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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av befintligt bostadskvarter genom
ett nytt bostadshus med centrumverksamhet i bottenvåning och skydda de kulturhistoriska
värdena som befintliga byggnader har.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Det nya bostadshuset planeras vara maximalt 5+1 våning hög och kommer att ersätta den
befintliga envåningsbyggnad som idag binder ihop angränsande tvåvåningshus. Planförslaget medger en ökning av byggnadsvolymen med ca 1 100 m2 bruttoarea (BTA) vilket motsvarar ca 10 nya lägenheter. Förslaget medger en blandning av bostäder och verksamheter.
Avsikten är att den nya byggnaden ska bidra till förändringen som sker på Sallerupsvägen
från trafikled till stadshuvudgata.
Hänsyn har tagits till befintliga bebyggelse- och kulturmiljövärden genom att varsamhetsbestämmelser har införts för befintliga byggnader. Den nya byggnaden placeras med respektavstånd från angränsande villaträdgårdar på kvarteret Krassen. Planförslaget värnar den
gröna karaktären på fastigheten genom att den nya byggnaden placeras på redan bebyggt
mark och genom reglering av grönytefaktor.
Bedömning görs att befintligt underjordiskt garage kommer täcka även behov för bostadstillskott och att befintliga infarter även fortsättningsvis kan användas för angöring till fastigheten. Planförslaget möjliggör även ett nytt miljöhus på gården.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Planområdet är beläget i Håkanstorp i östra Malmö. Idag pågår det förtätningsprojekt längs
Sallerupsvägen. Förtätningarna på båda sidor av Sallerupsvägen kommer på sikt att bidra till
att omvandla gatan från trafikled till stadshuvudgata. Planområdet omfattar fastigheten
Krassen 1 som är ca 4600 m2 stor. Fastigheten ägs av Malmö kommun och upplåts genom
tomträttsavtal till Lifra L&b I Malmö Ab. Planområdet är planlagt för bostadsändamål.
Området idag är bebyggt med bostadshus i två våningar samt restauranglokal i en våning.
Planområdet ligger kollektivtrafiknära och i anslutning till stadens huvudcykelstråk och allmänna gatunät. Fastigheten är ansluten till befintliga ledningsnät. Ytterligare beskrivning av
planeringsförutsättningar finns i kapitel 4 - Planeringsförutsättningar.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag

Illustrationsplan. Nybyggnad markerad i ljusgrå färg
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslaget möjliggör en förtätning i befintligt bostadsområde i ett kollektivtrafiknära läge
utmed Sallerupsvägen, i hjärtat av Johanneslust och Håkanstorps egnahemsområden. Förslaget medger en blandning av bostäder och verksamheter. Avsikten är att nytt tillägg kommer att bidra till förändringen som sker på Sallerupsvägen från trafikled till stadshuvudgata.
Hänsyn har tagits till befintliga bebyggelse- och kulturmiljövärden genom att varsamhetsbestämmelser har införts för befintliga byggnader. Den nya byggnaden placeras med respektavstånd från angränsande villaträdgårdar på kvarteret Krassen. Planförslaget värnar den
gröna karaktären på fastigheten genom att den nya byggnaden placeras på redan bebyggt
mark och genom reglering av grönytefaktor.

Tvärsektion som visar den planerade byggnaden (markerad med röd pil) i sammanhang med befintlig bebyggelse på
kvarter Krassen, Sallerupsvägen och den planerade bebyggelse på andra sida av Sallerupsvägen i kvarter Heliotropen.
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2.2 Bebyggelse

Visualisering av möjlig utformning av bebyggelse sett ifrån Sallerupsvägen.
Användning/ändamål

Detaljplanen medger användning bostäder (B) och centrumverksamhet (C). Centrumverksamhet medges bara i bottenvåning av föreslagen nybyggnad. Syftet med att möjliggöra
centrumverksamhet i bottenvåningen är att främja stadslivet på Sallerupsvägen.
I användningen bostäder avses vanliga bostäder ingå men även till exempel studentbostäder, seniorbostäder och gruppbostäder. I användningen ingår även bostadskomplement av
olika slag. Det kan till exempel vara garage, parkering, tvättstuga, lekplats och miljöhus för
flerbostadshus.
Med användningen centrum avses en blandning av verksamheter såsom butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, museum, apotek, hantverk och annan service. I
användningen ingår även t.ex. lokaler för religiösa ändamål, föreningslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former av vård.
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Den nya byggrätten är reglerade med en maximal byggnadshöjd på 16 m samt en bestämmelse om kompletterande takvåning (f1). Det innebär att den nya byggnaden kan uppföras i
fem våningar, kompletterat med en indragen takvåning. Syftet med regleringarna är att anpassa bebyggelsen till omgivningarna.
Byggrätterna för befintliga byggnader får bestämmelser som motsvarar omfattning av befintliga byggnader – maximal byggnadshöjd på 7,5 m.
Utöver huvudbyggnaderna får komplementbyggnad om totalt max 30 m2 (e1), placeras på
gården. Syftet är att möjliggöra byggandet av nytt miljöhus.
Detaljplanen medger en ökning av ca 1 100 m2 BTA exklusive komplementbyggnader och
bekräftar ca 2600 m2 BTA i byggrätter för befintliga bostadsbyggnader.
Utformning

Detaljplanen reglerar en största takvinkel om 10 grader för befintliga byggnader och 18 grader för ny byggnad. Syftet är att bekräfta nuvarande tackutformning för de befintliga byggnaderna och begränsa nybebyggelsens nockhöjd och därmed omgivningspåverkan.
6 (23)

Detaljplanen anger vidare att trapphus av ny bostadsbyggnad ska vara genomgående så att
det nås från gata och gård (f2). Syftet är att främja trygghet och stadslivet på Sallerupsvägen
samt öka användbarhet av gården.
Inom planområdet tillämpas en grönytefaktor på minst 0,6. Syftet är att främja gröna strukturer och värden på fastigheten.
Grönytefaktorn mäts som ett genomsnittligt värde för hela fastighetens yta. De olika delytorna inom tomten får ett värde mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtligheten och för den lokala dagvattenhanteringen samt det lokala mikroklimatet. Grundpoäng ges för markens ytbehandling och tilläggspoäng fås för infiltration,
stamträd, vertikal grönska m.m. Se dokumentet Riktlinjer för grönytefaktor, godkänd av stadsbyggnadsnämnden 11 dec 2014, för formler och delfaktorer för uträkning av grönytefaktorn.
Det överordnande syftet med regleringarna är att anpassa den nya bebyggelsen efter omgivningarna samt att skapa förutsättningar för en god boende- och stadsmiljö.
Varsamhet

Detaljplanen reglerar en precisering av det generella varsamhetskravet som gäller enligt
PBL 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 17 och 18 §§ för de två befintliga bostadsbyggnader i planområde.
De viktigaste värdena som omfattas av lovpliktiga åtgärderna ock berör de aktuella bostadsbyggnaderna säkras genom planbestämmelse (k1) som anger att byggnadens värdeskapande
karaktärsdrag vad gäller volym, utformning, material och materialbehandling, färgsättning
samt detaljeringsnivå ska bibehållas. De värdeskapande karaktärsdrag som beskrivs i planbeskrivningen ska bibehållas. Syftet med bestämmelsen är att precisera vilka karaktärsdrag
och värden som ska värnas och bibehållas till sin utformning vid framtida lovprövningar
om förändringar av byggnaden.
Värdeskapande karaktärsdrag
Exteriört:
•

Byggnadsvolymen med sammankopplade byggnadskroppar, placerade svagt förskjutna i sidled.

•

Den låga skalan med lamellhus i 2,5 våningar med en tydlig horisontalitet

•

Fasadernas gula spikräfflade tegel med dekorativt murade entréomfattningar i accentuerande rött tegel

•

De flacka sadeltaken, belagda med papp

•

Fönstersättningen – placering och varierande indelning (en- till treluftsfönster)

•

Uttrycket med flera olika typer av balkonger – franska balkonger, utanpåliggande
och delvis snedställda och i huvudsak indragna hörnbalkonger.

•

De franska balkongerna med dess ursprungliga sicksack-formade smidesräcke och
dess färgsättning.

•

Karosseripanelen i de indragna hörnbalkongerna.

Interiört:
•

Trapphusen med dess bevarade trappor och golv i tidstypisk terrazzo

•

Ursprungliga smidesräcken med överliggare i lackat trä i trapphus
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Ytterligare beskrivning av byggnaden, dess historia och värden kan läsas under rubrikerna
Platsens historik, Bebyggelse samt Kulturmiljö i kapitel 5 – Planeringsförutsättningar.
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 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Det finns etablerad bostadsträdgård på fastigheten. Se rubriken Topografi, landskap, grönstruktur i kapitel 5 – Planeringsförutsättningar.
2.4 Trafik
Gång-, cykel-, biltrafik och angöring

Planområdet har bra förutsättningar för gång-, cykel- och biltrafik. Angöring kommer fortsätta att ske genom befintliga infarter från Danska vägen och Sallerupsvägen. Se rubriken
Gång-, cykel-, biltrafik och angöring i kapitel 5 – Planeringsförutsättningar.
Bilparkering

En Parkeringsutredning (Arkitekt Gruppen, 2020 04 08) har genomförts som visar att idag innehåller kvarteret 44 lägenheter och en restaurang. Planförslaget innebär en ökning med 10
lägenheter. BTA för befintliga lägenheter är 2607 m2 respektive 1111 m2 för nybyggnaden.
Totalt 3718 m2 BTA.
Totalt behov av parkeringsplatser för boende och besökande i nybyggnad (utgångsnormen
i området är 0,8+0,1 bilplatser (bpl) per lägenhet) är 9 bpl, varav 1 parkering för rörelsehindrades fordon (PRH). Behov för befintliga lägenheter är 33bpl.
Det finns 43 bpl och 1 parkeringsplats för mc i befintlig underjordiskt garage. Befintliga
parkeringsplatser i garage tillgodoser detaljplaneändringens parkeringsbehov för boende
och besökande. Parkering för rörelsehindrades fordon bereds i baksidan av nybyggnationen
som nås genom befintlig infart från Danska vägen. Detaljplanen medger inte markparkering, undantaget bilplats för rörelsehindrades behov.
Cykelparkering

En Parkeringsutredning (Arkitekt Gruppen, 2020 04 08) har genomförts som visar att totalt behov av parkeringsplatser för boende och besökande i nybyggnad (enligt 2,5 cykelplatser per
lägenhet(cpl)) är 25cpl, varav 3 cpl (10%) för platskrävande cyklar. 33 nya cykelplatser för
nybyggnaden bereds i baksidan av bostadshuset i cykelställ i två våningar.
Parkeringstal, parkeringsbehov och parkeringslösning för både bil och cykel fastställs slutligen vid bygglov.
2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning, spillvatten, värme, gas och elförsörjning

Befintliga byggnader är redan anslutna till befintliga nät och kommer att fortsätta vara det.
Nybyggnad ansluts till befintliga nät.
Dagvatten och skyfallshantering

Planområdet har idag inga stora problem vid normalt regn eller skyfall. Planförslaget kommer inte påverka denna bild. Se rubriken Skyfall i kapitel 3 – Konsekvenser. Det är ändå önskvärt att fördröjning av normalt regnvatten och skyfallsvatten sker på kvartersmark. Gården
8 (23)

får gärna ha nedsänkta ytor som tillfälligt kan fördröja vatten vid skyfall. Dagvattenlösningar i liten skala som lämpar sig på kvartersmark är till exempel:
•

vattenutkastare till infiltrerbara ytor

•

gröna tak

•

”rain gardens” - nedsänkningar av terrängen, planterade med växter som främjar
uppsamling, fördröjning och infiltration av dagvatten genom att efterlikna det naturliga hydrologiska kretsloppet. Urbant dagvatten behandlas genom att utnyttja fysiska, kemiska och biologiska processer som naturligt sker i marken

•

parkeringsytor i genomsläppliga material

Avfallshantering

Avfallshantering avses lösas i en ny komplementbyggnad på gården som ska serva för befintliga och nya bostäder. Avfallsavhämtning kommer att ske via befintlig infart vid Danska
vägen.
2.6 Skydd mot störningar

De riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder som anges i förordningen
om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) har gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse. Syftet är att skydda kommande bostäder ifrån bullerstörningar.
2.7 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

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

Miljöteknisk markutredning är på gång och förväntas vara klart inför granskningsskede.
Det finns misstanke om markföroreningar inom planområdet och preliminärt kommer detaljplanen att reglera att startbesked inte får ges för byggnation förrän eventuella markföroreningar har avhjälpts.
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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. Planområdet ligger i ett redan bebyggt kvarter och den nya
byggrätten omfattar redan bebyggd och hårdgjord mark. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Ett genomförande av detaljplanen innebär en vis förändring av stadsbilden i området. Den
nya bebyggelsen sticker upp höjdmässigt jämfört med befintlig bebyggelse i omgivningen.
Den nya byggnaden skapar ett lokalt landmärke som signalerar urbanitet. Den nya bebyggelsens inslag av centrumverksamhet öppnar upp bebyggelsen längs Sallerupsvägen.
Dagsljus

Dagsljusförhållanden inom området har studerats med hjälp av avskärmningsvinklar. Förutsättningarna för att klara dagsljuskraven inom den planerade bebyggelsen bedöms som
goda.
Solljus

Solstudier (Arkitekt Gruppen, 2020 02 11) visar att planförslaget inte innebär någon större förändring för omkringliggande byggnader eller gårdsmiljöer ur solljus-perspektiv.
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Solstudier visar solförhållande vid dagjämning, på sommar och på vinter och vid olika tidslag.
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Fortsättning av solstudier
Kulturmiljö

I dialog med Malmö museer har stadsbyggnadskontoret bedömt att bostadsbyggnaderna på
fastigheten Krassen 1 har ett sådant värde att de bör skyddas i detaljplanen genom varsamhetsbestämmelser. Den del av bebyggelsen som är i en våning och som innehåller lokal bedöms däremot inte ha ett sådant värde att den bör skyddas i detaljplan. En Antikvarisk konsekvensbeskrivning (Restaurera, 2020-04-17) har gjorts för att beskriva byggnadernas värdeskapande karaktärsdrag samt utreda och konsekvensbeskriva hur den nya bebyggelsens gestaltning kan anpassas för att minska negativ påverkan på befintlig bebyggelses kulturhistoriska
värden.
Sammantaget bedöms planförslag få konsekvenser för den befintliga byggnaden och det
kulturhistoriska värdet. Även om förslaget utgör en stor förändring, främst vad gäller ska12 (23)

lan, är höghusbebyggelsen i Håkanstorp koncentrerad till Sallerupsvägen, som en skyddande barriär mot den lägre omgivande bebyggelsen. Ur detta perspektiv kan en högre
byggnad enligt förslaget accepteras. Det är dock viktigt att se föreslagen tillbyggnad i sitt
sammanhang och göra en sammantagen bedömning av de förändringar som planeras i omgivande kvarter. Som enskild tillbyggnad kommer förslaget inte påverka kulturmiljön negativt men om ytterligare höga hus uppförs i dess närhet kan detta få en negativ påverkan på
den sammantagna kulturmiljön. Vidare finns det några aspekter i byggnadens detaljutformning som skulle kunna anpassas bättre till befintlig bebyggelse. Fasadlivets utformning mot
gatan är en viktig detalj, liksom burspråken och avsaknaden av sammanbindande element i
gestaltningen. Hanteringen av dessa aspekter kommer diskuteras vidare i bygglovsskedet.
Grönstruktur och park

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon negativ konsekvens för
grönstrukturen på fastigheten eller i närområdet.
Risker och säkerhet

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

Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta att miljökvalitetsnormerna (MKN) för
luft inte överskrids enligt Miljöbalkens 5 kap. 3 §. De ämnen som är i störst behov av bedömningar och eventuella mätningar i Malmö stad med koppling till miljökvalitetsnormerna är kväveoxid (NO2) samt partiklar (PM10).
Kvävedioxidhalten i området ligger på ca 18-19 µgr/m3 närmast Sallerupsvägen och 14-15
µgr/m3 inne i området enligt miljöförvaltningens beräkningar och miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid överskrids inte. Inte heller övriga miljökvalitetsnormer för luft överskrids inom
området.
Ett genomförande av detaljplanen genererar inte en sådan trafikmängd att det bedöms
medverka till att miljökvalitetsnormerna för luft kommer att överskridas.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till Malmö hamnområde. Slutlig recipient är Södra Öresunds kustvatten.
Planområdet ingår i delavrinningsområdet ”Malmö hamnområde” (SMHI 2016). Närmast
berörd vattenförekomst är ”Malmö hamnområde” som har måttlig ekologisk status.
Med anledning av planförslagets begränsade omfattning och på grund av dess innehåll, har
kommunen kommit fram till bedömningen att detaljplanen inte medför någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

Stadsbyggnadskontorets bedömning baserad på bland annat skyfallskartläggning är att planområdet har relativ bra förutsättningar ur skyfalls perspektiv idag. Planförslaget kommer
inte betydande påverka denna bild. Föreslagen nybyggnad tar i anspråk redan bebyggt och
hårdgjord mark och innebär inte något större förändring för gårdsmiljö angående hårdgjordningsgrad eller höjdsätning.
Markföroreningar

Planområdet innehåller ingen känd förorenad mark. Dock en markmiljötekniskutredning
kommer att genomföras innan granskningsskede.
Radon

Inom planområdet råder normalrisk för radon. Vid byggande inom normalriskområden
krävs radonskyddade konstruktioner.
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Omgivningsbuller

Trafikbuller
Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar anges i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35 m2
är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida 50 dBa ekvivalent och 70 dBa maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.
Detaljplanen innehåller en bestämmelse som gör ovanstående riktvärden bindande.
Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller riktvärdet.

Planområdet är utsatt för trafikbuller från Sallerupsvägen och Danska vägen samt tågbuller
från Kontinentalbanan. En Trafikbullerutredning (Tyréns AB, 2020-02-21) har genomförts som
visar att ljudnivån vid det nya planerade punkthuset överskrider trafikbullerförordningens
grundriktvärdet 60 dBA på fasad mot Sallerupsvägen samt på plan 3–6 vinkelrätt mot
denna.
Fasad mot gårdssida uppfyller grundriktvärdet 60 dBA och uppfyller även kraven för ljuddämpad sida. Det vill säga sida som uppfyller minst Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA.
Om minst hälften av bostadsrummen orienteras mot en sida som uppfyller Leq 50 dBA
och Lmax 70 dBA är det möjligt att uppfylla bestämmelserna i trafikbullerförordningen.

Beräknad ekvivalent ljudnivå från järnvägs- och vägtrafik. Tabeller visar: Vån/Leq/Lmax(väg)/Lmax (järnväg).
Röd markerad är möjlig placering av gemensam uteplats som uppfyller riktvärden.
14 (23)

Beräknade maximala ljudnivåer från järnvägs- och vägtrafik
3.3 Ekonomiska konsekvenser

Idag finns tomträttsavtal mellan Malmö kommun och Lifra L&b I Malmö Ab för fastigheten Krassen 1. Avtalet kan eventuellt behöva justeras.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastigheten Krassen 1 berörs inte av några fastighetsrättsliga konsekvenser.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att möjliggöra ca 10 nya bostäder i attraktivt läge, medge bebyggelse som har goda förutsättningar att innehålla hyreslägenheter i ett villadominerande område och goda förutsättningar för funktionsblandning genom inslag av centrumändamålet.
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 att erbjuda skyddad
gårdsmiljö samt ett säkert och utvecklat gång- och cykelvägnät i närheten. Ny bostadsbebyggelse inom planområdet har anpassats så att entréer till flerbostadshus ska vara genomgående för att gården ska kunna nås direkt ifrån trapphuset, bland annat med tanke på
barns behov.
Tillgänglighet

Det finns goda förutsättningar ur tillgänglighetsperspektiv i området för personer med olika
fysiska förutsättningar och behov, både vad gäller de närliggande allmänna gatorna såväl
som i planområdet.
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Jämställdhet

De nya bostäderna och verksamheterna är planerade i ett kollektivtrafiknära läge, och möjligheterna för både män och kvinnor att röra sig till och från området och till närliggande
service uppfattas som tillfredställande. Den ökade närvaron längs med Sallerupsvägen, som
innebär fler fönster, bedöms kunna bidra till att gaturummen upplevs som tryggare och
därmed ge förutsättningar för att både kvinnor och män väljer att röra sig i området.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 10 nya bostäder inom området. Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och består av 2–3 rums hyreslägenheter, bedöms bostäderna generera ett behov av ca 2 förskoleplatser och 2 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 det i angränsande område finns befintliga förskolor,
vilka bedöms ha kapacitet att ta emot dessa barn. Behovet av grundskola löses genom att
det i angränsande område finns befintliga grundskolor som bedöms ha kapacitet att ta emot
dessa barn. Planförslaget medför inte heller några krav på ytterligare kommunal service
inom området. Det behov som uppkommer bedöms kunna lösas inom befintliga och planerade kommunala verksamheter.
Kommersiell service

Planförslaget ställer inte krav på att kommersiell service ska finnas. Eventuella tillkommande centrumfunktioner bedöms komplettera befintlig service.

16 (23)

4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av kvartersmark.
Tidplan

Byggstart planeras preliminärt år 2022.
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.
Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som understiger 10 minuter.
Brandvattenförsörjning - finns redan i tillräcklig omfattning i området. 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 ska redovisas av exploatören i samband med bygglovsansökan.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Tomträttsavtal

Idag finns tomträttsavtal mellan Malmö kommun och Lifra L&b I Malmö Ab för fastigheten Krassen 1. Avtalet kan eventuellt behöva justeras.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

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

Vy från Sallerupsvägen mot nordväst 2019.
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av att det finns stort behov av bostäder i Malmö samt att det redan pågår förtätning längs Sallerupsvägen och förtätningens positiva effekter kan utnyttjas
och stärkas av aktuell detaljplan.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och
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 tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet är beläget i Håkanstorp i östra Malmö. Området begränsas av Sallerupsvägen i
nordöst, Danska vägen i nordväst och ett villaområde i söder. Planområdet omfattar fastigheten Krassen 1 som är ca 4600 m2 stor. Fastigheten ägs av Malmö kommun och upplåtes
genom tomträttsavtal till Lifra L&b I Malmö Ab.
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Ortofoto 2018

Tvärsektion som visar befintlig bebyggelse på kvarter Krassen, Sallerupsvägen och planerad bebyggelse på andra sida
av Sallerupsvägen.
Platsens historik

Fastigheten är belägen längs Sallerupsvägen i östra del av område, som karakteriseras av
flerbostadsbebyggelse från perioden 1940- och 1950-tal. Övrig bebyggelse i Håkanstorp utgörs i huvudsakligen av egnahemsbebyggelse från 1920-talet. Befintlig byggnaden på Krassen 1 ritades år 1947 av Jacobsson & Tullbergs arkitektbyrå. Några år efter byggnadens
uppförande behövde byggnaden dock kompletteras med ett garage. Det gjordes 1955 genom att ett underjordiskt garage tillkom mot söder. Nuvarande envånings restauranglokal
var från början byggd som postkontor och servade det syftet till år 1984.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet omges av småhusbebyggelse inom Johanneslust och Håkanstorp.
Kvarteret är beläget i nära anslutning till parkerna Flygfältsparken och Bödkarebacken samt
i närhet av Östra kyrkogården. De närliggande parkerna bidrar tillsammans till att det bedöms finnas en god tillgång på grönområden i närheten av planområdet. Närmsta lekplatser finns på Silvåkraplan och Karlshögsplan ca 200m från planområdet.
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Bulltofta rekreationsområde ligger cirka 1 km öster om planområdet.
Stråk

Sallerupsvägen utgör en viktig infartsväg ifrån Inre Ringvägen mot Värnhem och centrum.
Gatan omges av bostäder med inslag av verksamheter. Sallerupsvägen är en bred gata, ca
34 meter. Träd- och gräsplanteringar finns främst i mittrefugen. Gatan omges av bebyggelse som skiftar stort i karaktär, bl.a. från radhus i två våningar till skivhus i elva våningar.
Danska vägen, väster om planområdet, utgör en viktig koppling från Sallerupsvägen vidare
mot villabebyggelsen i Håkanstorp.
Platser

Väster om kvarteret Krassen och Danska vägen ligger Håkanstorpstorget. Torget utgör
idag en platsbildning men är inte planlagt som allmän plats.
Bebyggelse

Området är bebyggt med bostadshus i två våningar längs Sallerupsvägen samt restauranglokal i en våning som binder ihop angränsande tvåvåningshus.
Planområdet ingår i karaktären ”småskalig bebyggelse” enligt Handlingsprogram för arkitektur
och stadsbyggnad. Enligt programmets rekommendationer ska hänsyn tas till platsens karaktär
vid förändringar och komplettering, samt att just småskaligheten kan vara den gemensamma nämnaren i annars heterogena områden.
Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
En antikvarisk förundersökning har tagits fram (Restaurera, 2020-04-17) för att utreda och
beskriva de kulturhistoriska värdena inom planområdet. I förundersökningen bedöms den
befintliga bostadsbyggnaden på fastigheten som tidstypisk representant för 1940-talets byggande i Malmö och att byggnaden bör förses med varsamhetsbestämmelser.
I förundersökningen bedöms byggnadens värdeskapande karaktärsdrag vara följande:
Exteriört
•

Byggnadsvolymen med sammankopplade byggnadskroppar, placerade svagt förskjutna i sidled för att skapa variation och rumslighet, karakteristiskt för tidens byggande.

•

Den låga skalan med lamellhus i en och 2,5 våningar med en tydlig horisontalitet,
vilket ytterligare förstärks av den långsträckta byggnadskroppen.

•

Kvarterets placering längs med Sallerupsvägen som tillsammans med bebyggelsen i
Kv Heliotropen definierar skalan i gaturummet.

•

Fasadernas gula spikräfflade tegel med dekorativt murade entréomfattningar i accentuerande rött tegel.

•

Det f.d. postkontorets fasader klädda med travertin, som genom sitt materialval
tydligt definierar byggnadsdelens funktion som verksamhet.

•

De flacka sadeltaken, belagda med papp.

•

Fönstersättningen som genom sin placering och fönstren varierande indelning (entill treluftsfönster) skapar variation i fasaderna.

•

Uttrycket med flera olika typer av balkonger – franska balkonger, utanpåliggande
och delvis snedställda och i huvudsak indragna hörnbalkonger - visar på omsorg i
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detaljutformningen. De franska balkongerna med dess ursprungliga zigzag-formade
smidesräcke med äldre bevarad färgsättning.
•

Karosseripanelen i de indragna hörnbalkongerna.

•

Bevarade cykelställ vid huvudentréerna mot gatan med bevarad äldre färgsättning
(samma som de franska balkongerna).

•

Uttrycket med förträdgårdar mot Sallerupsvägen och bevarade spår efter den ursprungligen omsorgsfullt gestaltade utemiljön skapad under två tillfällen av välkända trädgårdsarkitekter. Idag återstår endast delar av grundstrukturen mot gården
med piskplats och gångsystem med omgivande häckar samt enstaka växter så som
aplar längs Sallerupsvägen och buskar mot gården; forsythia, liguster, spirea, syrén,
buxbom i huvudsak från år 1956:s plan.

Interiört
•

Trapphusen med dess bevarade trappor och golv i tidstypisk terrazzo.

•

Ursprungliga smidesräcken med överliggare i lackat trä i trapphus.

•

Bevarat valv med säkerhetsdörr i restaurangen från den tidigare postverksamheten.

Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
Naturmiljö

Området berör inte något Natura 2000-område eller någon annan skyddad, särskilt värdefull eller känslig naturmiljö.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet lutar svagt mot sydöst, och har en höjdskillnad från ca + 8,5 m i nordväst till
ca + 6 meter i sydöst. Fastigheten har stor grön bostadsträdgård mot söder, och generösa
gröna förgårdar mot omkringliggande gator. Del av bostadsgård är underbyggt med underjordiskt garage med planterbart bjälklag.
I grönplanen (Malmö 2003) anges att planområdet har tillgång till samtliga parkkategorier.
Kollektivtrafik

Planområdet försörjs med både stadsbusstrafik, linje 6, och regionbusslinje 142 (Bara-Klågerup), 148 (Malmö-Torup) 174 (Staffanstorp-Dalby), samt 175 (Malmö C – Dalby –
Sandby – Flyinge) i Sallerupsvägen. Buss nummer 6 planeras att elektrifieras med start 2026
som en del i utbyggnaden av storstadspaketet.
Malmö C nås med buss inom ca 20 min. Närmsta tågstation är Östervärn station, cirka 1,5
km från planområdet.
Gång-, cykel-, biltrafik och angöring

Området begränsas av Sallerupsvägen i nordöst och Danska vägen i nordväst som har bra
förutsättningar för gång-, cykel- och biltrafik. Det finns separerad cykelväg utmed Sallerupsvägen. Angöring till fastigheten sker genom två infarter, en vid Danska vägen och en
vid Sallerupsvägen.
Teknisk försörjning

Fastigheten är ansluten till befintliga ledningsnät för el, tele, VA, gas och fjärrvärme. Fastigheten ligger i ett område med kombinerat avloppssystem.
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Förskola och grundskola

I närområdet finns flera förskolor i kommunal och privat regi. Johanneslust förskola (ca
150-500 m), Karlshögs förskola (ca 200-500 m), Hattstugan (400-700 m) och Gullkragens
förskola (750-1100 m).
Närmsta kommunala grundskolor är Karlshögsskolan F-3 samt Mölletoftaskolan F-3.
Andra närliggande grundskolor finns i angränsande stadsdelar såsom Kirseberg, Katrinelund, Östra och Norra Sorgenfri, Apelgården och Kryddgården (1-1,5 km).

I Bulltofta nordöst om planområdet planeras för en ny skola, Mölledalsskolan F-9, samt en
ny förskola. Nya förskolor och grundskolor utpekas även inom utbyggnadsområdet för
Järnvägsstäderna för vilket arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan pågår, Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn.
Övrig kommunal och kommersiell service

Spridd närservice finns utmed Sallerupsvägen. Närmsta stadsdelscentrum med ett bredare
serviceutbud är Värnhem (1,7 km) samt Katrinelund (1,3 km). Dagligvaruhandel finns även
i Riseberga öster om Ringvägen (1 km).
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
Översiktsplan

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande blandad stadsbebyggelse för området. Det
föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
Område tillhör befintlig stadskaraktär - småskalig bebyggelse. Enlig översiktsplanens rekommendation hänsyn ska tas till den platsens karaktär vid förändringar och komplettering. Den småskaliga bebyggelsens gröna prägel med uppvuxen växtlighet i trädgårdar och på förgårdar bibehålls. Husens
placering på tomten, skala, färger och proportioner, markbeläggning, förekomster av alléträd, förgårdsplantering, häckar, murar och staket har stor betydelse för helheten och är ofta det som ger den småskaliga bebyggelsen ett sammanhållet uttryck.
I översiktsplanen anges täthetsgrad 3-4 för området, med referensexempel såsom Bo01området (e-tal 1,1), Västra Sorgenfri (e-tal 0,6) och Husie gård (e-tal 0,4). Översiktsplanen
anger att ”i kollektivtrafikstråkens närhet och längs breda huvudgator finns potential för en
högre täthet (ex. 1,1-0,6).
Sallerupsvägen är utpekad som en befintlig prioriterad del av huvudcykelnätet. Danska
vägen är utpekat som del av det befintliga huvudcykelnätet. Sallerupsvägen är utpekad som
huvudgata och som stomlinjenät för kollektivtrafik, samt för planerad utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik. Enligt översiktsplanen ska Sallerupsvägen på sikt utvecklas till en
stadshuvudgata med en stadsmässig framtoning och separata kollektivtrafikkörfält.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörd gällande detaljplan är Pl 229. Tomtindelningen 186K
gäller som fastighetsindelningsbestämmelse.
Gällande detaljplan anger bostäder i två våningar, högst 7,6 m byggnadshöjd och max 30
grader takvinkel på fastigheten Krassen 1. För aktuell byggrätt anger den bostäder i en våning, högst 4,5 m byggnadshöjd och max 10 grader takvinkel.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.

22 (23)

5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014

•

Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005

•

Skyfallsplan för Malmö, 2017

•

Grönplan för Malmö, 2003

•

Bostadspolitiska mål, 2018-2022

•

Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016

•

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

Utredningar till grund för planförslaget

•

Parkeringsutredning, Arkitekt Gruppen, 2020-04-08

•

Solstudier, Arkitekt Gruppen, 2020-02-11

•

Trafikbullerutredning, Tyréns, 2020-02-21

•

Antikvarisk förundersökning, Restaurera, 2020-04-17

•

Antikvarisk konsekvensbeskrivning, Restaurera, 2020-04-17

Stadsbyggnadskontoret
Ann-Katrin Sandelius
Enhetschef

Džiugas Lukoševičius
Planhandläggare
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