida exploatering. Skulle stadsbuss 6 i framtiden förlängas från Toftanäs in till Fortuna
och söderut längs verksamhetsgatan kan samma vändzon utnyttjas.
Längs Sallerupsvägen ska framtida cirkulationsplatser utformas långsmala för att ge en mjukare linjeföring för regionbussarna som färdas längs denna väg.
Biltrafik

Verksamhetsgatan (sektion B) fungerar tillsammans med Sallerupsvägen som huvudgata för
trafikförsörjningen med bil.
De främsta målpunkterna för motorfordonstrafik är antingen parkeringshusen vid verksamhetsgatan eller fastigheter längs samma gata för leveranser. Verksamhetsgatan utformas
med ett körfält i vardera riktningen och skiljeremsor längs båda sidor som både kan fungera
som skyddsremsa gentemot oskyddade trafikanter och utrymme för växtlighet.
Sallerupsvägen kommer att kunna breddas till två körfält i vardera riktningen med cirkulationsplatser vid korsningen med verksamhetsgatan samt vid ramper till Yttre Ringvägen.
Övriga tvärgator till Verksamhetsgatan avses fungera som lokalgator som främst binder
samman planområdet med framtida bebyggelse väster om rävzonen. Den sydligaste, sektion
C, utformas med avsmalningar för att åstadkomma en lugnare karaktär. Den nordligaste
tvärgatan, sektion D, får separat cykelbana men utformas annars också med varierande
bredd för att hålla nere hastigheter, särskilt då ett lämpligt läge för en framtida skola pekats
ut längs gatans förlängning i väster (Strukturplan, 2017). Eftersom alla tre tvärgators funktion huvudsakligen bygger på framtida exploatering väster om planområdet kommer dessa
tills vidare fungera som återvändsgator med vändzoner som gör det möjligt för lastbilar att
vända. Anledningen till att dessa inte ska kopplas samman med befintliga vägar väster om
planområdet innan ytterligare exploatering är främst för att undvika att trafik påverkar befintlig bebyggelse och belastar vägar som inte är anpassade för större trafikmängder.
En förlängning av Topplocksgatan in i planområdet bildar ytterligare en huvudgata (sektion
A) med koppling till Toftanäs. Den utformas också med en bredd anpassad för ett körfält i
vardera riktningen och skyddsremsor på båda sidor.
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Yttre Ringvägen

Batterigatan

Trafikplats
Sallerup

Befintliga och nya huvudgator samt trafikleder
i och kring planområdet utpekade i Översiktsplan för Malmö (2018).

Infarter ska göras gemensamma för flera fastigheter i näringszon A för att bibehålla den bullerskyddande effekten. Detta är också viktigt ur en trafiksäkerhetsaspekt.
Enligt den trafikutredning som utförts, Fortuna Hemgården Trafikutredning (SWECO) kan cirkulationsplatser vid trafikplatsens två ramper samt vid verksamhetsgatan, med två körfält
mellan och i de två västliga cirkulationsplatserna, ge tillräcklig kapacitet för att klara av den
ökade trafik som planförslaget medför. Lösningen förbereder även delvis för den trafiknivå
som förväntas vid fullt utbyggt område. Vid utbyggnad av samtliga etapper skulle dubbla
körfält även krävas i båda riktningarna vidare längs Sallerupsvägen till befintlig cirkulationsplats vid Batterigatan. En sådan breddning skulle innefatta ett par befintliga brokonstruktioner över gång- och cykelbanor vilket kräver noggrannare studier av effekterna på dessa.
Det framtida behovet av dubbla körfält längs sträckorna kan minskas på vissa sträckor om
målen i Malmö stads trafik- och mobilitetsplan (TROMP) nås. Den utbyggnad utredningen visar
för första etappen krävs dock. Utredningen pekar också på att det vid ytterligare etapper
där verksamhetsgatan förlängs kan vara motiverat att skapa en ny koppling norrut för att
avlasta Sallerupsvägen Åtgärden är dock inte en förutsättning för att klara belastningen av
ett fullt utbyggt område.
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Illustrationsplan för området med markeringar för
sektioner som visas.

Sektion A, Topplocksgatan
Flexzonerna utformas för växelvis angöring respektive plantering (raingardens).
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Sektion B, verksamhetsgatan
Flexzonerna utformas för växelvis
angöring respektive plantering
(raingardens).

Sektion C, Södra lokalgatan
Körbanan ges varierande bredd med träd
alternativt utökad gångbana.
ring

Bilparke-

Sektion D, Norra lokalgatan
Körbanan ges varierande bredd med träd
alternativt utökad gångbana.

En detaljplan bestämmer formellt inte ett parkeringstal och den parkeringsnorm som gäller
vid bygglov tillämpas vid planeringen. Det slutgiltiga parkeringsbehovet är beroende av vad
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som faktiskt prövas i bygglovet och de omständigheter som råder då. Bilparkeringsbehovet
ska tillgodoses på kvartersmark, dock inte nödvändigtvis inom den egna fastigheten.
Inom området ska två parkeringshus anläggas som vardera, beroende på utformning, rymmer mellan 400 och 500 bilplatser. Genom att samla parkeringen till gemensamma anläggningar skapas förutsättningar för samnyttjande vilket innebär minskat totalt parkeringsbehov. Parkeringshusen är placerade vid de tvärgator som på sikt ska binda verksamhetsområdet med framtida bostadsområden. Placeringen stärker därför potentialen för samnyttjande. Ambitionen är att markparkering ska anläggas i så liten omfattning som möjligt i området och därför begränsas möjligheten till markparkering inom respektive fastighet. Gatumark ska användas för korttidsparkering och angöring. Parkeringshuset i söder placeras
200–300 meter från det nya hållplatsläget längs Sallerupsvägen vilket innebär goda möjligheter även för eventuell pendlarparkering.
Inom planområdet planeras för cirka 1600 arbetsplatser i ett initialt skede och på sikt, när
planområdet är färdigbyggt, cirka 2900 arbetsplatser. Det slutgiltiga parkeringsbehovet
kommer att variera beroende på verksamhetstyper och personalintensitet. De uppskattade
personalmängderna skulle innebära ett parkeringsbehov på 800–1000 bilplatser inom planområdet. Initialt kan parkeringsbehovet vara relativt högt men allt eftersom nya cykel- och
kollektivtrafikkopplingar genomförs förbättras möjligheterna till nedtrappning av parkeringsbehovet.
Parkering anpassad för rörelsehindrade ska anordnas inom 25 m från tillgänglig entré inom
respektive fastighet. För näringszon A ska anpassad parkering lösas så denna nås från tidigare beskrivna gemensamma infarter. Där det är möjligt ska anpassad parkering för näringszon B lösas på fastigheternas baksida och nås huvudsakligen via tvärgatorna. Där det krävs
för att klara avståndskravet, eller ingen annan lösning är tillgänglig, kan anpassad parkering
placeras på fastigheternas framsida eftersom tillräckligt bred förgårdsmark för detta ändamål tillåts. Vid denna typ av lösning ska in- och utfart över gång- respektive cykelbana ske
på samma plats och all backning ska ske inom kvartersmark på egen fastighet.
Cykelparkering

Behovet av cykelparkering är precis som bilparkeringen beroende av vad som faktiskt prövas i bygglovet och de omständigheter som råder vid tillfället.
För den uppskattade personalnivån på cirka 2900 anställda skulle omkring 900 cykelplatser
krävas i planområdet. Behovet ska lösas inom respektive fastighet. Cykelplatserna ska placeras i anslutning till verksamhetsgatan och entréer riktade mot denna.
Angöring

Samtliga verksamheter i näringszon A har sin angöring från verksamhetsgatan via angöringsgator på kvartersmark. Dessa ska i så stor utsträckning som möjligt nås via infarter gemensamma för flera fastigheter. För näringszon B är ambitionen att där det är möjligt leda angörande trafik till fastigheternas baksida. Där detta inte är möjligt kan viss angöring och eventuell korttidsparkering lösas på förgårdsmark. Där förgårdsmark utnyttjas för angöring ska
in- och utfart ske på samma plats och all backning ska ske inom kvartersmark.

2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Två anslutningspunkter kan användas för att koppla planområdet till vatten- och avloppsnätet. Anslutningspunkt A finns väster om Toftanäsvägen, i höjd med gång- och cykelvägen från Toftanäs. Ledningsdragning från planområdet föreslås ske i Nummertolvsvägens
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norra del till anslutningspunkt A. Anslutningspunkt B finns söder om Sallerupsvägen strax
väster om infarten till verksamhetsgatan.
Dagvatten

En vatten-, avlopps- och dagvattenutredning, Mark- och VA-utredning för Dp 5523, har utförts av WSP i samverkan med VA-Syd.
Dagvattenlösningen i planområdet bygger huvudsakligen på ett öppet system där dagvattnet fördröjs inom planområdet innan det når kommunens ledningsnät och recipienterna
Risebergabäcken och Sege å. Dagvattensystemet har utformats för att uppfylla de krav som
ställs på dimensionerande flöde till Risebergabäcken på 1,5 l/s.
Detaljplanens rävzon gestaltas så att den kan inrymma en öppen vattenväg, både vid normal
och extrem nederbörd. Rävzonen utformas med ett längsgående svackdike och fördämningar och översvämningsytor för att skapa reglervolym längs hela dess längd.
Gatorna i planområdet utformas så att de i första hand avvattnas ytligt och dagvattnet leds
därefter fram till dagvattenstråket i rävzonen i dagvattenledningar. Verksamhetsgatan förses
på vissa partier med sk regnbäddar, planteringar som fördröjer regnvatten men även bidrar
med viss rening.
I väster är Nummertolvsvägen gräns för dagvattnets uppsamling till rävzonen. Topplocksgatans förlängning delar systemet i ett sydligt och ett nordligt avrinningsområde med fördröjningsdammar i områdets lågpunkter, vid Sallerupsvägen i söder och strax norr om dillzonen i
norr. Därefter leds vattnet vidare till de anslutningspunkter som anges ovan.
Fördröjning av dagvatten ska ske på kvartersmark. I verksamhetsområdena kan fördröjning
exempelvis ske på gröna tak, genom anläggning av infiltrerande markytor och avrinning
mot gröna ytor. Grönytefaktorn 0,3 i näringszon A och 0,2 i näringszon B har angivits för
kvartersmark och planeringen av gröna lösningar och växtval bör ha som mål att också
skapa fördröjning av dagvatten.
Lastningsytor och uppställningsplatser för transportfordon/långtradare och lastbilar bör
vara ogenomsläppliga och kopplade till oljeavskiljare innan de leds vidare till t ex en damm
för ytterligare rening.
Skyfallshantering

Planområdet är i sin helhet höjdsatt så att fördröjningsytorna som beskrivs ovan även har
kapacitet att fördröja vatten vid skyfall. Naturliga lågpunkter i rävzonen utnyttjas för att
skapa stora och djupa dammar i söder och norr som kan omhänderta vatten vid kraftiga
regn.
Avfallshantering

Avfallshantering är en funktion som lämpar sig väl för gemensamma lösningar enligt ambitionen om industriell och urban symbios som är uttalad för området. Det kan exempelvis
innebära att plats för avfallshantering samnyttjas eller att det som betraktas som avfall i en
verksamhet kan utgöra råvara i en annan, i området eller utanför.
Avfallshanteringen ska i övrigt lösas i enlighet med Avfallsplan, 2016-2020, för Malmö stad och
Burlövs kommun. Hämtställen utformas utifrån VA Syds krav, där dragvägen för kärlen inte
får överstiga 50 meter. Lutningen på dessa platser får inte vara mer än 1:12 och ytan ska
vara jämn och med hårt underlag. Backande fordonsrörelser ska undvikas.
Värme

Planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet och befintliga fjärrvärmeledningar i Sallerupsvägen.
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Elförsörjning

Malmö stad arbetar förvaltningsövergripande och tillsammans med energiaktörer för att
sprida kunskapen om och inspirera till hållbara energilösningar, specifikt i de verksamhetsområden som planeras. I en situation där den önskade eltillförseln eventuellt inte kan säkras
är detta en central fråga, såväl för staden som för de som önskar etablera sig i området.
Detaljplanen bedöms inte begränsa möjligheterna till lokal förnybar energiproduktion.
En eller flera nätstationer kommer att uppföras inom planområdet, på kvartersmark inom
näringszon A och näringszon B.
Gas

En distributionsledning för gas löper från norr till söder längs Nummertolvsvägen i planområdets västra kant. Gasledningens skyddsområde för bebyggelse är 10 meter. Plantering
av träd ska inte ske närmare gasledningen än 2,5 meter och arbete i ledningens närhet ska
samrådas med Weum gas.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Ledningsrätter finns idag för matarledningen för vatten i planområdets norra kant (dillzonen)
och för den gasledning som löper i nordsydlig riktning längs Nummertolvsvägen i planområdets västra kant.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen separat miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Däremot har konsekvenser identifierats, utretts och beskrivs i denna planbeskrivning.
Åtgärder som krävs regleras i detaljplanen. Här följer en beskrivning av de konsekvenser
som har identifierats.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen separat miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Ett långsträckt verksamhetsområde planeras i ett idag öppet jordbrukslandskap med slättgårdar även innanför Yttre Ringvägen. Att jordbruksmarken på platsen tas i anspråk innebär i sig 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. Studier har utförts för ett större område i gränsen mellan
Malmö kommun och Burlövs kommun. Vyer från olika punkter har studerats.
I Trafikverkets Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens närområde, riktlinjerna att ”trygga de fina
utblickarna mot backlandskapet genom att inte uppföra siktbegränsande bebyggelse”. Detta
faktum kommer fortfarande att uppfyllas för den som färdas på Yttre Ringvägen. I landskapet öster om Yttre Ringvägen finns trädkantade, gamla vägar som bildar tydliga fonder
och rum. Från dessa vägar kommer etableringen i Hemgården däremot att bli tydlig.

Vy från Särslövsvägen västerut, in mot Malmö och Yttre Ringvägen. I fonden syns gården Tullstorp nr 6. Det nya
verksamhetsområdet kommer att bilda en tydlig bebyggelsekant innanför Yttre Ringvägen med stora byggnadsvolymer
med varierande höjd. Yttre Ringvägen i sig syns inte på detta avstånd.
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Verksamhetsområdet från Utflyktsstigen, gamla järnvägens bro över Yttre Ringvägen.

Planområdet sett från bron i Sallerups trafikplats. Vy mot norr. Verksamhetsområdet ses väster om Yttre Ringvägen och odlingslandskapet öster om den.

I detaljplaneområdet och dess närhet kommer vyerna ut mot landskapet i öster att begränsas betydligt. I den planerade verksamhetsutbyggnaden lämnas smala naturstråk i öst-västlig
riktning som säkrar utblickar mot landskapet och möjligheten att röra sig österut fram till
Yttre Ringvägen. Att bebyggelsen skapar en skärm mot trafikbuller från motorvägen har
bedömts vara en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av närområdet.
Ringladals gård omfattas av detaljplanen. Den inrymmer idag en åkeriverksamhet och kommer att kunna bevaras genom att bli en del av den mer småskaliga näringsszon B. Norr om
gården planeras också en gång- och cykelpassage där det kan bli möjligt att få kontakt med
rävzonens grönska och gravhögen i parkens västra del från verksamhetsgatan.
Vid Nummertolvsvägen, omedelbart väster om planområdet, finns idag låg bostadsbebyggelse. Härifrån kommer det nya verksamhetsområdet att vara synligt.
Söder om Sallerupsvägen finns småhusbebyggelse. Den är idag skyddad av en hög och bred
bullervall som kommer att finnas kvar och i vissa delar byggas på. Verksamhetsområdet
kommer inte att synas från denna bebyggelse och möjligheten till utblickar mot landskapet
kommer inte heller att påverkas.
Solljus och mikroklimat

Solstudier och bedömning av mikroklimatet behöver utföras i bygglovsskedet för den storskaliga näringszon A där uppstickande byggnader med höjder upp till 50 meter (kontor) respektive 30 meter (lager) tillåts. Kontor har samma dagsljuskrav som bostäder och maximal
exploatering kan innebära att dagsljusförhållandena påverkas negativt.
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Mot verksamhetsgatan har byggnadshöjden begränsats för att säkra en gatumiljö som även
upplevs som ljus.
Kulturmiljö och arkeologi

Kulturmiljö
Södra Sallerup M:K 181 är ett riksintresse för kulturmiljö strax öster om Yttre Ringvägen
och planområdet. I detta ingår såväl bevarad bystruktur, gamla vägdragningar som andra
rester från det äldre jordbrukssamhället. Yttre Ringvägen byggdes på en motorvägsbank.
Höjdskillnader och kraftfull växtlighet kring Södra Sallerups by medför att det idag inte
finns någon visuell kontakt mellan byn och planområdet. Detta förhållande bedöms inte
komma att förändras när verksamhetsområdet byggs.
Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av verksamheters etablering innanför Yttre
Ringvägen.
Strukturen har anpassats vilket gör det möjligt att bevara Ringladals gård som rest av det gamla
skifteslandskapet. Trädgården, med uppvuxna träd och planteringar, bedöms ha kulturhistoriskt
värde och kommer att utgöra en kant mot rävzonen.

Nummertolvsvägen är en viktig historisk rest och cykelkoppling i den planerade grannskapsparkens västra kant. Vägen ligger utanför planområdet i dess västra kant.

Arkeologi
Planområdet ingår i ett större arkeologiskt intressant område i östra Malmö. Det präglas av
förekomsten av krita och flinta och har därför varit boplats och plats för brytning och
hantverk under mycket lång tid. Den historiska bakgrunden beskrivs även i 5.2 Planområdet,
Platsens historik.
Gravhögen Södra Sallerup 3:1 (Claussons backe) ska även i fortsättningen ha ett visuellt öppet skyddsområde, ett så kallat fornlämningsområde, med 50 meters radie. Inom detta område får ingen bebyggelse uppföras och marken inte bearbetas. De delar av fornlämningsområdet som ingår i planområdet integreras i den planerade grannskapsparken och kommer inte att planteras ytterligare. Konsekvenserna för gravhögen blir därmed minimala.
Den blir skyddad.
En större, öppen utgrävning kommer att utföras inom planområdet, vid en möjlig plats för
en gravhög i nordost, efter att detaljplanen antagits. Resultaten av den arkeologiska utredningen bedöms inte komma att påverka den planerade markanvändningen och den fortsatta utbyggnaden i området i stort.
Jordbruksmark

Hushållning med Skånes markresurser är en av de största utmaningarna för miljöarbetet i
länet. När jordbruksmark tas i anspråk är en av konsekvenserna att möjligheten att använda
marken för produktion av livsmedel försvinner för överskådlig tid framöver.
Kommunens uttalade strategi är att hushålla med markresurser och att stadens utbyggnad
därför i första hand ska ske innanför Yttre Ringvägen. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande av översiktsplanen hänvisat till miljöbalkens 3 kap 4§ och anser att ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark kan ske i dessa lägen för att ”tillgodose väsentligt
samhällsintresse”.
Totalt beräknas knappt 33 ha åkermark tas i anspråk, varav 17 ha för kvartersmark för
verksamheter. Av det detaljplanelagda området utgörs ungefär 6 ha av gatumark (där Sallerupsvägen utgör en befintlig del). Omkring 10 ha av jordbruksmarken övergår till ny parkeller naturmark med bland annat öppen dagvattenhantering.
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Eventuellt överskott av matjord som inte är förorenad kan när planområdet bebyggs återanvändas i uppbyggnaden av den planerade rävzonen, till kullar, planteringar och platser för
lek.
Naturmiljö, grönstruktur och park

Planområdet utgörs idag till största delen av jordbruksmark som bedöms ha begränsade natur- som rekreationsvärden.
Tillkomsten av dagvattenmagasin och översvämningsytor kommer att öka möjligheterna till
större biologisk mångfald och bland annat gynna fågellivet i planområdet.
Rävzonen och den grannskapspark som planeras inom planområdet (PARK) ökar rekreationsvärdet på platsen.
I översiktsplanen finns ett ekostråk utpekat som berör planområdets norra del, en förlängning av Bulltoftastråket genom Toftanäs och med riktning österut till det omgivande landskapet. En utpekad ekodukt ingår inte i detaljplanen men kopplingen säkras i planområdet
med en av de öst-västliga gröna öppningarna med användningen NATUR. Där ska även en
gång- och cykelkoppling kunna finnas.
Längs Yttre Ringvägen, i hela planområdets längd, planeras ett smalare stråk av naturmark
som binder samman de öst-västliga gröna öppningarna. Zonen planeras innehålla planteringar och bedöms få högre biologisk mångfald än befintlig jordbruksmark. Det rekreativa
värdet på platsen är lågt på grund av vägbuller.
Sammantaget bedöms planförslaget, trots kraftfull utbyggnad, bidra till ökade naturvärden i
en del av staden där naturvärdena idag är relativt små.
Ekosystemtjänster

En ekosystemtjänstanalys kommer att utföras före antagandet av detaljplanen. Den utförs
för ett större område som omfattar framtida verksamhetsområden i Malmö och Burlövs
kommun och deras sammanhang. Syftet är att påvisa viktiga värden och brister i planområdet, dess omgivning och övergripande sammanhang. En bedömning ska svara på vilka ekosystemtjänster som är viktiga att skydda och ska stärkas och vilka som kan nyskapas. En utvecklingsplan med förslag på åtgärder inom planområdet ingår. Dagens matproduktion är
en försörjande ekosystemtjänst som på sikt förmodas kunna övergå i stödjande och reglerande ekosystemtjänster av olika slag.
Risker och säkerhet

Planområdet är beläget i omedelbar närhet till 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 en 50 meter bred
skyddszon, från vägkant, där endast komplementbyggnader får uppföras. Detta område
kommer därför inte att innehålla byggnader där människor vistas stadigvarande.
I en riskutredning utförd i samband med planeringen av en jämförbar etablering längs Yttre
Ringvägen (Pp 6018, Öster om Elisedal) bedöms riskerna för olyckor med avseende på farligt gods vara acceptabla. Det är möjligt att minska konsekvenserna av en olycka med utformningsåtgärder. Tekniska åtgärder kan exempelvis vara obrännbara fasader och avstängningsbar ventilation.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra några konsekvenser för farligt
gods på Yttre Ringvägen.
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Inga övriga åtgärder bedöms enligt RIKTSAM – Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
Området planeras inte för riskobjekt eller miljöfarlig verksamhet där farligt gods hanteras.
Marktilldelning sker genom fastighets- och gatukontoret som anvisar lämplig plats i Malmö
för verksamhetstyper med olika behov.
Luftkvalitet

Luftkvaliteten påverkas till största delen av biltrafik. Luftföroreningarna i planområdet,
närmast Yttre Ringvägen, utgörs främst av kvävedioxid, som också indikerar andra hälsoskadliga luftföroreningar, till exempel sotpartiklar. I dag beräknas luftkvaliteten där endast
vara påverkad i liten omfattning, upp till 15 mikrogram kvävedioxid/m3. Miljökvalitetsnormen (MKN) för luft har riktvärdet 40 mikrogram kvävedioxid/m3.
Nya trafikmängder tillkommer, både på Yttre Ringvägen, Sallerupsvägen och inom planområdet, när verksamhetsområdet byggs ut. Tung lasttrafik kan komma att utgöra en betydande andel. De beräknade luftföroreningar i område idag är låga eftersom de skingras
snabbt i det öppna landskapet. Tillkommande bebyggelse innebär en förändring i detta avseende men kan inte jämföras med den täta kvartersstadens gaturum och luftkvaliteten där.
Miljökvalitetsnormens gränsvärde (40 mikrogram kvävedioxid/m2) beräknas därför inte
nås. Föroreningarna från den ökade trafiken bedöms därmed inte innebära risker för de
som bor och 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 området kan bidra till att det är attraktivt att cykla
och gå till området.
Vattenkvalitet

Dagvatten från detaljplaneområdet kommer att ledas via Risebergabäcken till Sege å som är
huvudrecipient. Både den ekologiska och den kemiska statusen för Sege å anses i dag vara
otillfredsställande. Sege å bedöms vara känslig för ökad vattenföring och närsalter, samt
mycket känslig för föroreningar. Kvalitetskrav finns för en god kemisk och ekologisk status
år 2027.
Storleken på planområdet, typen av verksamheter och aktiviteter kommer att påverka belastningsgraden när markanvändningen ändras.
I detaljplanen tas den befintliga topografin till vara och ytor avsätts för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Dagvatten från planområdet kommer att genomgå flera olika fördröjningssteg i form av ett
öppet system av diken, översvämningsytor och dammar inom parkmark (rävzonen) i planområdet. Regnbäddar planeras i den centrala verksamhetsgatan. Dessa har fördröjande och
viss renande funktion. Därefter leds dagvattnet i ledningar till parkstråket rävzonen, där både
fördröjning, sedimentering och rening sker. I rävzonens norra och södra del kommer djupare
dammar att finnas, en mindre i norr och en större i söder. Dagvattnet kommer nedströms
planområdet att passera Toftanäsdiket och Toftanäsdammen där ytterligare rening och fördröjning kan ske innan det når Risebergabäcken.
En kompletterande dagvattenutredning har utförts med avseende på vattenkvalitet (Ramböll, 2020) för att optimera lösningarnas utformning. I utredningen har föroreningsbelastningen beräknats för med avseende på 13 studerade ämnen, varav sju tungmetaller. Två alternativ för dagvattenanläggningen har studerats, ett där områdets diken förses med lager
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av makadam och ett där de utförs som gräsdiken. Det första alternativet resulterar i större
reningseffekt.
Belastningen är störst i norr. Åtgärder som föreslås är, förutom makadamförsedda diken
generellt i systemet, att en större damm anläggs uppströms den som illustrerats i det norra
systemet, att rävzonens dike grävs djupare och att fler, mindre diken ansluter till detta. Fler
anslutningspunkter ger längre flödessträckor. I söder bedöms systemet kunna rena dagvattnet maximalt.
Halten av näringsämnen kommer att minska när markens användning inte längre är jordbruksmark. Däremot förmodas mängden tungmetaller öka med ökad trafik. Med föreslagna
åtgärder kan även föroreningshalterna i norr minska för 11 av 13 ämnen i förhållande till
befintlig situation i planområdet. Kvicksilver och kadmium är de ämnen som ses öka något.
Med transport av dagvattnet via Toftanäsdiket och Risebergabäcken uppskattas belastningen av tungmetaller, exklusive kvicksilver, nå ned till accepterade nivåer innan det når
Sege å. Kvicksilver är vid klassificeringen av MKN ett undantagsämne och går under
mindre stränga krav.
Planläggningen beräknas med ovanstående lösningar inte medföra ökad negativ påverkan
på slutrecipienten Sege å och inte medföra risk för att målen för miljökvalitetsnormen
(MKN) för vatten inte kan uppnås.
Skyfall

Planområdet är i sin helhet höjdsatt så att områdets fördröjningsytor även har kapacitet att
fördröja vatten vid skyfall, se 2.6 Teknisk försörjning, Dagvatten. Rävzonen, där dagvatten och
skyfallsvatten tas om hand, är planerad i ett område som idag rymmer lågpunkter. Situationen vid skyfall försämras inte för omgivande områden när detaljplanen genomförs. Hänsyn har tagits till ett framtida förändrat klimat.
Markföroreningar

Detaljplaneområdet är undersökt utifrån potentiella föroreningar, främst oljekolväten, tungmetaller och bekämpningsmedel, i både mark och grundvatten, se Miljöteknisk markundersökning för Fortuna Hemgården, Ramböll.
Området för rävzonen har undersökts och inga förhöjda halter av föroreningar har påträffats
inom användningsområdet. Nordväst om planområdet finns rester av en äldre gårdsmiljö
(Hemgården). Där finns tecken på att fyllnadsmassor kan innehålla föroreningar, vilket föranleder ytterligare utredning inför en exploatering på platsen, men bedöms inte påverka
planområdet.
Inom område som planeras som naturområde har halter av dieldrin/aldrin påträffats strax
över riktvärdena för känslig markanvändning (KM). Ämnena kommer från en insekticid
som bland annat använts vid behandling av jord. Insekticiden är förbjuden sedan 1970-talet. Områdena som har användningen Industri (J) och Naturområde (NATUR) bedöms
motsvara mindre känslig markanvändning, MKM, avseende markmiljön (50% skyddsvärde
för marklevande organismer) enligt Naturvårdsverkets riktvärdesmodell. Påträffade halter
är i storleksordningen tio gånger lägre än riktvärdet för MKM och ligger nästan i nivå med
KM. Med utgångspunkt i detta krävs inga åtgärder för att marken ska anses lämplig för ändamålet.
I området med beteckningen NATUR har även en arsenikhalt strax över KM påträffats.
Halten påträffades under grundvattennivå, på 1,5–2 meters djup. Arsenik i sådan halt är
troligen naturligt förekommande. Halten utgör inget problem för den markanvändning som
föreslås och inga åtgärder krävs.
Inga åtgärder behöver vidtas för att göra marken lämplig för planerad användning.
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Omgivningsbuller

Trafikbuller
En uppdaterad bullerutredning har genomförts efter detaljplanens samrådsskede (Bullerutredning för detaljplan för Sallerup 180:21 m.fl. i Fortuna, Version 1:1, Trivector).
Planområdet är utsatt för trafikbuller framförallt från Yttre Ringvägen i öster och från Sallerupsvägen i söder. Genom planområdet kommer den nord-sydliga verksamhetsgatan att
generera lastbilstrafik till fastigheterna i områdets verksamhetsdelar och därmed ytterligare
trafikbuller.
Eftersom området planeras för verksamheter ställs enbart krav på riktvärden för inomhusmiljöerna i planområdet. Riktvärdena varierar med lokalernas användningsområde, mellan
30 dBA (rum för presentationer, t.ex. större konferensrum) och 45 dBA (stora utrymmen
som kontorslandskap).

Trafikbullersituationen i ett fullt utbyggt
verksamhetsområde, beräknad på exempelbebyggelse (ekvivalenta ljudnivåer 1,5
meter över mark).
Värdena inkluderar reflexioner, vilket
kan öka dem med upp till 3 dBA. Värdena kan därför inte direkt jämföras med
riktvärden. Illustration: Trivektor

Vid befintliga bostäder gäller samma riktvärden för befintliga bostäder som vid ny bebyggelse, ekvivalentnivån 55 dBA vid fasader och uteplatser och 30 dBA inomhus. Riktvärdena
gäller eftersom de planerade förändringarna räknas som ”väsentlig ombyggnad av infrastruktur”.
Söder om Sallerupsvägen klarar de flesta enfamiljshusen riktvärdet 55 dBA i riktning mot
Sallerupsvägen. Ljudnivåerna vid några bostäder närmast undergången för gång- och cykel,
Lindells gång, och längst österut i bostadsområdet överskrider riktvärdet.
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Bullerutredningen visar att den södra sidan av Sallerupsvägen behöver förstärkas med bullerplank, på bron över Lindells gång (0,5 meter högt plank) och längs en längre sträcka
ovanpå bullervallen österut från och med den nya cirkulationsplatsen (1,0 meter högt
plank). Skulle uppmätta värden inomhus, i sovrum vända mot Sallerupsvägen, efter genomförande visa sig överstiga riktvärdet 30 dBA kan åtgärder på fönster eller ventiler bli aktuella.
Norr om Sallerupsvägen överstiger de beräknade bullervärdena 55 dBA vid en befintlig bostads takvåning. Även här kan åtgärder på fönster och ventiler vara aktuella om takvåningen innehåller sovrum där uppmätta värden visar sig överstiga 30 dBA. Vid övriga bostäder och dess uteplatser understiger bullervärdena 55 dBA.

Vy från norr. Söder om Sallerupsvägen kan bullernivåer under 55 dBA säkras i markplan och på uteplatser när
den bullerskyddande vallen förstärkts med kompletterande bullerplank. Ungefärlig utbredning visas med gröna markeringar.

Vy från söder. Norr om Sallerupsvägen överskrids de ekvivalenta ljudnivåerna riktvärdena vid en vindsvåning till en
av de befintliga bostäderna (gul markering). Vid övriga bostäder och dess uteplatser understiger de beräknade bullervärdena 55 dBA.

Industribuller
En utredning av förväntat industribuller och dess spridning till omgivningen har utförts för
att påvisa om bullerreducerande åtgärder behövs (Bullerutredning planerad verksamhet vid fastighet Sallerup 180:21, efterklang: AFRY).
Planområdet och dess omgivning kan bli utsatt för industribuller från kommande verksamheter i den del som tillåts inrymma större verksamheter, näringsszon A. Lastning, lossning
och trafik på den egna fastigheten antas bli huvudsakliga källor till industribuller, däremot
inte ljud från exempelvis tung tillverkningsindustri. Verksamheternas bebyggelse föreslås i
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detaljplanen vara skärmande mot väster i så hög utsträckning som möjligt. Det innebär att
lastning och lossning i första hand ska ske mot Yttre Ringvägen i öster.
Bostadsbebyggelsen söder om näringszon A och Sallerupsvägen förväntas kunna nås av buller som uppstår på verksamheternas fastigheter.
För befintliga bostäder gäller följande riktvärden för ljudnivåer från industri och annan
verksamhet: 50 dBA dagtid (06-18), 45 dBA kväll (18-22), lördag, söndag och helgdag (0618) samt 40 dBA nattetid (22-06). Maximala ljudnivåer (Lmax >55 dBA) bör inte förekomma
nattetid, klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
Beräkningarna är gjorda för normalfallet, högre normalfall, värsta fall och realistiskt fall.
Normalfallet och det realistiska fallet motsvarar bäst den förväntade typen av verksamhet.
Utredningens resultat utgår från att källorna låter 100 % av tiden, vilket ger marginal i beräkningarna.

Industribuller, ekvivalent ljudnivå, med skärmande
bebyggelse i realistiskt fall.

Sammanfattningsvis visar utredningen att även om verksamheterna skulle bullra enligt ett
värsta beräkningsfall, med 65 dBA/m2, klaras riktvärdena dagtid vid befintliga bostäder i
söder och även vid bostäder väster om planområdet i ett framtida scenario. Det kan förväntas att aktiviteten för verksamheterna avtar kvällstid, nattetid och helgtid, tider när även
riktvärdena sänks. Trafikbuller från Yttre Ringvägen kommer alltid att maskera verksamhetsbullret och överstiga det med ungefär 10 dBA.
Verksamheterna ska i bygglovsskedet visa att de klarar gällande riktvärden och om eventuella ytterligare åtgärder behövs.
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Krav ställs i detaljplanen på att byggnader förläggs till fastighetens södra del. Försiktighetsåtgärder kan vara att bullrande verksamhet förläggs till byggnadernas norrsida, att lastning
och lossning skärmas och exempelvis sker i docka med tak. Fläktar på byggnaders tak kan
riktas norrut och för större kylmedelskylare rekommenderas skyddande skärmar som är 1
meter högre än kylaren.
Ljus

Bländningsskydd ska anläggas på kvartersmark längs motorvägen enligt Trafikverkets föreskrifter. Krav ställs i detaljplanen på belysningens placering och utformning. Därför bedöms planförslaget inte få några konsekvenser för trafiksäkerheten på Yttre Ringvägen.
Trafikkonsekvenser

En trafikutredning, Fortuna Hemgården Trafikutredning, har utförts av SWECO. Den beskriver hur trafiken till och i planområdet ska tas om hand för att framkomlighet och trafiksäkerhet ska säkras. Utredningen har fokuserat på trafiknivåerna när denna plan är genomförd respektive när kommande tre etapper är genomförda.
Yttre Ringvägen utgör riksintresse, RI Kommunikationer, och förändringarna i samband
med planeringen för ett nytt verksamhetsområde innebär bland annat att åtgärder i form av
cirkulationsplatser och bredare ramper för av- och påfart krävs i Södra Sallerups trafikplats
för att funktion och säkerhet ska säkras där. Därigenom medför detaljplanen inga konsekvenser för riksintresset för kommunikationer.
Utredningen visar att både mängden persontrafik och godstrafik kommer att öka framförallt vid Sallerups trafikplats och på Sallerupsvägen mellan trafikplatsen och angöringspunkten för verksamhetsgatan in till planområdet. Persontrafiken kommer också att öka på Sallerupsvägen, sträckan från Malmös centrala delar till denna punkt. En konsekvens av detta
är att en ombyggnad av Sallerupsvägen blir nödvändig. Utredningen förutsätter en hastighetssänkning från 70 km/h till 60 km/h längs Sallerupsvägen och en tillåten hastighet på 40
km/h inom planområdet.
De ökade trafikmängder som planen medför innebär försämrad framkomlighet för kollektivtrafiken längs Sallerupsvägen. Utredningen anger mellan 10 och 20 km/h lägre medelhastighet för buss än för bil och mellan två och tre gånger ökad tidsfördröjning för buss.
För att minska påverkan på kollektivtrafiken ska cirkulationsplatserna utformas för att ge
en mjukare linjeföring för bussarna. Eftersom dubbla körfält inte krävs längs delar av Sallerupsvägen för den första etappen finns möjlighet att initialt främja kollektivtrafiken genom
att utnyttja eventuellt tillkommande körfält som busskörfält. Detta skulle i ett tidigt skede
bidra till att styra resandet mot målen i Malmö stads trafik- och mobilitetsplan, TROMP. På sikt
skulle busskörfältet kunna permanenteras om ytterligare körfält för övrig motorfordonstrafik inte behövs. Förbättras möjligheterna att cykla mellan området och centrala delar av
Malmö genom färdigställande av det prioriterade cykelnätet längs Sallerupsvägen finns det
goda förutsättningar att styra resandet till mer hållbara trafikslag.
För att minska trafikkonsekvenserna av planförslaget kan, utöver att främja kollektiv- och
cykeltrafik till och från området, olika typer av mobilitetsåtgärder användas inom området.
Dessa främjar andra trafikslag än bil och uppmuntra till val som bidrar till att målen i
TROMP nås.
Sallerupsvägens barriäreffekt bedöms inte påverkas negativt av ett genomförande av detaljplanen då det idag inte är möjligt att i plan korsa vägen mellan Sallerups trafikplats och
verksamhetsgatan. Kommunikationen till planområdet kommer även fortsättningsvis att
ske i gång- och cykeltunneln Lindells gång men med tydligare, tryggare och säkrare koppling längs Sallerupsvägens norra sida än i dagsläget.
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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 park- och naturmark.
Ombyggnaden som krävs i Sallerups trafikplats omfattas även. Kommunen bekostar även
bullerskyddande åtgärder där de behövs.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastigheterna Tullstorp 180:84, Sallerup 180:21, Sallerup 180:22, Sallerup 180:72 Sallerup 180:76
och Sallerup 180:174
Del av fastigheterna Tullstorp 180:84, Sallerup 180:21, Sallerup 180:22, Sallerup 180:72 Sallerup 180:76 och Sallerup 180:174 kan genom fastighetsbildning komma att ombildas till
nya fastigheter. Fastigheterna ägs av Malmö kommun.
Fastighet Sallerup 180:201(Ringladals gård)
Fastigheten är i privat ägo. Detaljplanens genomförande innebär att fastighetsgränser ändras. Avtal kommer att upprättas mellan Malmö kommun och fastighetens ägare.

Planområdet och de fastigheter som berörs av detaljplanen.
3.5 Samhällskonsekvenser
Näringsliv

Detaljplanen gör det möjligt att etablera nya verksamheter i östra Malmö. Detta är angeläget för hela staden och skapar arbetstillfällen och nya möjligheter för större verksamheter
att etablera sig, vilket behövs. Även mindre verksamheter med begränsad omgivningspåverkan kommer att kunna ges plats i planområdet. På detta sätt kan området med tiden få en
stor variation av verksamhetstyper och -storlekar, något som gynnar ett hållbart och mångfacetterat verksamhetsområde.
Tillgänglighet
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Planområdet är tillgängligt för personer med olika fysiska förutsättningar och behov. Kollektivtrafiken kommer att stärkas och cykelvägnätets kopplingar byggas ut längs gator och
stråk med olika karaktär. Det är en uttalad ambition att verksamhetsområdet ska vara lätt
att ta sig till och röra sig i. Alla allmänna ytor, naturstråk, promenadstråk och parker kommer att göras tillgängliga.
Jämställdhet

Målet för Fortuna och Hemgården, där denna detaljplan är den första, är att skapa närhet
och täthet i en stadsbebyggelse med olika funktioner. Det skapar också en miljö som är lätt
att orientera sig i och som uppfattas som trygg. Såväl kollektivtrafiken som cykelvägnätet
planeras att byggas ut så att verksamhetsområdet är lätt att nå. Mobilitetsåtgärder initierade
av verksamhetsområdets aktörer uppmuntras. Det gynnar kvinnor, som i högre utsträckning än män reser kollektivt eller cyklar.
Barns perspektiv

Naturvärden och ekosystemtjänster värnas i detaljplanen och kommer att stärkas i området.
Detta gynnar både nuvarande och kommande generationer. Parkstråket och grannskapsparken med plats för lek tillför viktiga värden för barn nu och när bostäder uppförs i senare
skeden. I planeringen värnas befintliga och kommande boendemiljöer genom att bättre
skydd mot buller skapas.
Kommunal service

Denna detaljplan kommer inte att innehålla någon kommunal service. I kommande detaljplaner för blandad stad väster om planområdet ska förskolor och skola ingå.
Kommersiell service

I planområdet kommer viss kommersiell service att kunna etableras. Näringszon B regleras
med bestämmelsen Z som tillåter ett brett spektrum av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, varav flera kan erbjuda närservice.
I korsningspunkten mellan verksamhetsgatan och Topplocksgatans förlängning kommer
centrumverksamhet (C) att styra verksamhet till bottenvåningen i byggnader invid torgytan,
för att restauranger och närservice ska kunna etableras som gynnar verksamhetsområdet.
På kvartersmark som planeras för parkeringshus finns också denna bestämmelse för att
bottenvåningarna ska kunna innehålla sådana lokaler.
Relevanta övriga projekt

Verksamhetsområdets andra etapp planeras norr om detta planområde, norrut mot Fortuna. Kommande detaljplan innebär en fortsättning av strukturen med mark för stora och
mindre verksamheter i olika zoner. Verksamhetsgatan och rävzonen ges också en fortsättning. Även en målpunkt, vars innehåll kan locka besökare från hela Malmö, planeras i mötet mellan etapp 1 (denna detaljplan) och etapp 2.
Storstadspaketet, ett resultat av Sverigeförhandlingen, innehåller planer på en förlängning av
busslinje 6 från Toftanäs till verksamhetsområdet. Busslinje 6 kommer därmed att bidra till
ytterligare förbättrad kollektivtrafikförsörjning av verksamhetsområdet när det byggs ut. I
förutsättningarna för ekonomiskt stöd för kollektivtrafiken ligger förtätning med framför
allt bostäder i Fortuna, norr om det aktuella planområdet.
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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.
Markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Tidplan

Detaljplanen kommer att genomföras succesivt från Sallerupsvägen och norrut. Näringsszon
A kan förväntas utvecklas först, medan näringszon B förmodas utvecklas mer organiskt.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

En arkeologisk undersökning av området har beställts och bekostas av beställaren,
Malmö kommun. 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 enligt de lösningar som föreslagits i detaljplanen
och den utförda VA-utredningen.
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 bygglovsprövningen.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan
körbar väg och byggnads 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 bygglovsprövningen.
Detaljerade bullerberäkningar redovisas av respektive exploatör i samband med bygglovsansökan. Malmö kommun har ansvar för att nödvändiga bulleråtgärder genomförs.
Studier av dagsljus och mikroklimat utförs av exploatörer i samband med bygglovsprövningen, för att säkra att uppstickande byggnader inte påverkar annan bebyggelse negativt.
Nätstationer ska normalt förläggas på kvartersmark. Lägsta avståndet 5 meter ska hållas
till brännbar byggnad/byggnadsdel samt till byggnad där människor stadigvarande vistas.
För placering av nätstation på allmän plats måste avtal tecknas med fastighets- och gatukontoret avseende upplåtelse av marken. I avtalet ska bland annat överenskommelse om
utformningen träffas.
Eventuell flyghinderanalys utförs av fastighetsägaren inför planerad exploatering i samband med bygglovsprövningen och i samråd med Försvarsmakten.
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4.3 Ekonomiska genomförandefrågor

Malmö kommun äger all mark i det aktuella detaljplaneområdet förutom en mindre fastighet, Sallerup 180:201 (Ringladals gård). Genom att tillskapa ny kvartersmark, genom exploatering, för verksamheter kommer Malmö stad att sälja alternativt upplåta mark. Försäljningar/upplåtelser ska kunna finansiera de investeringar som görs på allmän plats.
Det nya verksamhetsområdet innebär stora investeringar på allmän plats. Bland annat kommer investeringar göras vid trafikplats Sallerup med bland annat två nya cirkulationsplatser
utmed Sallerupsvägen och förstärkt bullerskydd invid det angränsande bostadsområdet söder om Sallerupsvägen. Vidare kan befintlig bro över Sallerupsvägen behöva breddas.
En ny huvudgata samt sidogator kommer att byggas i verksamhetsområdet. Ett grönstråk i
de västra delarna ska dels fungera som rekreationsstråk och dels ta hand om ett öppet dagvattensystem. Förutom nämnda investeringar utförs grovterrasseringar av ny kvartersmark.
Köp, alternativt intrångsersättning av fastighet som ej ingår i kommunens markägande samt
eventuell ersättning för upphävande av servitut belastas Malmö kommun.
Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning. Den mark som ska
ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd
park- eller gatumarksfastighet.
I planområdet läggs kvartersmark ut för i huvudsak verksamheter. Kvartersmarken förmodas delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark kan gemensamhetsanläggningar bildas. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
Avtal upprättas mellan Malmö kommun och ägare till fastigheten Sallerup 180:201 (Ringladals gård) angående ändringar av fastighetens gränser.
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.
Officialservitut 1280K-182/1988.1 för vattenledning och 1280K-182/1988.2 för väg gäller
till förmån för Sallerup 180:21 och belastar Sallerup 180:22. Rättigheten för utfart blir i och
med genomförande av detaljplanen inte nödvändig och ska därför upphävas i en lantmäteriförrättning. Om vattenledningen behöver omlokaliseras ska rättigheten upphävas eller
ändras.
Avtalsservitut 12-IM1-90/10414.1 för utfartsväg till Nummertolvsvägen gäller till förmån
för Sallerup 180:21 och belastar Sallerup 180:22. Rättigheten ska upphävas i en lantmäteriförrättning.
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 behov av större industritomter i Malmö.
Planområdet ingår i ett sammanhang innanför Yttre Ringvägen som i Översiktsplan för
Malmö pekas ut som mark för nytt verksamhetsområde. Beslutet är taget utifrån förutsättningarna att Malmö kommer att fortsätta växa, att behovet av arbetsplatser kommer att öka
och att ytkrävande verksamhet med betydande kontorsandel som behöver goda vägförbindelser bäst förläggs till denna del av staden.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande av
den. Planförslaget bedöms ha ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 27§ planoch bygglagen.
Historik i processen

Fastighetskontoret inkom år 2014 med en beställning av detaljplan för första etappen av ett
större verksamhetsområde väster om Yttre Ringvägen i Fortuna och Hemgården.
Detaljplanearbetet startades efter planuppdrag i stadsbyggnadsnämnden i oktober 2016.
Idéarbete

Fastighetskontorets ansökan om detaljplan föranledde ett idéarbete om framtidens verksamhetsområden, ett samarbete mellan fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen
och stadsbyggnadskontoret. Arbetet behandlade bland annat behovet av effektivare markutnyttjande, klusterbildningar, tillgänglighet och variation samt medveten gestaltning av
verksamheternas möte med gaturummen. Idéerna sammanfattades i en PM, Framtidens verksamhetsområden (SBK, 2015) och kom att utgöra underlag för det fortsatta arbetet med planeringen av ett nytt verksamhetsområde i Fortuna och Hemgården.
Idéerna för hela Fortuna och Hemgården omsattes i en fysisk strukturbild, Dispositionskarta
(SBK, 2017). Dispositionskartan visar de olika zoner som föreslås i området.
Parallella uppdrag

Stadsbyggnadskontoret gav tre arkitektkontor parallella uppdrag under våren 2017. Nyréns
arkitekter, Rundquist/Sydväst arkitektur och landskap samt Kamikaze arkitekter presenterade strukturskisser för områdets södra del. Kamikaze arkitekter fick möjlighet att arbeta
vidare och revidera förslaget till en strukturplan under hösten 2017 och våren 2018. Med
strukturplanen som underlag kunde detaljplanearbetet utföras med ett tydligt planeringssammanhang, som kommer att vara giltigt även för kommande detaljplaner.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret samt miljöförvaltningen deltagit.
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Dispositionskarta med de olika zoner som föreslås i området, Stadsbyggnadskontoret, 2016. Planområdet markerat
med ljus skuggning.

40 (46)

Utsnitt ur förslag till strukturplan för
Hemgården, Kamikaze, version 3, 2018.

5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet är beläget i östra Malmö, i det område öster om Toftanäs som kallas Hemgården. Det består huvudsakligen av jordbruksmark och har en total yta av ungefär 33 ha.
Yttre Ringvägen begränsar planområdet i öster, Sallerupsvägen i söder. Inom planområdet
finns följande rättigheter, officialservitut 1280K-182/1988.1 för vattenledning (planområdesgränsen i norr), 1280K-182/1988.2 för väg (Nummertolvsvägen), ledningsrätt
163/1986.1 för gasledning (planområdesgränsen i väster) och avtalsservitut 12-IM190/10414.1 för utfartsväg (Ringladals gård).
Marken ägs till största delen av Malmö kommun. Ringladals gård, Sallerup 180:201, har en
privat ägare.
Platsens historik

Platsen för planområdet är en kulturbygd som utnyttjats både under förhistorisk och historisk tid. Det är framförallt förekomsten av krita och flinta som gjort platsen intressant.
Flintgruvor som funnits öster om planområdet är unika för Sverige. Arkeologiska utredningar visar att området har rika lämningar i form av boplatser, gravsättningar och platser
för hantverk. Dessa härrör främst från brons- och järnålder. Fynd finns även från neolitisk
tid. Slagen flinta finns i matjorden över hela området, koncentrerat till höjdpartier och slänter.
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Medeltida vägsträckningar finns dokumenterade, bland dem Nummertolvsvägen och Toftanäsvägen.
Sedan lång tid tillbaka är området även en odlingsplats. Det är ordningen efter 1800-talets
enskifte som fortfarande karaktäriserar platsen. Under 1900-talet blev istället växthusodlingen dominerande i området. Numera har de flesta växthusen förlorat sin roll och rivits
men marken brukas fortfarande.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet ligger idag i ett sammanhang av stora strukturer utan relation till slättlandskapet. I väster finns Toftanäs verksamhets- och handelsområde och längre norrut tar Burlövs kommun vid, med verksamhetsområdet Stora Bernstorp. I söder och i riktning in mot
centrala Malmö ligger stora villaområden, Riseberga.
Nummertolvsvägen är idag en viktig cykelkoppling från söder in i området, under Sallerupsvägen. Lindells gång, under Sallerupsvägen, leder vidare till stadens cykelvägnät.

Planområdet i sin omgivning med storskalig handel, villastruktur samt odlings- och backlandskapets nordligaste del.
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Bebyggelse
Bebyggelsen i närområdet präglas av en gles bystruktur med blandad ålder längs de båda
byvägarna. Inom planområdet finns endast en bostad, den på Ringladals gård. Hemgården,
som gett namn till området, är idag riven och låg strax nordväst om planområdet.
Planområdet ingår i karaktären Slättlandskapet enligt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande. Programmet betonar vikten av att bevara länkarna till det historiska landskapet.
Dessa kan vara äldre träd, rester från gårdar, vägdragningar mm.
Kulturmiljö

Planområdet berör ett område kring Södra Sallerups by som är utpekat som riksintresse för
kulturmiljövården (6§ MB).
Värdefulla bebyggelsemiljöer
En kulturhistorisk byggnadsinventering av området Fortuna och Hemgården genomfördes
av Malmö stad, 2007.
Ringladals gård har anor från tiden före enskiftet då den var en trelängad gård. Gården flyttades vid tiden för skiftet ut från Södra Sallerups bytomt till dess nuvarande plats. Det nuvarande boningshuset är byggt på 1950-talet. Bostadshusets placering har lång kontinuitet
och det är av kulturhistoriskt värde även om byggnaden inte har kulturhistoriskt värde i sig.
Inga varsamhets- eller skyddsbestämmelser bedöms vara aktuella. Den är tidstypisk i sin utformning med fasader i gult tegel och sadeltak belagt med röda, enkupiga lertegelpannor.
Stallbyggnaden är från tiden kring sekelskiftet 1900, men har senare byggts om och till.
Trädgårdens utsträckning, struktur och äldre växtmaterial inklusive klippta häckar, fruktträd, lövträd och prydnadsbuskar, har kulturhistoriskt värde.
Arkeologi
En arkeologisk utredning pågår. Enligt Riksantikvarieämbetet finns en stor mängd fornlämningar inom planområdet. En bevarad gravhög, Södra Sallerup 3:1 (Claussens backe), är den
synligaste.

Claussens backe

Registrerade fornlämningar. Inom planområdet har flera
punkter identifierats som intressanta för fortsatt arkeologisk undersökning. Det ungefärliga planområdet inom
svart linje.
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Gravhögen har diametern 20 meter och är 2 meter hög. Länsstyrelsen gör bedömningen att
gravhögen är viktig för förståelsen av landskapets historiska dimension och att den har
stora upplevelsevärden. Gravhögen ska även i fortsättningen ha ett visuellt öppet skyddsområde, ett så kallat fornlämningsområde, med 50 meters radie.
Fler fyndplatser med datering till bronsåldern finns dolda i åkermarken i området. En plats
i planområdets nordöstra del är särskilt intressant och kommer efter detaljplanens antagande bli föremål för en grundlig utgrävning.
I planområdets sydöstra del finns en äldre, igenfylld krittäkt. Marken kommer att kunna bebyggas men den tidigare användningen innebär att markens bärighet är försämrad och
högre verksamhetsbebyggelse ska därför inte uppföras på platsen.
Naturmiljö

Planområdet omfattar åker och gårdsmiljö. I området finns en mindre samlingar uppvuxna
träd på privat mark, i anslutning till gården Ringladal. I den gamla trädgården finns uppvuxna träd, bland annat björkar och rad av oxel som bör bevaras. Området bedöms i övrigt
inte ha specifika naturvärden enligt Naturvårdsplan för Malmö.
Topografi, landskap, grönstruktur

Det angränsande backlandskapet sluttar lätt mot väster och in i planområdet. Därför är den
visuella landskapskopplingen i planområdet tydlig i dag.
I Grönplan för Malmö (2003) beskrivs hur det gröna Bulltoftastråket idag saknar en fortsättning österut, mot landskapet. Där beskrivs också önskemålet att binda samman detta stråk
med Sallerupsstråket i öster när Fortuna och Hemgården byggs ut.
Inom området finns uppvuxna björkar och en rad av oxel på privat mark på Ringladals
gård.
Kollektivtrafik

I Sallerupsvägen finns regionbuss 142 mellan Malmö och Bara. En hållplats finns idag c:a
800 meter från planområdet, nära Toftanäs och Gyllins trädgård. Turtätheten är i dag 15
minuter.
I Toftanäs finns stadsbuss 6 som har sin ändhållplats i Vevaxelgatan. Stadsbuss 35 går söder om området med närmaste hållplats på Klågerupsvägen, ungefär 500 meter från planområdets sydligaste del.
Gång-, cykel- och biltrafik

E6 (Yttre Ringvägen) och Sallerups trafikplats utgör riksintresse för kommunikationer (8§
MB). Det innebär att förändringar i närområdet inte får försvåra för vägen att fylla sin
funktion.
Sallerups trafikplats ligger i direkt anslutning till planområdet och tar hand om trafik mellan
Yttre Ringvägen och centrala Malmö via Sallerupsvägen. Planområdet och Ringladals gård
nås idag från Sallerupsvägen via Ringladalsvägen.
Trafikmängden på Sallerupsvägen uppgår idag till c:a 9000 fordon/dag, varav tung trafik
utgör 5-7%.
Den cykelkoppling till området som finns idag är Nummertolvsvägen, för cykeltrafik söder
ifrån. Cyklister ansluter till Nummertolvsvägen i en tunnel under Sallerupsvägen, via Lindells gång.
Teknisk försörjning
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VA
En huvudvattenledning löper under Yttre Ringvägen från öster och i planområdets norra
kant. Vattenledningen har ett skyddsområde på 14 meter som inte får bebyggas.
Gas
En större gasledning löper i eller strax öster om Nummertolvsvägen. Gasledningen delar
sig i höjd med Ringladals gård i en mindre gren, österut till gården, och en större del västerut i Ringladalsvägen och vidare under Sallerupsvägen till Kvarnbyvägen. Gasledningen
har ett skyddsområde på 10 meter som inte får bebyggas
Kommunal och kommersiell service

Närmaste vårdcentral är Husie Vårdcentral i Stenkällan.
Skolor och förskolor finns i närområdet, i Gyllins trädgård och i Riseberga.
Kommersiell service finns i södra Toftanäs, bland annat en större livsmedelsbutik (ICA
Maxi), diversehandel (ÖoB) och växtbutik (Blomsterlandet).
5.3 Tidigare ställningstaganden

I Översiktsplan för Fortuna och Hemgården (SBK, 2007) beskrivs den ekodukt som ingår som
förutsättning i detaljplanen. Det grönstråk som i denna detaljplan benämns rävzonen kan utgöra en del av Bulltoftastråket som beskrivs i skriften.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som verksamhetsområde.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är i huvudsak inte tidigare planlagt. Del av Dp 4074 ligger inom planområdet och
upphävs därför när denna detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Förstudie/parallella uppdrag

•
•
•

Framtidens verksamhetsområden - PM, Stadsbyggnadskontoret, 2015
Dispositionskarta, Stadsbyggnadskontoret, 2017
Strukturplan, Kamikaze Arkitekter, 2017, reviderad 2018

Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Översiktsplan för Malmö, 2018
Översiktsplan för Fortuna och Hemgården, 2005
Grönplan för Malmö, 2003
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Dagvattenstrategi för Malmö, 2008
Naturvårdsplan, 2012
Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Miljöprogram för Malmö stad, 2009-2020
Malmö stads trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Cykelprogram för Malmö Stad, 2012-2019
Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens närområde, Trafikverket, 2000
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Parkeringspolicyns tillämpnings-PM, 2012.
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
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Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortuna Hemgården Trafikutredning, SWECO, 2018
Trafikutredning Tullstorp Sunnanå, SWECO, 2019
Parkeringsutredning, Stadsbyggnadskontoret, 2019
Bullerutredning för detaljplan för Sallerup 180:21 m.fl. i Fortuna, Version 1:3,
Trivector, 2020
Bullerutredning planerad verksamhet vid fastighet Sallerup 180:21, Trivector/efterklang:
AFRY, 2020
UA Malmö Yttre – Malmö Linjenätsanalyser 2030, Trivector, 2018
Miljöteknisk markundersökning Fortuna Hemgården, Ramböll, 2019
Sallerup 180:21 m.fl. Arkeologisk förundersökning, Sydsvensk arkeologi, 2017
Mark- och VA-utredning för Dp 5523, WSP, 2019
Dagvattenutredning för Dp 5523 – Föroreningsberäkningar, Ramböll, 2020
PM Gestaltning kring Yttre Ringvägen, Stadsbyggnadskontoret, 2020
Grönytefaktor på industrifastigheter, Ramböll, 2019
Kulturhistorisk byggnadsinventering, Malmö stad, 2007
Kulturhistorisk utredning för att fastställa de kulturhistoriska värdena inom området Fortuna
och Hemgården med anledning av arbetet med en fördjupad översiktsplan, Malmö Muséer,
2001
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