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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Tygelsjöskolan är belägen centralt i Tygelsjö, mellan Tygelsjö skolväg i norr och
Tyelsevägen i söder. Skolan ligger i en lummig och lugn miljö mitt i den gamla
bybebyggelsen och intill ett parkområde. Skolan är en F-3 skola som rymmer idag ca 350
elever. Antalet platser räcker dock inte till och en paviljong har etablerats på intilliggande
fastighet. Paviljongen ligger dock på parkmark och har ett tidsbegränsat bygglov därför
behöver Tygelsjöskolan expandera och erbjuda platser till 480 elever, fördelade på 4
paralleller.
1.2 Syfte
Denna studie syftar till att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av Tygelsjöskolan.
Den syftar också till att studera tre olika alternativ för Tygelsjöskolans utbyggnad och
utvärdera dessa. I denna rapport kommer också att presenteras en rekommendation för
det fortsatta arbetet, utifrån utredningens slutsatser. Studien innefattar en ytstudie, en
volymstudie samt en lokaliseringsstudie inom de tre fastigheterna som är aktuella inom
ramen för studien: De tre alternativa fastigheterna är Åttingen 6, Bultbrädan 12 samt del
av Tygelsjö 41:1. Se illustration nedan.
Studien förutsätter att all idrottsundervisning sker i lokaler på annan fastighet och har
därför uteslutits från denna studie
Tygelsjöskolan finns idag på fastigheten Åttingen 6.
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1.3 Metod
De befintliga lokalerna har besökts och studerats utifrån sina funktioner. Lokalbehovet
för en 4-parallellig skola har tagits fram utifrån Grundskoleförvaltningens lokalprogram.
Den befintliga skolans lokaler har jämförts med ytbehovet för en 4-parallellig skola och
behovet för de nya lokalerna har tagits fram. Därefter har volym och lokalisering
studerats för de nya lokalerna samt hur de befintliga lokalerna behöver anpassas för att
tillgodose det nya behovet.
Det ingår inte i studien att ta fram ett underlag till kalkyl för genomförande av förslagen.
För att jämföra de olika alternativen har schablonmässiga kostnader för resp alternativ
arbetats fram. Dessa nyckeltal skall inte ses som en kalkyl utan användas som en
jämförelse mellan de olika alternativens omfattning
De befintliga lokalerna studeras endast utifrån ett funktionellt perspektiv, och främst från
ritningar. De har inte inventerats fullständigt.
2. STATUSINVENTERING
2.1 Befintliga lokaler
Tygelsjöskolan fördelar sig på tre byggnader. Mot Tygelsjö skolväg finns två byggnader,
Byggnad A och Byggnad C. I Byggnad A, som är på tre plan, finns klassrum, en musiksal,
ett litet mediatek samt ett litet rörelserum/fritidslokal. I Byggnad C, som är i ett plan,
finns ett mottagningskök och en matsal. Längre in, längs Tyelsevägen ligger Byggnad B,
en låg enplansbyggnad som rymmer klassrum, grupprum samt kapprum.
De tre byggnaderna är väl sammanhållna med ett gemensamt arkitektoniskt språk,
samma material och en sammanhängande skala.
2.2 Befintlig utvändig area
Fastigheten Åttingen 6 är 4410 kvm stor. Av denna yta upptas ca 1253 kvm av byggnader.
Den fria lekytan är idag därför ca 9 kvm/barn på Tygelsjöskolan, vilket underskrider
Malmö Stads riktlinje om 15 kvm/barn (enl. dokumentet Friyta vid förskolor och skolor,
antagen 2016). Denna friyta är översiktlig beräknad och tar inte hänsyn till eventuella
angörings- och parkeringsytor som idag verkar saknas helt från skolans tomt.
Befintlig skolgård innehåller mestadels hårdgjorda ytor för kommunikation mellan
entréer till byggnaderna. På skolgården finns en del lekfunktioner såsom en liten
landhockeyplan, klätter- och balanslek, sandlek med mera. Vegetationen på skolgården är
sparsam, men det finns flera större träd. Angöring för skolskjuts, renhållningsfordon och
varuleveranser sker via Tygelsjö skolväg i norr. Entré för gående kan även ske från
Tyelsevägen i söder. Vagnmakaregången utgör en tydlig gräns av skolgården i öster.
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3. BEHOVSANALYS
3.1 Elever, personal, verksamhet
Den nya Tygelsjöskolan planeras som en 4-parallellig F-3 skola med plats för 480 elever.
Den nya skolan beräknas ha ett personalantal på 30 st.
3.2 Lokalbehov
En 4-parallellig F-3 skola med plats för 480 elever kräver enligt grundskoleförvaltningens
lokalprogram en yta på ca 3900 kvm BTA. Sammanställning av ytor, se bilaga 8.2.
Detta innefattar 16st klassrum med tillhörande grupprum, 4st fritidslokaler och
lärararbetsrum.
Lokaler för skolhälsovård, administrativ personal/skolledare, mötesrum,
bibliotek/mediatek.
Ett tillagningskök med tillhörande matsal där samtliga elever kan äta under 3 olika pass.
Matsalen dimensioneras för 160 elever.
Det finns idag ingen verksamhetsbeskrivning, när denna är framtagen kan behovet att
andra lokaler uppkomma.
Lokalbehovet för idrottsundervisning har uteslutits från denna studie då detta kommer att
ske i lokaler på annan fastighet.
3.3 Behov av utvändig area
Enligt Malmö Stads riktlinje krävs en friyta på 15 kvm/barn. Med 480 elever ger detta en
tillgänglig yta för lek på 7200 kvm. Utöver det tillkommer ytor för angöring och
parkering, vilka kan uppskattas grovt till ca 1400 kvm. De befintliga byggnaderna är ca
1255 kvm BYA och tillbyggnader samt nya byggnader uppskattas till ca 1500 kvm BYA
beroende på utformning.
Detta innebär att, grovt beräknat, en yta på sammanlagt drygt 11 300 kvm behövs för att
uppfylla Malmö Stads egna riktlinjer.
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4. UTBYGGNADSBEHOV
4.1 Bef lokaler
Tygelsjöskolan fördelar sig på tre byggnader:
Byggnad A, som är på tre plan, finns klassrum, kapprum, en musiksal, ett litet mediatek
samt en liten gymnastiksal. Denna byggnad innehåller utrymmen som täcker behovet för
en parallell, F-3(4 klassrum).
Byggnad B finns klassrum, kapprum, wc, grupprum och personalrum. Denna byggnad
innehåller utrymmen som nästan täcker behovet för en parallell, F-3(4 klassrum). För att
skapa bra och funktionella kapprum och grupprum behöver denna byggnad utökas med
ca 100 kvm.
Byggnad C innehåller ett mottagningskök med tillhörande matsal där samtliga elever äter
under 3 olika pass.
Enligt lokalprogrammet skall skolan ha ett tillagningskök med tillhörande matsal, detta
innebär att bef kök/matsal inte räcker till utan måste utökas med ca 230 kvm.
4.2 Nya lokaler
För att omvandla Tygelsjöskolan till en skola för 480 elever, fördelade på 4 paralleller
krävs det därför nya lokaler för ytterligare 2 paralleller
För att täcka lokalbehovet behövs 2 028– 2 348 kvm BTA utöver befintliga lokaler.
Beroende på utformning kommer detta ta 1 178 – 1 498 m2 BYA i anspråk. (Bruttoarea
BTA = sammanlagd area av alla våningsplan inklusive ytterväggar, Byggnadsarea BYA =
area som en byggnad upptar på marken)
5. UTVÄRDERING AV AKTUELLA FASTIGHETER
5.1 Detaljplan
Fastigheten Bultbrädan 12 innehåller en förskola och omfattas av detaljplan PL1380,
antagen 1978-05-18. Fastigheten är planlagd med beteckningen A, allmänt ändamål.
Skola ryms väl inom detta. En stor del av tomten är markerad som prickad mark, som
inte får bebyggas. Planen medger en byggnad på ett våningsplan med en byggnadshöjd på
3,5m.
Åttingen 6 och del av Tygelsjö 41:1 omfattas av detaljplan PL1316, antagen 1983-06-15.
Fastigheten Åttingen 6 är planlagd med beteckningen A, allmänt ändamål. Två
byggrätter medges, en i norr som tillåter en byggnadshöjd på 8m och en i söder som
tillåter en byggnadshöjd på 4m. Runt om är marken prickad, dvs att den inte får
bebyggas, och skoltomten korsas med ett u-område, mark för ledningar, direkt norr om
den södra byggrätten. Där ligger, enligt detaljplanen, huvudledningar för vatten och
avlopp.
Området som är en del av Tygelsjö 41:1 är planlagd för park och innehåller även ett
område betecknad med V, specialområde vatten. Hela området tillhör Fastighets- och
gatukontoret och är inte kvartersmark. Området korsas i öst-västlig riktning av
huvudledningar för vatten och avlopp.
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Både Åttingen 6 och den aktuella delen av Tygelsjö 41:1 omfattas av en
skyddsbestämmelse M, Miljöskyddsområde. Detta innebär att ”särskild hänsyn skall tas
till områdets egenart vid all byggnadslovsprövning”. Bestämmelsen har införts för att
skydda de kvaliteter som finns i Tygelsjö kyrkby och den kulturhistoriska värdefulla
miljön. Bestämmelsen hindrar inte om- eller nybyggnation, men syftar till att säkerställa
att ändringar i den befintliga miljön görs varsamt och med stor hänsyn till områdets
karaktär och till den ursprungliga platsens utformning.
Inom hela planområdet för detaljplan PL1316 (som reglerar Åttingen 6 och del av
Tygelsjö 41:1) finns fornlämningar. Arkeologiska undersökningar kommer att vara
nödvändiga vid all form av markingrepp.
5.2 Ytor
Fastigheten Åttingen 6 är 4410 kvm, som nämnt under kapitel 2.2 är den utvändiga ytan i
dagsläget endast ca 9 kvm/barn, vilket bedöms som otillräckligt. En tillbyggnad på denna
fastighet och samtidigt tillföra mer lekyta bedöms som orealistisk och har inte studerats
närmare.
Fastigheten Bultbrädan 12 är ca 1650 kvm. Tillsammans med fastigheten Åttingen 6
skapas en yta på drygt 6000 kvm, vilket inte alls räcker för att täcka markbehovet för den
nya skolan. Dessutom ligger fastigheten snett över Tyelsevägen från Tygelsjöskolan.
Goda och trafiksäkra förbindelser mellan skolans olika delar skulle vara mycket svåra att
uppnå.
Med hänsyn till dess storlek och placering, bedöms inte fastigheten Bultbrädan 12
vara ett lämpligt alternativ för utbyggnaden av Tygelsjöskolan och den vidare
studien fokuserar på de andra fastigheterna.
På området som är en del av Tygelsjö 41:1 finns idag en tillfällig skolpaviljong. För att
förenkla utredningen, har området delats på tre ytor motsvarande nuvarande uppdelning;
yta 2 i mitten och där paviljongen finns idag, yta 3 väster om, mellan den befintliga skolan
och yta 2 och yta 4 i öster. Yta 1, i utredningen, är den befintliga tomten för
Tygelsjöskolan. Sammanlagt är ytorna 2, 3 och 4 ca 7840 kvm. Det är tydligt att, utifrån
ytbehovet för en skola för 480 elever, krävs hela det aktuella området för att potentiellt
kunna uppnå riktlinjen om 15 kvm/barn.
Om det inte är möjligt att inkludera yta nr 4 i skolmiljön beräknas friytan minska med
1,88 kvm/barn.
Förutsättningarna för att uppnå en tillräcklig stor lekmiljö för barnen på de
kombinerade fastigheterna Åttingen 6 och del av Tygelsjö 41:1 finns, förutsatt att
både nya byggnader, i både utformning och placering, och angöring/parkering
studeras noga.
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5.3 Buller, försörjning, trafik och andra tekniska aspekter
Utifrån det som kan utläsas i Malmö Stads bullerkarta/bullerkartläggning, verkar det
finnas goda förutsättningar att skapa en god akustisk miljö för barnen. Denna studie
inkluderar ett översiktligt buller-PM, se bilaga 8.3. Det skall dock betonas att detta inte är
någon fullständig bullerutredning.
Om projektet fortskrider måste en fullständig bullerutredning genomföras.
Tygelsjö skolväg avgränsar det tilltänkta skolområdet i norr. Inom yta 3 finns en
vändplats som medgavs i detaljplanen så att skolbussar kunde vända. Tygelsjö skolväg
slutar en bit efter vändplatsen, ungefär i höjd med dammen. Det finns därmed ingen
vidare förbindelse från Tygelsjö skolväg för motorfordon. I söder utgör Tyelsevägen
gränsen. Mellan skoltomten och grönområdet finns Vagnmakaregången. Enligt
detaljplanen är denna parkmark, men den är hårdgjord och körbar. Den nyttjas som
gång- och cykelväg samt för leveranser till skolans mottagningskök.
Bef huvudledningar för vatten och avlopp i mark korsar båda tomterna i öst-västlig
riktning. Det antas i nuläget att det är möjligt och smidigt att nyttja befintliga
anläggningar gällande el, fiber, vatten och avlopp för utbyggnaden av Tygelsjöskolan.
Detta måste dock utredas om projektet fortskrider.
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5.4 Stadsbyggnadskontorets kriterier
För att så tidigt som möjligt få i gång en dialog med SBK Malmö och fånga upp
förutsättningar i gällande översikts- och detaljplaner samt övrig information som ev kan
påverka utformningen/placeringen av nybyggnader hölls ett inledande möte med
representanter från SBK.
Vad säger gällande översiktsplan samt detaljplaner om det aktuella området?
I gällande översiktsplan står det bl a att omgivningarna innehåller existerande blandad
bebyggelse och det finns existerande prioriterade gröna stråk.
”Byarnas karaktärer med småskalighet, befintlig bebyggelsestruktur och byggnadernas läge i förhållande
till gatan ska bevaras och skyddas vid förändring och komplettering. Nybyggnation på allmänningar,
gårdsplaner eller i gårdarnas trädgårdar ska undvikas och bör i första hand ske där det tidigare funnits
gatehusbebyggelse. Äldre gatu- och vägstråk inom och mellan byarna ska bevaras”
Under de platsspecifika riktlinjerna i översiktsplanen för Tygelsjö står det:
"Att samhället har begränsad utbredning, är kringgärdat av åkermark och har brist på parkmark gör
att extra fokus ska läggas på att tillskapa nya parker och rekreativa miljöer i dess omedelbara närhet".
I gällande detaljplaner finns bl a följande föreskrifter för det aktuella området;
[M] Miljöskyddsområde - Särskild hänsyn till områdets egenart d.v.s skydd av kulturmiljön.
Beträffande nybyggnad mm står det;
”Mindre tillägg i och i anslutning till bef bebyggelse kan accepteras om tillkommande bebyggelse är av
hög arkitektonisk kvalitet och ansluter till den äldre och befintliga bebyggelsen i skala, volymer,
traditionella material och färgsättning”.
"Byggnad av större värde ur historisk, kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt må icke förvanskas
vare sig genom arbeten å själva byggnaden eller genom bebyggelse i grannskapet. Om skyldighet att
bevara fasta fornlämningar är särskilt stadgat."
Lite tankar/riktlinjer som SBK gav för det kommande utredningsarbetet;
Bevara byns bebyggelsekaraktär, nya byggnader skall i skala och volymer ansluta till bef
bebyggelse, placera nya byggnader längs gator, sammankopplade gröna stråk/rum.
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5.5 Nyckelfaktorer för att möjliggöra utbyggnad inom del av Tygelsjö 41:1
Som framkommit ovan rekommenderas endast en av de tre studerade
fastighetskombinationerna för en framtida utbyggnad, detta är kombinationen av
nuvarande skola på Åttingen 6 med den markerade delen av Tygelsjö 41:1. Under
förutsättning att grundskoleförvaltningen väljer att gå vidare med förslaget bör följande
viktiga nyckelfrågor lösas inför det fortsatta arbetet.
-

-

-

-

I samarbete med stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret bör
möjligheterna för en ändring parkmark till kvartersmark utredas mer detaljerat. Detta
gäller större delen av grönområdet som ligger mellan Tygelsjö skolväg och
Tyelsevägen.
En revidering av detaljplanen för Åttingen 6 blir nödvändigt. För delen som berör de
befintliga skolbyggnaderna behöver byggrätterna utökas, hur mycket varierar mellan
de olika alternativ. I de skissförslag som föreligger finns behov att bygga till på uområde. Se nedan, om bef ledningarna. För delen som berör del av fastigheten
Tygelsjö 41:1 behöver en ny detaljplan tas fram.
Delar av Vagnmakaregången integreras till den nya skolgården. Det är nödvändigt att
skolbarnen kan röra sig fritt och säkert på skolgården. Därför måste delar av
Vagnmakaregången bli en del av skolgården. Behovet av ett eventuellt nytt läge på en
nord-sydlig passage mellan Tygelsjö skolväg och Tyelsevägen i form av en gång- och
cykelvägens måste utredas vidare.
Bef huvudledningars läge utreds. Stor hänsyn till bef ledningars placering måste göras
vid placering av nya byggnader.
Stora krav ställs på de nya byggnadernas gestaltning, med tanke på kulturmiljöskyddet
som finns i Tygelsjö kyrkby och den kulturhistoriska värdefulla miljön som finns i
området.
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6. ALTERNATIVA UTFÖRANDEN INOM FASTIGHETERNA
För samtliga alternativ, se bifogade skisser bilaga 8.1.1 – 8.1.3.
6.1 Alternativ 1
Utförande:
Byggnad B byggs till för att skapa kapprum som är rätt dimensionerade till det antal barn
som kommer att använda de, samt funktionella grupprum. Storleken på tillbyggnaden är
ca 100 kvm. Tillbyggnaden ligger på prickad mark, i u-området. Byggnad C byggs till för
att skapa ett tillagningskök och tillhörande matsal. Storlek på tillbyggnaden är ca 230 kvm
och ligger på prickad mark. De befintliga byggnaderna rymmer två paralleller,
gymnastiksal samt kök och matsal till alla elever. En ny 2-plans byggnad tillkommer på
del av Tygelsjö 41:1, på ca 850 kvm BYA, som rymmer två paralleller och tillhörande
funktioner.
Analys:
Detta alternativ medför störst ingrepp i de befintliga lokalerna. Tillbyggnaden vid
byggnad C hamnar ganska nära tomtgränsen och försvårar skapandet av en naturlig
koppling mellan skolans befintliga och nya delar. Alternativ 1 skapar de svåraste
förutsättningarna för att få till en sammanhållen skolgård. Den nya skolbyggnaden ligger
relativt långt borta från de befintliga skolbyggnaderna där de gemensamma funktionerna
är samlade. Det innebär mycket ”transport” fram och tillbaka till matsalen för hälften av
eleverna.
Vagnmakaregången nyttjas, även i fortsättningen, som passage för gång- och cykeltrafik,
samt för angöring och varuleveranser. Angöring och fordonsrörelser sker i anslutning till
utbyggd matsal. Detta begränsar barnens rörelse i öst-västlig riktning på samma sätt som
tidigare.
6.2 Alternativ 2
Utförande:
Byggnad B byggs till för att skapa kapprum som är rätt dimensionerade till det antal barn
som kommer att använda de, samt funktionella grupprum. Storlek på tillbyggnaden är ca
100 kvm. Tillbyggnaden ligger på prickad mark, i u-området. Köket och matsalen görs
om till exempelvis bibliotek/mediatek, musiksal. De befintliga byggnaderna rymmer två
paralleller och gymnastiksal. På del av Tygelsjö 41:1 byggs en 2-plans sammanhållen
byggnad som rymmer två paralleller och ett nytt tillagningskök och matsal till alla elever.
Analys:
Detta alternativ innefattar endast mindre om- och tillbyggnader vid befintliga byggnader.
Byggnad C kan med relativt små medel byggas om från kök till exempelvis bibliotek.
Jämfört med alternativ 1 är det lättare att få till en sammanhållen skolgård, men matsalen
ligger även i detta alternativ långt borta för många elever. Den nya skolbyggnaden blir en
stor volym med en relativ lång fasad. Byggnaden passar sämre in i omgivningen där
bykänslan är stark, inte minst tack vare bebyggelsens småskalighet.
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Den nya byggnaden hindrar gång- och cykelpassage mellan Tyelsevägen och Tygelsjö
skolväg, vilket gör att Vagnmakaregången även fortsättningsvis måste nyttjas för detta.
Vagnmakaregången utgör även i detta fall ett hinder för barnens rörlighet från befintlig
skolgård till nya lekytor i öster. Angöring och fordonsrörelser sker i anslutning till den
nya byggnaden.
6.3 Alternativ 3
Utförande:
Byggnad B byggs till för att skapa kapprum som är rätt dimensionerade till antalet barn,
samt funktionella grupprum. Storlek på tillbyggnaden är ca 100 kvm. Tillbyggnaden ligger
på prickad mark, i u-området. Köket och matsalen görs om till exempelvis
bibliotek/mediatek, musiksal. De befintliga byggnaderna rymmer två paralleller och
gymnastiksal. På del av Tygelsjö 41:1 byggs två nya byggnader: en 2-plans byggnad som
rymmer två paralleller och en 1-plansbyggnad som rymmer ett nytt tillagningskök och
matsal till alla elever.
Analys:
Även här är om- och tillbyggnader ganska begränsade på de befintliga byggnaderna.
Matsalen ligger mer centralt mellan skolans olika delar, vilket minskar ”transporten” för
barnen och skapar bättre förutsättningar för att skapa en sammanhållen gård där
kvadratmetrarna nyttjas rättvist av alla barn. I och med att två byggnader uppförs, i en
respektive två plan, hålls skalan nere och volymerna kan lättare smälta in i byns karaktär.
Det kan dock vara något mindre effektivt att dela upp funktionerna i två byggnader.
Effektiviteten här syftar på lokaleffektivitet, verksamhetseffektivitet och
kostnadseffektivitet. Med en centralt placerad matsalsbyggnad kan parkering och
angöringsytor förläggas i anslutning till denna. Gång- och cykelpassage mellan
Tyelsevägen och Tygelsjö skolväg kan ordnas i den östra delen och Vagnmakaregången
stängas av. Utrymme ges då för ny lekyta i direkt anslutning till befintlig skolgård och fri
rörlighet mellan bef skolbyggnader och matsal möjliggörs.
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6.4 Schablonmässiga kostnadsuppskattningar
Bilaga 8:5 visar en översikt av de olika åtgärderna i befintliga byggnader samt
nybyggnationer. För att ekonomiskt kunna jämföra alternativen har schablonmässiga
nyckeltal använts. Dessa skall inte förväxlas med en projektkalkyl. För att kunna beräkna
projektets kostnad måste lokalbehovet klargöras i detalj och åtgärder och utformning av
befintliga och nya lokaler måste fastställas och projekteras.
De schablonmässiga nyckeltalen är indelade i 5 st nivåer;
-

Nybyggnad;

Uppförande av helt ny byggnad/byggnadsdel

-

Nybyggnad storkök;

Uppförande av helt ny byggnad/byggnadsdel för
storkök

-

Ombyggnad storkök;

Ombyggnad av storkök, inklusive ny utrustning, ny
rumsindelning och nya tät- och ytskikt.

-

Ombyggnad med begr.
rumsanpassning;

Ombyggnad av skollokaler inkl. begränsad
rumsanpassning, nya ytskikt, viss anpassning av
installationer.

-

Ytskiktsrenovering;

Ommålning av befintliga väggar, byte av ytskikt på
golv, nya undertak, nya kabelbeklädnader etc.
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7. SLUTSATS
7.1 Rekommenderat utförande
I samtliga förslag måste parkmark och en gång- och cykelväg tas i anspråk för att utöka
Tygelsjöskolan, samtidig som en detaljplaneändring är nödvändig. I alla tre alternativ
kommer svårigheter med ledningar uppkomma, särskilt för tillbyggnad av byggnad C.
I jämförelse med flera små byggnader brukar ofta en stor byggnad lyftas som önskvärd ur
verksamhetssyn och ur ekonomiskt hänseende. Trots att alternativ 3 medför en större
investeringskostnad förordas detta alternativ då förslaget har bäst förutsättningar att
skapa en funktionell och attraktiv skolmiljö för elever och personal, samtidigt som den
med sina något mindre enheter bedöms har bäst förutsättningar att möta de krav som
formulerats i översiktsplanen avseende kulturhistoriskt värdefull miljö, gröna stråk etc.
Utifrån ovanstående analyser, förordas alternativ 3 som det mest lämpliga för
vidare utredning.
7.2 Vidare utredningar
Utöver de nyckelfaktorer som nämnt under kapitel 5.4 rekommenderas följande
utredningar som ett nästa steg inför en eventuell utbyggnad av Tygelsjöskolan;

• Trafikutredning (inkl. angöring skolbuss, skolskjuts och leveranser skola och
skolrestaurang, samt utredning av kommunikationer för gång- och cykeltrafik
i nord – sydlig riktning i området)
• Bullerutredning
• Brandskyddsutredning
• Utredning av bef. huvudledningars placering
• Kulturantikvarisk utredning
• Arkeologisk förundersökning
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8. BILAGOR
Bilaga 8.1 Ritningsbilagor;
8.1.1 Förslag 1
8.1.2 Förslag 2
8.1.3 Förslag 3
8.1.4 Markdisposition förslag 1
8.1.5 Markdisposition förslag 2
8.1.6 Markdisposition förslag 2
Bilaga 8.2
Beräkning av ytor för en skola, 480 elever Åk. F-3 4st paralleller
Bilaga 8.3
PM avseende Utlåtande om trafikbuller inför ombyggnation av Tygelsjöskolan
Bilaga 8.4
Begäran om samråd med Länsstyrelsen.
Bilaga 8.5
Sammanställning av schablonmässiga kostnadsuppskattningar.
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BILAGA 8:2
TYGELSJÖSKOLAN ;
YTOR FÖR SKOLA 4 PARALLELLER ÅK. F-3, FÖR 480 ELEVER,:
Groventré med torkrum
25 kvm x 4 = 100 kvm
Kapprum
20 kvm x 4 x 4 = 320 kvm
Klassrum/Basrum
65 kvm x 4 x 4 = 1040 kvm
Grupprum
15 kvm x 4 x 4 = 240 kvm
Fritidshemslokaler
85 kvm x 4 = 340 kvm
Lärararbetsrum
25 kvm x 4 = 100 kvm
Förrådsutrymme för laddningsvagnar IT
5 kvm x 4 = 20 kvm
Toalett
1st toalett på 2 kvm per 15 elever. 480/15= 32 st toaletter. Totalt 64 kvm
RWC/Personaltoalett
5 kvm x 4 = 20 kvm
Städförråd
4 kvm x 4 = 16 kvm
Total yta är 2260 kvm (NTA)
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BILAGA 8:2
Bibliotek/Media
1st bibliotek/media = 150 kvm
Studierum
1st studierum = 15 kvm
Arbetsplats bibliotek
1st arbetsplats = 12 kvm
Toalett
1st = 2 kvm
RWC
1st handikappanpassad toalett = 5 kvm
Total yta är 184 kvm (NTA)
Arbetsrum rektor
200 elever per rektor. 480 elever medför behov för 2 rektorer. 2 x 12 = 24 kvm
Arbetsrum admin.
1st arbetsrum = 12 kvm
Mötesrum
1st mötesrum = 20 kvm
Samtalsrum
10 kvm x 2 = 20 kvm
Personalrum
1st personalrum = 70 kvm
Vilrum
1st vilrum = 8 kvm
Post/Kopiering
1st rum = 15 kvm
Vaktmästeri
1st rum = 15 kvm
Varumottagning/Förråd
1st rum = 20 kvm
NEW LINE ARKITEKTER AB
SÖDRA FÖRSTADSGATAN 23
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Städförråd
1st städförråd = 4 kvm
Toalett
2 kvm x 2 = 4 kvm
RWC
1st handikappanpassad toalett = 5 kvm
Skolsköterska
1st rum = 15 kvm
Vilrum
1st vilrum = 8 kvm
RWC
1st handikappanpassad toalett = 5 kvm
Kurator
1st rum = 12 kvm
Total yta är 257 kvm (NTA)
Matsal
Plats för 480 elever i 3 omgångar = 200 kvm
Storkök
1st storkök totalt 150 kvm
Total yta är 350 kvm (NTA)
Uteförråd
1st uteförråd = 20 kvm
Total yta är 20 kvm (NTA)

Total yta (NTA) som behövs för 480 elever, 4 paralleller åk F-3;
3071 kvm exklusive, korridorer, trapphus och hiss.
Detta ger en total yta BTA på 3900 kvm
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Bakgrund

Malmö stadsfastigheter vill göra tillbyggnad till Tygelsjöskolan på en av fastigheterna
Åttingen 6, del av Tygelsjö 41:1 eller Bultbrädan 12 (se figur 1). I samband med detta
har ÅF Ljud & Vibrationer blivit tillfrågade att göra ett utlåtande om vilken tomt som är
bäst lämpad ur bullersynpunkt samt vilka delar av fastigheten som lämpar sig för
skolgård.

Figur 1. Aktuella tomter för tillbyggnad.

2

Riktvärden

Tabell 1. Riktvärde för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde) hämtat från
NV-01534-17.

Del av skolgård

Ekvivalent ljudnivå för
dygn (dBA)

Maximal ljudnivå (dBA,
Fast)

De delar av gården som är
avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet

50

70

Övriga vistelseytor inom
skolgården

55

701

Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid
då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18).
1

3
3.1

Resultat
Åttingen 6

Riktvärden för skolgård beräknas uppfyllas 17 m ifrån Tygelsjö skolväg, 25 m ifrån
Tyelsevägen samt 25-30 m ifrån Vagnmakaregången. Stora delar av befintlig innergård
samt basketplan till väster om Tygelsjöskolan uppfyller riktvärden.
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Del av Tygelsjö 41:1

Riktvärden för skolgård beräknas uppfyllas 17 m ifrån Tygelsjö skolväg, 25 m ifrån
Tyelsevägen samt 25-30 m ifrån Vagnmakaregången. Utan skärmning från befintlig
byggnad skulle trafikbullernivån från Trelleborgsvägen vara högre än riktvärde på hela
fastigheten. Stora ytor till väster om bef. byggnad (nuvarande fotbollsplan) uppfyller
riktvärden.

3.3

Bultbrädan 12

Riktvärden för skolgård beräknas uppfyllas 25 m ifrån Tyelsevägen. Hela baksidan av
Tygelsjö fsk uppfyller riktvärden.

4

Kommentarer

På samtliga tomter bedöms majoriteten av ytan kunna uppfylla riktvärden för ny
skolgård med följande åtgärder:
Fastighet Åttingen 6 skärmas mot samtliga tre vägar. Skärmning kan åstadkommas med
byggnad, bullerplank eller bullervall.
Del av fastighet Tygelsjö 41:1 skärmas med byggnad mot Trelleborgsvägen och med
byggnad, plank eller vall mot Skolvägen, Vagnmakaregången och Tyelsevägen. En
utredning bör göras om trafiken på skolvägen domineras av transporter till skolan, varpå
den möjligtvis inte behöver skärmas.
Fastighet Bultbrädan skärmas mot Tyelsevägen med byggnad, bullerplank eller
bullervall.
Bullerskärmarnas (eller bullervallarnas) sträckning och höjd på respektive fastighet
måste bestämmas med mer noggranna beräkningar, men uppskattas inte ha en ovanligt
krävande omfattning.
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Meddelande om samråd enligt 2 kap. 10 §
Kulturmiljölagen inför planerad
paviljongetablering inom fastigheten Tygelsjö
41:1, Malmö stad
Bakgrund

Malmö stad planerar för en utbyggnad av skolan i Tygelsjö och har sökt samråd
enligt 2 kap. 10§ Kulturmiljölagen. Samrådet gäller en planering i två steg, där steg
1 berör en planerad och tillfällig lokal för Tygelsjö skola. Steg 2 kommer att
innebära en studie av en permanent utbyggnad av Tygelsjöskolan.
Riksintresse och kulturmiljöprogram

Området berör inga riksintressen för kulturmiljövården eller områden utpekade i
det regionala kulturmiljöprogrammet.
Fornlämning

Samtliga ytor som är aktuella för utbyggnad ligger inom en fornlämning, Tygelsjö
33:1 bytomt.
Länsstyrelsens bedömning

Ytan som i bifogade ansökningshandlingar beskrivs som trolig paviljongposition,
genomgick en arkeologisk förundersökning 2010. Ytterligare arkeologiska insatser
på den platsen ses inte som meningsfulla enligt Länsstyrelsen. Inga hinder föreligger
enligt 2 kap kulturmiljölagen för exploatering på den platsen. När det gäller
fastigheterna Åttingen 6 och Bultbrädan 12 ligger dessa inom fornlämningen, men är
inte undersökta. Dessa behöver sannolikt genomgå en arkeologisk förundersökning,
ett mer detaljerat material för planerat utbyggnad krävs dock för Länsstyrelsens
bedömning.
Detta är ett yttrande enligt 2 kap kulturmiljölagen- fornminnen. Behövs tillstånd
eller samråd enligt någon annan lagstiftning får ni söka detta särskilt.
Postadress
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Telefon / Fax

205 15 Malmö
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2(2)

MEDDELANDE
2019-02-28

Dnr 431-5308-2019

Meddelandet är bekräftat digitalt och saknar därför underskrift.

Anders Rosendahl
Antikvarie
Bilaga

Karta
Rapport

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Rapport 2010:40

Hästhagen, Tygelsjö 41:1
Arkeologisk förundersökning 2010

Per Sarnäs

Rapport 2010:40

Hästhagen, Tygelsjö 41:1
Arkeologisk förundersökning 2010

Per Sarnäs

Fornlämningsnr: 33
Tygelsjö 41:1, Tygelsjö socken
Malmö kommun
Skåne län

Sydsvensk Arkeologi AB
Kristianstad
Box 134
291 22 Kristianstad
Telefon (Regionmuseets växel): 044-13 58 00
Malmö
Box 406
201 24 Malmö
www.sydsvenskarkeologi.se

© 2010 Sydsvensk Arkeologi AB
Rapport 2010:40
Omslag: Joakim Frejd mäter in. Foto: Per Sarnäs
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle.

Innehåll
Sammanfattning

5

Inledning

6

Topografi och fornlämningsmiljö

6

Naturgeografiska förutsättningar
Den aktuella fornlämningssituationen
Tidigare utförda undersökningar

6
7
7

Syfte och metod

11

Undersökningsresultat

11

Kalkförvaringsgrop (A1173)
Gropar och gropsystem

11
12

Utvärdering

14

Referenser

15

Administrativa uppgifter

17

Figur 1: Malmö kommun är
markerat med blått på en
karta över Skåne.
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Figur 2: Undersökningsområdet är markerat med blått och låg drygt 100 meter söder om Tygelsjö kyrka. Skala 1:20 .000.
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Sammanfattning
Malmö Museer mottog en anonym anmälan om att man hade
börjat schakta bort matjorden i den sk. Hästhagen mitt i Tygelsjö
by och inom den medeltida bytomten enligt FMIS (Tygelsjö nr
33). Malmö Museer vidarebefodrade anmälan till Sydsvensk
Arkeologi AB som gjorde en besiktning på platsen. Det kunde
då konstateras att matjorden var avlägsnad på en stor yta och
makadam hade börjat påföras.
Undersökningsområdet (UO) är beläget söder om Malmö, ca 5
km från Öresund. Den aktuella ytan ligger mitt i Tygelsjö
medeltida byområde och sydost om den nutida kyrkan. Idag
nyttjas ytan som grönområde och begränsas i väster av Tygelsjöskolan och i norr av Tygelsjö skolväg. I söder och öster
omgärdas exploateringsytan av bostadsbebyggelse.
UO ligger i ett område som varit föremål för ett flertal större
arkeologiska undersökningar genom åren. Det innebär att det
finns en förhållandevis god bild av fornlämningssituationen i
Tygelsjö.
Syftet med förundersökningen var att undersöka i vilken utsträckning fornlämningen hade tagit skada och om det krävdes
en särskild undersökning för att dokumentar lämningarna.
Det framkom sammanlagt 19 anläggningar och nästan inga fynd.
Fyra diken varav ett egentligen utgjordes av ett knippe diken
påträffades liksom ett par gropsystem och några mindre gropar.
Groparna och gropsystemen var relativt grunda och som djupast
ca 0,7 m. I norra schaktkanten påträffades en brunn och en kalkförvaringsgrop. De få fynd som påträffades utgjordes av djurben.
De strukturer som framkom går till en viss del att tolka i förhållande till de historiska kartorna och då främst 1763 års karta
över delning av gatumarken. I denna förrättning delades vissa
delar av byns tidigare samfällda gatumark på byns gårdar och
hus. De delade ytorna ansågs vara lämpliga som odlingsmark
och enligt lantmätaren skulle de användas som kålhagar, ängshagar eller för plantering av pileträd. Med största sannolikhet
inhägnades de olika lotterna efter förrättningens genomförande.Tre av fyra diken sammanfaller med gränserna på denna karta. Diket som går i öst-västlig finns även med på 1805 års karta.
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Inledning
Malmö Museer mottog en anonym anmälan om att man hade
börjat schakta bort matjorden i den sk. Hästhagen mitt i Tygelsjö
by och inom den medeltida bytomten enligt FMIS (Tygelsjö nr
33). Malmö Museer vidarebefodrade anmälan till Sydsvensk Arkeologi AB som gjorde en besiktning på platsen. Det kunde då
konstateras att matjorden var avlägsnad på en stor yta och makadam hade börjat påföras. Trots den grova avschaktningen kunde
diken och gropsystem urskiljas. Fynd av ben gjordes också. Mitt
på området kunde en större recent nedgrävningar iakttagas. Enligt
uppgift från entreprenören är det en VA-ledning. Sydsvensk Arkeologi AB tog kontakt med Länsstyrelsen och en gemensam
besiktning geomfördes. Länsstyrelsen kontaktade Stadsfastigheter, Malmö stad, och upplyste dem om att de bröt mot KML.
Länstyrelsen beslöt att en arkeologisk förundersökning skulle
genomföras för att utreda de skador som ingreppet eventuellt
medfört. Orsaken till anläggningsarbetena är att Malmö stad planerar uppföra skolpaviljonger under en begränsad tid.
Förundersökningen påbörjades omgående.

Topografi och fornlämningsmiljö
Naturgeografiska förutsättningar
Undersökningsområdet är beläget söder om Malmö, ca 5 km
från Öresund. Den aktuella ytan ligger mitt i Tygelsjö medeltida
byområde och sydost om den nutida kyrkan. Idag nyttjas ytan
som grönområde och begränsas i väster av Tygelsjöskolan, i
norr av Tygelsjö skolväg, i söder av bostadsbebyggelse och i
öster gränsar UO till Prästlunden .
UO har utnyttjats som betesmark för hästar fram till exploateringen. En mindre bäck har tidigare runnit genom området i östvästlig riktning.
Området kring Tygelsjö har sedan tidigneolitikum nyttjats som
jordbruksmark och området karakteriseras i dag av det storskaliga lantbruket. Själva byn har under de senaste femtio åren fått
karaktären av förort till Malmö.
Jordarterna består i huvudsak av lerig, grusig och sandig morän,
men med ganska stor lokal variation.
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Den aktuella fornlämningssituationen
Undersökningsområdet ligger i ett område som varit föremål för
ett flertal större arkeologiska undersökningar genom åren. Det
innebär att det finns en förhållandevis god bild av fornlämningssituationen i Tygelsjö, med vissa undantag.
Orten kallades i äldre tider Tyelse och senare Tyelösa, men försvenskades ännu senare till Tygelsjö. Namnet betyder troligen
”tuvig ängsmark” (Pamp 1983 s 38) som möjligen faller tillbaka
på den öppna ängsmark kring vilken byns gårdar fördelade sig.
Byn hade två gemensamhetsutnyttjade dammar varav prästvanningen fortfarande finns kvar (Jönsson 1996 s 66). Vid enskiftet
fanns 20 gårdar i byn, men tidigare kan det ha funnits betydligt
fler. År 1561 anges att byn har 32 tiondegivare vilket troligen
också representerar antalet gårdar (LSL I s 420). Dock var vissa
av dessa gårdar förlagda till kustbosättningen Pile (med säkerhet
dock endast en gård (Rosborn 1984 s 80).
Den nuvarande kyrkan byggdes i början av 1900-talet och ersatte då 1100-tals kyrkan som låg öster om dagens kyrka. Det finns
fem kända medeltida omnämnanden av Tygelsjö, men ingen av
dessa ger topografiska uppgifter om, eller nämner exempelvis en
huvudgård i byn (Rosborn 1984 s 80 f) (Tygelsjö 33:1).
Tidigare utförda undersökningar
Ett relativt stort antal arkeologiska undersökningar har genomförts i vad som nu utgör Tygelsjö. Den första kända undersökningen genomfördes 1922 och berörde delar av prästgården, på
de äldre lantmäterikartorna benämnd gård nr. 41. Rester av en
tidigmedeltida kyrkogård undersöktes och 32 gravar dokumenterades. Samtliga skelett hade raka armställningar (Hansen 1922;
Hård 1984) (SHM 16926).
Vid undersökningar i samband med byggandet av Trelleborgsvägen 1971 framkom tre avfallsgropar, vilka daterades till yngre
järnålder. Anläggningarna ligger nordost om själva bytomten
(Jönsson 1972) (Tygelsjö 39:1, MHM 4728).
Vid en undersökning 1974, vid Fredlunds väg väster om Tygelsjö
kyrka, framkom en brunn som troligen var medeltida. Den påträffades vid och under den nya kyrkogårdsmuren (Tygelsjö 40:1).
Vid en större undersökning 1980–81 undersöktes en betydande
del av den tidigmedeltida kyrkogården. Vid undersökningen
framkom 357 anläggningar; varav 135 gravar och 222 boplatslämningar. De senare utgjordes av stolphål, gropar och
ugnskonstruktioner. Bebyggelseresterna påträffades strax väster
om kyrkogården och utgjorde troligen rester efter gård nr 9. I

Hästhagen, Tygelsjö 41:1 | 7

57:2
57:1

61
39:1
#

64

# 18:1-2
#

MHM8491

40:1 #

63

#34:1

8:1-2
#
41:1-3 # SHM6926
33:1

62

UO
#

MHM6897

#

#

47:1
48:1
#

#
# 55:1

33:2

MHM6856,7126

36:1
#

#49:1

38:1

#
# 59:1

Figur 3: Karta över Tygelsjö med registerade fornlämningar och genomförda arkeologiska undersökningar markerade. Endast de som har bedömts ha
relevans för den aktuella undersökningen har tagits med. UO är rödmarkerat, undersökningar genomförda av Malmö kulturmiljö/Malmö Museer är grönmarkerade och registrerade fornlämningar är markerat med blå prick eller är blåskrafferade. Skala 1:4000.

samband med anläggandet av en ny idrottsplats 1981 framkom
stolphålskoncentrationer i den södra delen av UO, vilka kan vara
rester efter långhus. Stophålen kunde inte dateras direkt men har
av övriga fynd (keramik och en benkam) knutits till övergången
mellan vikingatid och medeltid (Thörn 1981; Hård 1984) (Tygelsjö 38:1, MHM 6508).
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#

Figur 4: UO inlagt på 1763 års karta. En del av
de diken som framkom i samband med undersökningen sammanfaller med kartans gränser.
Skala 1:2000.

Vid platsen för gård nr. 5 påträffades 1983 bebyggelselämningar
från 1600-talet (Samuelsson 1983) (Tygelsjö 47:1, MHM 6672).
År 1984 genomfördes en större undersökning öster om Sommarlustvägen. Vid undersökningen framkom bl.a. ett vikingatida/
tidigmedeltida långhus. Huset C-14 daterades till år 1010 ±50 år
(Kling 1992 s 63–66; Kling 1988) (Tygelsjö 36:1, MHM 6718).
Ett mindre område i Kv. Kristinero förundersöktes år 1985. Vid
undersökningen framkom bebyggelserester från åtminstone högmedeltid och framåt (Kling 1986a) (MHM 6856). Slutundersökningen genomfördes 1987 då bebyggelsrester från vikingatid till
1700-tal undersöktes. Undersökningen omfattade gårdslägena nr
37 och 38 (Kling; muntlig uppgift) (MHM 6856 & 7126).
En arkeologisk utredning genomfördes 1992 i Kv. Fjärdingen.
Här påträffades fyra anläggningar som daterades till äldre järnålder (Assarsson 1993) (Tygelsjö 18:1-2, MHM 7741).
I den sydvästra delen av byområdet, i dagens Kv. Fodret, genomfördes 1985 en arkeologisk förundersökning. Endast tre
anläggningar framkom, vilka daterades till yngre järnålder, De
låg i den nordvästra delen av området (Kling 1985) (Tygelsjö
59:1, MHM 6861).
I Kv. Rubanken, strax utanför den sydvästra delen av det medeltida byområdet, gjordes en antikvarisk kontroll i samband med
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en exploatering. Inga antikvariskt relevanta anläggningar framkom (Kling 1986b) (Tygelsjö 55:1, MHM 6897).
År 1996 genomfördes en arkeologisk undersökning i Kv. Ankaret. Den undersökta ytan uppgick till 380 kvm. Det framkom
109 anläggningar fördelade på 97 stolphål, sju gropar, en eventuell härd och tre kulturlager. Tre av groparna är förhistoriska,
där keramik- och flintmaterialet tyder på en datering till neolitikum. Två av groparna är eftermedeltida med fynd från 1600–
1700-tal. Det framkom två gårdslängor tillhörande en gård, vilken kan dateras till ca 1020–1200 (Jönsson 1996, Jönsson 1997).
Bland fyndmaterialet kan speciellt uppmärksammas ett mynt
från Knut den Stores tid (1018-1035), samt flinta, östersjökeramik och yngre rödgods (MHM 8491).
Under 2001 genomförde Malmö Kulturmiljö en arkeologisk
slutundersökning inom kv. Sommarlust 2. Området berörde den
södra delen av gårdsläge 31 samt delar av toften söder om gårdstomten. Undersökningen föranleddes av att området skulle exploateras för villabebyggelse. Syftet med undersökningen var
dels att sätta in det långhus som påträffats 1984 vid undersökningen av Sommarlust 1 (Tygelsjö 36:1, MHM 6718) i ett vidare
sammanhang, dels att undersöka byn och gårdstomtens etablering. Undersökningen kom att omfatta lämningar från yngre
bronsålder/äldre järnålder fram till modern tid. De framkomna
arkeologiska lämningarna kunde delas in i sju perioder. Lämningarna bestod av gropar från äldre järnålder, ett tidigmedeltida
tvåskeppigt hus, kulturlager, brunnar och hägnader. Utöver detta
dokumenterades en högmedeltida gårdsbebyggelse bestående av
tre hus; en stor huvudbyggnad (24 m lång) och två mindre
byggnader (8 m långa). Vidare påträffades en senmedeltida
brunn med ett brunnskar i skiftesverk samt bebyggelselämningar
och kulturlager från 1600–1700 tal. Inom undersökningsområdet
fanns en rad olika diken och hägnader. En relativt stor insats
gjordes för att klargöra de olika dikenas stratigrafi och kronologi
för att på så sätt försöka få en förståelse för toftens utveckling.
Fynden från undersökningen består av keramik, olika metallföremål bl.a. mynt varav ett i silver från 1100-talet och en kopparsterling från 1300-talet. Vidare framkom ett par sländtrissor,
brynen och en tunnackig stenyxa. Även läder och glas påträffades
(Carlsson & Mårald 2008) (Tygelsjö 33:2, MHM 12900).
Det aktuella undersökningsområdet tillsammans med intilliggande Sommarlust 1 visar på en områdeskontinuitet från 1000talet fram till modern tid. Det går inte rent arkeologiskt att påvisa att långhuset på sommarlust 1 har något samband med de
lämningar som påträffades på Sommarlust 2, men studier av
kartmaterialet från 1700-talet antyder att en sådan tolkning kan
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vara möjlig. Om det funnits en stormannatoft, vilket är högst
osäkert, under vikingatiden visar undersökningen av Sommarlust 2 att denna toft splittrats och reglerats under tidigmedeltid.
Två gårdar med tillhörande brunnar har undersökts 2003 norr om
Tygelsjö (Tygelsjö 41:1, MK 141). Dessa har kunnat dateras till
övergången mellan vendeltid och vikingatid närmare bestämt 600–
900-tal. I samband med detta projekt undersöktes även en boplats
från yngre bronsålder–älder järnålder (Grehn 2006) (Tygelsjö 57:1).
Inför ”återskapandet” av Tygelsjöbäcken genomfördes en förundersökning 2005. Det framkom få lämningar och endast några
få kunde dateras till neolitikum utifrån fynd av keramik (Grehn
& Gruber 2005).
I samband med anläggandet av en vattenledning mellan Hyllie
vattentorn i Malmö och Vellinge genomfördes en undersökning
strax norr om bytomten. Fornlämningarna som dokumenterades
utgjordes av boplatslämningar från yngre bronsålder–äldre järnålder (Gidlöf & Gruber 2009).
Ungefär 400 meter söder om föregående gårdsläge undersöktes
2008 ytterligare ett vikingatida gårdsläge med 6 hus från 900talet (Aspeborg 2009)(Tygelsjö 64).

Syfte och metod
Syftet med förundersökningen var att undersöka i vilken utsträckning fornlämningen hade tagit skada och om det krävdes
en särskild undersökning för att dokumentera lämningarna.
Förundersökningen började med att ytan rensades med
grävmaskin och anläggningarna mättes in med GPS. Valet föll
på GPS därför att anläggningarna var få och utgjordes till en stor
del av diken som krävde få punkter. Ett urval av diken och gropar undersöktes genom att delar av fyllningen genomgicks med
skärslev och spade. I de större gropsystemen togs sektioner fram
med hjälp av grävmaskin. Dessa ritades i skala 1:20.

Undersökningsresultat
Det framkom sammanlagt 19 anläggningar och nästan inga fynd.
Fyra diken varav ett egentligen utgjordes av ett knippe diken
påträffades liksom ett par gropsystem och några mindre gropar.
Groparna och gropsystemen var relativt grunda och som djupast
ca 0,7 m. I norra schaktkanten påträffades en brunn och en kalkförvaringsgrop. De få fynd som påträffades utgjordes av djurben. Inga fynd tillvaratogs. I VA-schaktet som går tvärs igenom
området har man slängt stora mängder med moderna sopor.
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Figur 5: Schaktplan över UO. Anläggningar är blåmarkerade. Partierna med
horisontell skraffering utgjordes dels av
en VA-ledning, dels påförd makadam.

Undersökningsresultat
Det framkom sammanlagt 19 anläggningar och nästan inga fynd.
Fyra diken varav ett egentligen utgjordes av ett knippe diken
påträffades liksom ett par gropsystem och några mindre gropar.
Groparna och gropsystemen var relativt grunda och som djupast
ca 0,7 m. I norra schaktkanten påträffades en brunn och en kalkförvaringsgrop. De få fynd som påträffades utgjordes av djurben. Inga fynd tillvaratogs. I VA-schaktet som går tvärs igenom
området har man slängt stora mängder med moderna sopor.
Kalkförvaringsgrop (A1173)
Gropen var ca 0,6 meter djup och ca 0,8 meter bred. Överst i
anläggningen fanns ett lager med kol, brända ben och eldpåverkade stenar vilket troligen härrör från att man har bränt kalk på
platsen. Gropen var fylld med vit kalk som kan ha lämpat sig för
såväl putsarbeten som kalkavfärgning. Gropen har inte daterats.

Gropar och gropsystem
Den vanligaste anläggningskategorin utgjordes av gropar och
gropsystem av olika storlek. Några av de mindre groparna undersöktes för hand med spade och skärslev medan gropsystemen
undersöktes med hjälp av grävmaskin. Det framkom några få
fynd av djurben i övrigt var de fyndtomma.
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Figur 6: Foto av kalkförvaringsgropen (A1173). Foto: Lars Jönsson.

Figur 7: Sektionsritning av gropsystemet A25340. Den streckade
linjen markerar att det blev en aning torvigare mot botten av
gropen. Det gick inte att urskilja några nedgrävningsgränser
mellan de två groparna. Lager 1 utgjordes av mörkgrå, smetig
lerinblandad och humös fyllning. Lager 2 var något torvigare än
lager 1. Skala 1:30.

Figur 8: Sektionsritning av kalkförvaringsgropen (A1173). Lager 1
utgjordes av kol, brända ben och eldpåverkade stenar, lager 2
bestod av humös sand och lager 3 innehöll ren kalk. Skala 1:20.
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Figur 9: Utdrag ur Häradskartan med
UO markerat med röd linje. InomUO
finns fyra träd markerade och i östra
delen en ekonomibyggnad.

Utvärdering
Det framkom få anläggningar och nästan inga fynd. Resultaten
från förundersökningen föranledde därför inga fortsatta åtgärder.
Skadan på fornlämningen får anses marginell. Om Stadsfastigheter inte hade missat att söka tillstånd till ingrepp i fornlämningen hade sannolikt ärendet inte gått vidare efter en förundersökning.
De strukturer som framkom går till en viss del att tolka i förhållande till de historiska kartorna och då främst 1763 års karta
över delning av gatumarken. I denna förrättning delades vissa
delar av byns tidigare samfällda gatumark på byns gårdar och
hus. De delade ytorna bedömdes vara lämpliga såsom odlingsmark och enligt lantmätaren skulle de användas som kålhagar,
ängshagar eller för plantering av pileträd. Med största sannolikhet inhägnades de olika lotterna efter förrättningens genomförande. Tre av fyra diken sammanfaller med gränserna på denna
karta. Diket som går i öst-västlig finns även med på 1805 års
karta.
Enligt häradskartan har det runnit en bäck genom Tygelsjö by
och sträckningen sammanfaller med den större VA-ledning som
löper rakt genom undersökningsområdet. På häradskartan utgörs
större delen av undersökningsområdet av en inhägnad ”tomt”
med träd i varje hörn. En mindre ekonomibyggnad ligger också i
sydöstra delen, ungefär där gropsystemen framkom (figur 9).
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Projektnummer:

100049

Län:

Skåne

Kommun:

Malmö

Socken:

Tygelsjö

Fastighet:

Tygelsjö 41:1

Läge:

Ekonomiska kartan, blad 2C:1e

Koordinatsystem:

RT90 2,5 gon V

X koordinat:

6157743

Y koordinat:

1323033

Höjdsystem:

RH70

M ö.h.

21–22

Fältarbetstid:

2010-06-07–2010-06-18

Antal arbetsdagar:

3

Antal arkeologtimmar:

52

Antal maskintimmar :

––

Exploateringsyta:

––

Undersökt yta:

2 300 m2

Platschef:

Per Sarnäs

Personal:

Joakim Frejd, Lars Jönsson

Projektgrupp:

––

Underkonsulter:

––

Uppdragsgivare:

Stadsfastigheter, Malmö Stad

Tidigare undersökningar:

––

Fynd:

––

Dokumentationsmaterial:

Malmö Museer: S10:47 (Intrasis, ritningar, fotografier)

Kostnader:

72 000:-
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Vintrie Park - område C3, Bunkeflo sn, UN 2009, Kristian Brink
Kv. Nereus 1, Malmö, FU 2009, Joakim Frejd
Hedmanska gården, hus E., Malmö, FU 2010, Joakim Frejd
Skanör 40:3 och 40:4, Skanörs sn, FU 2010, Joakim Frejd
Fosie kyrka, Fosie sn, FU 2009, Per Sarnäs
Helsingborg, Gamla Staden 8:1, Helsingborg, FU 2010, Jan Kockum
Litiska analyser, på uppdrag av Blekinge Länsmuseum, Anders Högberg
Bagers plats, Malmö, FU 2009, Joakim Frejd
Stora Hammar 16:136 – ledningsarbeten, Stora Hammar sn, FU 2010, Per Sarnäs
Järnålder i Kulladal, Fjälkinge sn, FU 2009-2010, Tony Björk
Kv. Kaninen, Malmö, SU 2010, Per Sarnäs
Kv. Frans Suell 14 i Malmö, Malmö, FU 2010, Jan Kockum & Lars Jönsson
Stadslämningar på Vä 66:2, Vä sn, FU 2010, Tony Björk
Härlöv 50:53, Kristianstad, FU 2010, Tony Björk
Renovering och dränering av Uppåkra kyrka 2009–2010, Uppåkra sn, FU 2009–20010, Jan
Kockum
Yngsjö S:25, Åhus sn, FU 2010, Jan Kockum
Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby sn, SU 2010, Tony Björk
Kv. Månen 4, Åhus, FU 2010, Tony Björk
Nedra Glumslöv, Glumslövs sn, FU 2010, Jan Kockum
Fjärrvärme i Åhus medeltida gator, Åhus, FU 2010, Tony Björk & Ylva Wickberg
Värmekulvert och dränering inom Bollerups säteri, Bollerup sn, FU 2009–2010, Jan Kockum
Kv Lyckan 36 i Åhus, Åhus, FU 2010, Jan Kockum
Belysning av Ystads kloster, etapp 2, Ystad, FU 2010, Jan Kockum
Markbelysning vid Nosaby kyrka, Nosaby sn, FU 2010, Jan Kockum
Provgropar vid Västra Odarslövs kyrka, Odarslövs sn, FU 2010, Jan Kockum
Fjärrvärme i Åhus, Companiegatan, Åhus sn, FU 2010, Johan Dahlén
Skansgatan/Fjädergränd i Ystad, Ystad, FU 2010. Lars Jönsson
Söderport 11 i Malmö, Malmö, FU 2010, Lars Jönsson
Slottsträdgårdscaféet, Malmö, FU 2010, Lars Jönsson
Norra Åsum 1:14, Kristianstads sn, FU 2010, Jan Kockum
Dränering av Bjuvs kyrka, Bjuvs sn, FU 2010, Jan Kockum
Kv Telegrafen 8 i Åhus, Åhus, FU 2010, Jan Kockum
Kv Vattentornet 5, 6 & 7 i Helsingborg, Helsingborg, FU 2010, Jan Kockum
Provborrningar vid Älvsborgsbron, Malmö, FU 2010, Lars Salminen
Revinge kyrka. Grävning för nya stenkistor, Revinge sn, FU 2010, Lars Salminen
Lilla Torg i Malmö, Trädplanteringsgropar, Malmö. FU 2010, Lars Salminen
Tygelsjö 76:1, Arkeologisk utredning 2010, Elisabeth Rudebeck
Österslövs kyrka, Österslövs sn, FU 2010, Jan Kockum
Renovering och dränering av Hässlunda kyrka, Hässlunda sn, FU 2009–2010, Jan Kockum
Hästhagen, Tygelsjö 41:1, Tygelsjö sn, FU 2010, Per Sarnäs

