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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med planförslaget är att göra det möjligt att uppföra ett nytt småhusområde genom
avstyckning av fastigheten Bunkeflostrand 21:6. Detaljplanen möjliggör en bredare användning av den befintliga byggnaden genom att förutom bostäder även tillåta skola, äldrevård
och kontor. Detaljplanen syftar även till att bevara befintliga natur- och kulturmiljövärden
genom att marken kring den äldre trädridån avsätts som naturmark.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning

Planområdet är beläget i östra Bunkeflostrand och begränsas av fastighetsgränsen och trädridån kring Gottorps gård.
Fastigheten ingår i planprogrammet för Gottorps Allé (PP 6049) och följer, i stora drag,
programmets intentioner.
Planförslaget omfattar ett mindre småhusområde med ca 15 st. bostäder i form av radhus
och villor. För att säkra de äldre trädens fortlevnad planläggs delar av planområdet som natur. En allmän gata sträcker sig igenom området i öst-västlig riktning.
Planförslag

Detaljplanens stadsbyggnadsidé innebär följande:
•

Ett småhusområde skapas för ca 15 bostäder med en blandning av villor och/eller
kedjehus samt radhus. För att bidra till hemkänsla och identitet ges bebyggelsen en
variation i sin gestaltning.

•

För att ge utrymme för rekreation och möten skapas naturmark. Befintliga värdefulla träd skyddas genom att marken kring dem planläggs som naturmark.

•

En allmän gata sträcker sig igenom området i öst-västlig riktning och binder samman området med planerat bostadsområde i öster. Gaturummet görs förhållandevis
smalt (7 m) och utformas med prioritet för gående och cyklister. Gatan aktiveras
genom att huvudbyggnaderna placeras mot förgårdsmarken nära gatan. En gångoch cykelpassage förbinder området norrut mot den centrumetablering som planeras där.

•

Befintligt bostadshus, som ligger i sydöst där den rivna gården låg, får en stor tomt
på ca 6 000 m2. Möjlighet ges att om så önskas förändra användningen till kontor,
äldrevård eller skola/förskola. Detta stödjer stadens målsättning att skapa en blandad stad.

Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Se kapital 3 för beskrivning av detaljplanens konsekvenser.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med Översiktsplan för Malmö 2018 som antogs av
kommunfullmäktige 2018-05-31. Bebyggelsen blir en del av en större planerad utveckling
av tätorten Bunkeflostrand.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Planförslaget tar sin utgångspunkt i Planprogram 6049 Gottorps allé och dess tre byggstenar; stråk, bebyggelse och platser.
Stråken ska hålla samman bebyggelsen och koppla området till omgivningarna. De ska bidra till att befolka och aktivera området. Det är viktigt att stråken utformas så att gång- och
cykeltrafik har prioritet över biltrafik.
Bebyggelsen ska bestå av en blandning av olika boendeformer. Det bidrar till förbättrade
förutsättningar för ett socialt hållbart Malmö. Det är också viktigt att bebyggelsen uppvisar
variation i sin gestaltning. En varierad gestaltning kan bidra till identitet och hemkänsla.
Platserna ska ge utrymme för rekreation, aktivitet och möten mellan människor. Planområdets platser kommer i huvudsak att utgöras av naturstråk.
Planområdet utgör en mindre del av en större planerad utbyggnad av Bunkeflostrand om ca
500 bostäder i blandad stadsbebyggelse inkl. en förskola för ca 160 barn, samt ett ca 20
hektar stort park- och naturområde.

Planområde

Illustrationen visar planprogrammets vision om framtida bebyggelse och grönområden runt Gottorps gård.
2.2 Bebyggelse
Användning/ändamål

I hela området tillåts användningen B-bostäder. Planförslaget omfattar ca 15 st. bostäder i
form av friliggande villor och radhus. För den befintliga byggnaden i sydöst tillåts även Kkontor och S-skola/förskola. Den befintliga byggnaden får en ca 6 000 m2 stor tomt.
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Illustration över planförslaget som visar befintlig byggnad och tillkommande småhusbebyggelse.
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Planförslaget gör det möjligt att bebygga området med en förhållandevis tät småhusbebyggelse. Bebyggelsen planeras bestå av enfamiljshus av varierande slag. I den sydvästra delen
av området är endast radhus tillåtet att bygga. Denna reglering ger förutsättningar för en
variation i bebyggelsen. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 45 %
för de planerade villatomterna. Tomterna planeras att bli ca 500 - 800 m2 stora. För radhusen gäller att maximalt 700 m2 inom egenskapsområdet får bebyggas.
Nockhöjden får vara högst 9,0 m för de planerade bostäderna. För den befintliga byggnaden regleras höjden till maximalt 11 m i nockhöjd. Möjlighet ges att, utöver höjdangivelserna på plankartan, installera anläggning för lokal energiproduktion på taken. För villatomterna finns även en bestämmelse om att takvinkeln ska vara minst 30 grader. Motivet med
denna bestämmelse är att inte möjliggöra tre fulla våningar, men att göra det möjligt att
uppföra byggnader i två fulla våningar med en inredd vind. Den befintliga byggnaden ska
fortsätta vara den dominerande byggnaden i området.
Huvudbyggnaderna ska placeras i förgårdslinje mot gata. Denna bestämmelse motiveras genom att den bidrar till att skapa god kontakt mellan hus och gata och ger förutsättningar
för att kunna skapa en större sammanhängande trädgård. Byggnaden får vinklas eller förskjutas i begränsad omfattning.
Kvartersmarken närmst gata och omgivande trädridå är prickad och får inte förses med
byggnad, med syftet att skydda träden. Tomten kring Gottorps gårds huvudbyggnad, samt
den planerade parkeringen till radhusen, förses med korsmark, vilket innebär att endast
komplementbyggnad, servicebyggnad samt parkering och liknande får uppföras.
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Utformning

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

Genom att använda naturmaterial och speciella kulörer kopplar bebyggelsen an till
Ekostråket. Huvudbyggnads fasad bör utformas i huvudsak i puts, tegel eller trä.
Enstaka fasaderna får även helt eller delvis förses med solceller. Mindre partier får
utformas i andra material.

•

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

•

Komplementbyggnader får avvika i material och kulör.

•

Huvudbyggnaderna ska placeras utmed förgårdsmark ca 2-3 m mot allmän gata
samt kvartersväg. Huvudbyggnaderna får vinklas och förskjutas i begränsad omfattning i förhållande till förgårdslinjen. Se bestämmelse p1 och p2 på plankartan.

•

Längs den allmänna gatan ska byggnaderna ha entréer mot gata. Se bestämmelse f2
på plankartan. Förgårdsmarken och entréerna skapar en gradvis övergång från
publikt till privat, vilket ger utrymme för kontakt mellan människor.

•

Byggnaderna bör inte ha trädgård (med plats för altan, utomhuslek, etc.) endast mot
entrésidan/gatan. Trädgården blir då endast halvprivat.

•

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

•

För att säkra att god kontakt mellan bostäder och allmänna ytor får plank och murar
vara högst 1,2 m höga mot kvartersgata och allmän plats. Vid gathörn får de dock
vara högst 0,8 m höga för att säkra sikten i korsningar.

•

Tomtgränserna bör planteras med häckar för att på sikt ge området ett lummigt och
grönt intryck och bilda en tydlig grön gräns mellan kvartersmark och naturmark.

•

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

De nio teserna i ”Arkitekturstaden i Malmö” ska användas som vägledning i planarbetet,
bygglov och vid byggnadsprojektering.
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Illustration över planförslaget, med radhus i sydväst och villor på resterande tomter.
Fastighetsstorlekar

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

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

Ett ca 14 m brett naturstråk skapas runt trädridån, längs den norra delen av bostadsområdet. Från trädstam hålls ca 10 m avstånd till kvartersmark och ca 15 m avstånd till byggrätt.
Grönstråket kommer att bli bredare när marken runt denna detaljplan planläggs i dp 5638.
I stråket står ett hundratal äldre värdefulla träd. Längs trädraden planeras ett promenadstråk. För att binda samman trädridån med Gottorps allé avsätts även ett ca 7 m brett naturstråk även längs områdets västra del. Här finns idag en mindre träd- och buskridå.
Idag äger fastighetsägaren en ca 1 m bred remsa mark söder om muren som sträcker sig
längs planområdets södra gräns. Det är mer logiskt och lättare skötselmässigt om gränsen
går intill muren. Därför är förslaget att en ca 0,7 m bred remsa övergår från befintlig fastighet till allmän plats -NATUR.
De gröna ytorna benämns NATUR på plankartan eftersom de avses få en vildare och
mindre skötselintensiv karaktär med grusgångar, ängsmark och ingen eller sparsam belysning.
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Biotopskydd

Trädridån i den norra delen av planområdet är biotopskyddad och ska bevaras. Biotopskyddet kvarstår med planläggningen. En gång- och cykelväg tillåts passera trädridån på ett
ställe där träd inte skadas.

Flygfoto söderifrån som visar Gottorps gård med omgivning 2016.
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

De privata förgårdarna (området mellan bostadshus och gata) bör ramas in med häck för
att ge en så grön karaktär som möjligt.
Naturstråkets och trädgårdarnas innehåll och gestaltning är viktig för att ge kvarteret en
grön karaktär och bidra till en unik och särpräglad bebyggelsemiljö.
Eftersom så mycket dagvatten som möjligt bör fördröjas och infiltreras lokalt bör den gemensamma parkeringsytan i väster inte hårdgöras (undantaget plats för rörelsehindrad). Exempel på lämpliga markmaterial är stenmjöl, grus eller gräsarmering.
2.5 Trafik

Planförslaget är utformat så att det ska vara enkelt, tryggt och bekvämt att gå och cykla.
Även med bil ska man lätt kunna ta sig mellan området och intilliggande områden, därför
föreslås en allmän gata leda igenom området mellan Patrons gata och det planerade bostadsområdet i öster.
En bostadsgata för blandtrafik utgör planområdets huvudsakliga trafiklösning. Via Patrons
gata i väster kopplas gatunätet vidare till omgivande gator.
Gång- och cykeltrafik

Längs Patrons gata finns det idag en gång- och cykelväg som leder vidare upp till bl.a. Gottorpsvägen. Promenadstråk kommer att utvecklas längs med Gottorps allé strax söder om
planområdet samt i naturstråket runt de nya bostäderna.
Gatan som leder igenom det nya bostadsområdet är förhållandevis smal och ska utformas
för låga hastigheter så att det blir en trygg miljö för fotgängare och cyklister.
Bilparkering

Gällande parkeringspolicy för Malmö ska tillämpas.
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För radhusen anläggs en gemensam parkering. Enskilda parkeringar placeras på de friliggande villornas tomter. Varje villa ska ha två parkeringsplatser om ingen gemensam parkering ordnas. 9 villor ger 18 parkeringsplatser som placeras på tomten i och framför/bredvid
carport. Sex radhus med enbart gemensam parkering har parkeringstalet 1,4 vilket ger 8,4
platser som avrundas till 9 st.
Det totala parkeringsbehovet beräknas till 27 platser.
Cykelparkering

Cykelparkering ordnas på respektive fastighet. För att främja cykling bör en väderskyddad
cykelparkering finnas vid varje bostad.
Angöring

Sopbil kan angöra längs med gatan som sträcker sig igenom området med stopp vid det
planerade miljöhuset i områdets västra del.
Angöring för av- och påstigning vid persontransport samt angöring för taxi och färdtjänst
ska kunna ske inom 25 meter från entréer till bostadshus.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Inkopplingspunkt för vatten finns i befintlig ledning längs Patrons gata.
Dagvatten

Många av dagvattenledningarna i kringliggande område har inte kapacitet att ta emot mer
vatten. Det är därför viktigt att dagvatten inom planområdet tas om hand lokalt i så stor
utsträckning som möjligt. Detaljplanen innehåller ett brett naturstråk med en stor trädridå
som ska kunna ta hand om dagvatten från området. I omgivande detaljplan planeras också
för naturstråk runt denna detaljplan. De gröna stråken är väldigt betydelsefulla och gör det
möjligt att arbeta med öppen dagvattenhantering där dagvatten leds ut i naturstråken för
fördröjning och infiltration.
Den gemensamma parkeringsytan i väster bör utföras i genomsläppligt material för att minimera mängden dagvatten.
En dagvattenutredning ska presentera en tydligare lösning inför granskningen av detaljplanen.
Skyfallshantering

Området sluttar svagt åt väster och ligger i den västra delen ca 10 m över havet och i den
östra delen av området ca 12 m över havet. Det finns en lågpunkt i den västra delen av området där vatten samlas vid skyfall.
Förutsättningarna att ta hand om dagvatten vid skyfall är goda. Den befintliga grönskan i
norr och väster säkras genom beteckningen Naturmark på plankartan.
Området bör höjdsättas så att vatten leds ut i naturmarken i norr och väster vid skyfall och
sedan kopplas på det planerade fördröjningsmagasinet i parken söder om denna plan.
Avfallshantering

Gemensam sophantering för radhusen planeras i den västra delen av området. Villorna planeras ha sopsortering på respektive tomt. Sopbil kan köra igenom området.
Avfallshanteringen ska bidra till att målen i Avfallsplan 2016-2020 nås om minskade avfallsmängder, ökad återvinning och renare miljö.
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Det är viktigt att avfallsutrymmet är ljust och lättillgängligt. Det ska vara dimensionerat för
fullständig sortering och tillräckligt stort för att hämtning inte ska behöva göras mer än en
gång i veckan.
Värme och gas

Vilken typ av uppvärmning som ska användas har ännu inte bestämts. Fjärrvärmenätet är
ännu inte utbyggt i Bunkeflostrand.
Elförsörjning

Den planerade bebyggelsen kan försörjas från befintlig nätstation.
2.7 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Markreservat för gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning kan bildas för gemensamma ytor så som gator, parkering och
park på kvartersmark.
Villkor för bygglov/startbesked

Startbesked får inte lämnas innan markföroreningar inom planområdet är avhjälpta.
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3 Konsekvenser
Genom att Gottorps gårds till stora delar outnyttjade trädgård styckas upp och omvandlas
till bostadsbebyggelse och naturmark utvecklas Bunkeflostrand och Malmös bostadsbestånd och grönytor. Den gamla gårdens trädgård finns inte kvar utan marken utgörs idag
främst av högvuxen gräsmark. Den äldre delen av trädridån blir allmänt tillgänglig som allmän platsmark.
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planområdet berör inte något Natura 2000-område och de höga naturvärden som finns i
området, i form av en trädridå, bevaras. Planförslaget möjliggör heller ingen verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan eller som innebär risk för människors hälsa.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Den äldre trädridån är ett starkt landskapselement i området idag. Bevarandet av träden är
av stor betydelse för att behålla delar av landskapsbilden i området. På avstånd kommer
den planerade bebyggelsen till stor del skymmas av träden, vilket gör att den planerade bebyggelsen endast marginellt kommer upplevas från omgivande stad och landskap.
Kulturmiljö

Detaljplanen möjliggör att den äldre gårdsfastigheten kommer att styckas upp i flera mindre
fastigheter. Den äldre huvudbyggnaden och trädgården finns dock inte längre kvar, utan
det är endast trädridån som påminner om den äldre gård som funnits på platsen.
Grönstruktur och natur

Majoriteten av de befintliga träden säkras genom att de förläggs på naturmark. Övriga träd
kvarstår på kvartersmark. Den nya bebyggelsen och naturmarken gör att området kommer
att öppnas upp och bli mer tillgängligt.
Risker och säkerhet

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

Beräkningar av luftkvaliteten i planområdet visar på väldigt låga halter av föroreningar.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar och -anläggningar.
Slutlig recipient är havet (Öresund). Den vattenförekomst som berörs är ”S Öresunds kustvatten”. Vattenförekomsten har idag måttlig ekologisk status på grund av för hög näringsbelastning. Bedömningen är att god ekologisk status inte kommer kunna nås till 2021. God
kemisk status (om man räknar bort kvicksilver och PBDE) är uppfylld.
Skyfall

Andelen hårdgjord yta kommer att öka, vilket ökar risken för översvämningar. Planförslaget innehåller förslag till fördröjning av dagvatten. Dagvatten och skyfall avses ledas till
grönytorna som finns avsatta i planen för att sedan ledas vidare till fördröjningsmagasin söder om planområdet i detaljplan 5548.
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Markföroreningar

Inom planområdet har påträffats mark som är förorenad. En utredning har genomförts
(Miljöteknisk markundersökning, 2019-04-08) som visar föroreningar i två av tio analyserade jordprover. Föroreningar har påvisats i ytliga jordprover med koppar i det ena provet
och DDT i det andra. Den naturliga jorden under matjorden bedöms inte vara förorenad
baserat på två analyserade jordprover.
Påvisade markföroreningar behöver saneras inför exploatering. Kompletterande undersökning behövs för att kunna avgöra föroreningarnas utbredning i plan och djup. Detta föreslås utföras som ytliga provgropar i samband med saneringsarbetet.
Det finns även upplag med jord inom området som behöver provtas för att klassificeras innan bortforsling.
Det finns en bestämmelse på plankartan om att startbesked inte får ges förrän markföroreningar är avhjälpta.
Omgivningsbuller

Planområdet är utsatt för ett visst trafikbuller från Yttre Ringleden samt från järnvägen intill Yttre Ringleden.
Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
”Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.
För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad
uppgå till 65 dBA.
Om en bostad har en eller flera uteplatser får denna ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA upp till fem
gånger i timmen).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.”

Kartan ovan visar beräknade ekvivalenta bullervärden 2 m ovan mark, från vägtrafik. Ljudnivåerna är beräknade
2017 utifrån beräknade trafikmängder, och utförd på uppdrag av Miljöförvaltningen.
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Kartan ovan visar beräknade ekvivalenta bullervärden 2 m ovan mark från tågtrafik. Ljudnivåerna är beräknade
2017 utifrån beräknade trafikmängder på uppdrag av Miljöförvaltningen.

Kartorna ovan visar en bild av de beräknade bullernivåerna i området. Bullernivåerna från
vägtrafik ligger mellan 45-50 dB och bullernivåerna från järnvägstrafik håller sig runt 50 dB
inom planområdet. Kartorna visar sammanfattningsvis att planområdet inte har några problem med förhöjda bullernivåer och stadsbyggnadskontoret anser inte att en mer detaljerad
bullerutredning krävs. Uteplatserna behöver i vissa fall placeras medvetet med skydd av
byggnad för att bullervärdena inte ska överskridas. Detta är fullt möjligt enligt detaljplanen.
Trafikkonsekvenser

Planförslaget innebär en viss ökning av trafiken på Patrons gata och Gottorpsvägen.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal ska upprättas, som reglerar kostnader, för bl.a. anläggande av gator
och naturmark.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastigheten Bunkeflostrand 21:6 kommer att genom fastighetsbildning ombildas till kvarter
för bostäder. Fastigheten kommer även att genom fastighetsreglering avstå mark till lämplig
kommunal fastighet för att bilda natur/gata (allmän plats).
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Ett bostadspolitiskt mål är att erbjuda bebyggelse i varierade hustyper. Genomförandet av
detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom att i detta fall erbjuda markbostäder av olika slag. Markbostäder är en bostadstyp som efterfrågas i staden
och som inte uppförs i så stor omfattning, eftersom stadens ambition framför allt är att
bygga en tät stad.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom placeringen nära en
befintlig skola och en ny stadsdelspark, samt att grönstråk avsätts runt bebyggelsen.
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Jämställdhet

Planområdet ligger endast ca 100 m från både skola, förskola och busshållplats. Idag är det
ca 1 km till närmsta dagligvarubutik, men ambitionen är att handel ska utvecklas i området
strax norr om planområdet. Närheten till dessa funktioner underlättar vardagslivet och verkar för ett jämställt samhälle.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 15 nya bostäder inom området. Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och består av enbostadshus, bedöms bostäderna generera ett behov av ca 7 förskoleplatser och 20 grundskoleplatser på
lång sikt. På kort sikt kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i området. Beräkningen är genomförd i en modell för beräkning av behov av för- och grundskoleplatser
som alstras genom ny bebyggelse, framtagen av stadsbyggnadskontoret 2017.
Behovet av förskola löses genom att en förskola för ca 160 barn planeras i exploateringsområdet strax öster om detaljplaneområdet.
Behovet av grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga grundskolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Relevanta övriga projekt

Detaljplanering pågår i området söder, öster och norr om planområdet.
I detaljplan 5548 och 5615 planeras småhusområden med totalt ca 120 bostäder samt en
stadsdelspark och naturområde söder om denna detaljplan.
I kommande detaljplan, öster och norr om denna detaljplan (dp 5638), planeras ett stort
område omvandlas till blandad stadsbebyggelse med ca 500 bostäder samt centrumfunktion, förskola, park och natur.

Kartan visar vilka områden runt Gottorps gård som behandlas i vilken detaljplan.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av
de delar som utgörs av kvartersmark.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

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

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och fastighetsägaren. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap 40 §
plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen antas eller
godkänns i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer preliminärt att reglera frågor som har med överlåtelse av
mark, ersättning för gatukostnader och bildande av servitut att göra.
Fastighetsägaren kommer att avstå mark till allmän plats (gata och naturmark) och bekosta
anläggandet av den allmänna platsen.
Vidare avtalas om att alla kostnader för nödvändiga flyttningar av ledningar ska bäras av exploatören.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
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Fastighetsbildning

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

Fastigheten ingår i ett större utbyggnadsområde som nu detaljplaneläggs i enlighet med ett
tidigare upprättat planprogram. Föreslagen utbyggnad innebär ett effektivt tillvaratagande
av befintlig infrastruktur, kollektivtrafikförbindelser och grönstruktur samt bedöms vara
lämplig mot bakgrund av behovet av ny bebyggelse för bostäder i närområdet.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen men inte med Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen. Förslaget har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Medverkande

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

Planområdet är ca 19 000 m2 stort (knappt 2 hektar) och utgörs av fastigheten Bunkeflostrand 21:6. På fastigheten ligger det ett stort bostadshus på samma plats där det tidigare
låg en äldre herrgårdsbyggnad. Fastigheten omgärdas av en trädridå.
Knutet till fastigheten finns ett servitut (1280K-81/2006.1) för väg.

Översiktskartan visar planområdets placering och avgränsning i östra Bunkeflostrand. I väster gränsar planen till
Patrons gata, i söder mot Gottorps allé och i norr och öster mot åkermark.
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Platsens historik

Gottorps gård har gamla anor och var tidigare en mycket stor gård. På fastigheten låg fram
till 2011 en äldre herrgårdsbyggnad med tillhörande herrgårdspark. Söder om planområdet
låg ladugård, stallar och loge. I samband med att herrgårdsbyggnaden revs togs även trädgården - inklusive många gamla träd - bort.
Idag används byggnaden och området som privatbostad.

Flygbild som visar Gottorps gård 2010 innan den äldre byggnaden och trädgården revs.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Trädridån definierar planområdesgränsen och utgör ett viktigt element i det i övrigt öppna
landskapet.
Planområdet ingår i karaktären ”Slättlandskapet” enligt Handlingsprogram för arkitektur och
stadsbyggande. Trädridån är ett karakteristiskt landskapselement och utgör en stark kontrast
till det i övrigt trädfattiga landskapet. Enligt handlingsprogrammets rekommendationer ska
vegetation så som trädridåer värnas.
Bebyggelse

Idag ligger det en herrgårdsliknande byggnad, uppförd 2013, i två våningar på platsen.
Kulturmiljö

Arkeologi
Inom fastigheten finns inga kända fornlämningar. Länsstyrelsen anser att en arkeologisk utredning inte krävs i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 11 § kulturmiljölagen. Därför
finns inga hinder ur arkeologisk synpunkt att fortsätta arbetet med detaljplanen.
Naturmiljö

Trädridån i den norra delen av planområdet har ett högt naturvärde enligt den naturvärdesinventering som genomförts. Träden i ridån inventerades 2017 och utgörs till största del
av bok. En mindre andel utgörs av tall och det förekommer även döda träd. Troligen har
ridån planterats i mitten av 1900-talet.
I väster (söder om ridån) finns en grupp med tysklönn och lönn och en annan grupp söder
därom med vildapel, lönn och ask. Träden står tätt och de flesta träd har en måttlig vitalitet.
Söder om planområdet sträcker sig Gottorps allé med nästan bara hästkastanjer som är medelålders. Även dessa har ett högt naturvärde.
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De rödmarkerade områdena har ett högt naturvärde enligt naturvärdesinventeringen som genomfördas 2017.
Naturvärdesinventering Calluna
Topografi, landskap, grönstruktur

Området består mestadels av högvuxet gräs och lägre buskar som omges av en trädridå.
Träden står ca 3 m innanför fastighetsgränsen. Marken sluttar svagt åt väster. Området
kring den befintliga byggnaden utgörs främst av gräsmatta.
I grönplanen anges att planområdet idag har en viss brist på parker, men i och med att en
stadsdelspark planeras söder om planområdet kommer området få väldigt god tillgång till
park och grönska.
Kollektivtrafik

Stadsbusslinje 6 har närmsta hållplats 100 m norr om planområdet längs Gottorpsvägen.
Linje 6 går mellan Klagshamn och Toftanäs via Hyllie och Malmö Triangeln och är en
busslinje som är snabbt växande på grund av stora utbyggnader i Hyllie och Bunkeflostrand.
Stadsbusslinje 4 trafikerar Klagshamnsvägen och Gottorpsvägen mot Malmö Central, med
närmsta hållplats Gottorp ca 300 m väster om planområdet.
Planområdet har sammantaget nära till god kollektivtrafik, men det tar förhållandevis lång
tid att ta sig kollektivt till Malmö Central. Att resa med buss till Limhamn centrum tar ca 15
min och till Hyllie ca 10 min. En bussresa till centrala Malmö tar ca 30 min. Hyllie station
är en transporthub med regionsbussar, Pågatåg och Öresundståg, bl.a. till Kastrup och Köpenhamn. En resa med buss i kombination med tåg in till Malmö C tar ca 25 min.
Gång-, cykel- och biltrafik

Patrons gata, i väster, leder fram till planområdet och har ett separat vägnät för bilister, fotgängare och cyklister. Gatan leder vidare till Gottorpsvägen i norr. Söder om planområdet
längs Gottorps allé sträcker sig en grusad väg där man kan cykla eller gå.
Teknisk försörjning

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Fjärrvärmenätet är inte utbyggt i Bunkeflostrand. För att kunna uppnå Malmös miljömål
måste områdets energianvändning miljöanpassas.
El- och teleledningar finns i angränsande gator.
Liksom nedanstående karta visar rinner dagvattnet västerut och det finns en lågpunkt i områdets västra del, där dagvatten samlas vid skyfall.
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Kartans blåa linjer visar vattnets flödesvägar mot lågpunkter i terrängen. De blå punkterna visar var vatten beräknas samlas vid ett 100-års regn (skyfall).
Kommunal och kommersiell service

I Bunkeflostrand finns tio kommunala förskolor och en fristående förskola. I intilliggande
utbyggnadsområde planeras ytterligare en förskola. Närmsta förskola ligger ca 200 m från
det planerade bostadsområdet.
I Bunkeflostrand finns tre kommunala grundskolor, en kommunal grundsärskola och en
fristående grundskola. Närmsta skola är Gottorpsskolan som ligger ca 200 m från det planerade bostadsområdet.
På Sundsbroskolan finns ett stadsdelsbibliotek.
Vid Bunkeflostrands centrum, en knapp kilometer väster om planområdet, finns närmaste
matvarubutik. Det planeras dock för handel i utbyggnadsområdet som ligger precis norr
och öster om planområdet.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet omfattas av riksintresse för kustzon enligt 4 kap 1 och 4 §§ miljöbalken. Exploatering och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om natur- och kulturvärden i området inte påtagligt skadas.
Malmö stads bedömning är att föreslagen planering inte medför någon påtaglig skada på
riksintresset utan utgör en komplettering av den befintliga orten Bunkeflostrand, eftersom
området mellan planområdet och kusten redan är bebyggt. Att möjliggöra markboende
inom kommunens gränser är ett sätt att minska trafikbelastningen i regionen. Planområdet
är idag inte allemansrättsligt tillgängligt och kommer att öppnas upp mer i och med planläggningen. Utpekade naturvärden kommer att bevaras.
Föreslagen utbyggnad innebär ett effektivt tillvaratagande av befintlig infrastruktur, kollektivtrafikförbindelser och grönstruktur samt bedöms vara lämplig mot bakgrund av behovet
av ny bebyggelse för bostäder i närområdet. I relation till stadens storlek, såväl till invånarantal som yta, är det föreslagna området för ny bebyggelse utanför Yttre Ringvägen
mycket begränsat i förhållande till riksintressets utbredning.
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Översiktsplan

I översiktsplanen anges att Bunkeflostrand spelar en viktig roll i att erbjuda attraktiva markbostäder till Malmös bostadsbestånd. Planområdet redovisas i översiktsplanen som blandad
stadsbebyggelse.
Planprogram

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

Området är inte tidigare planlagt.
5.4 Underlag till planarbetet

Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkitekturstaden Malmö, 2018
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2018-2022
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•

Inventering av trädridån, Trädkonsult, 2017-11-01
Naturvärdesinventering, Calluna, 2017-11-23
Miljöteknisk markundersökning, Miljöfirman, 2019-04-08
Översiktlig geoteknisk undersökning, Geoexperten Skåne, 2019-04-09

Övriga dokument

•

Planprogram 6049 Gottorps allé, 2016-12-05

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau
Enhetschef

Sara Lööf
Planhandläggare

22 (22)

