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Till berörda av pågående planering

FÖLJEBREV TILL SAMRÅDSHANDLINGAR
Detaljplan del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (öster om stadsdelsparken) i Hyllievång i Malmö
Samrådstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed
tillfälle att under samrådstiden 29 januari – 26 februari 2021 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt med namn och postadress, texta gärna, till
postadress:
Malmö stadsbyggnadskontor
205 80 Malmö
Eller e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se
Planförslaget finns även tillgängligt på www.malmo.se/detaljplaner
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera
sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt
ovanstående.
Planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.
Stadsbyggnadsidén är en bebyggelse med tydlig kvartersstadsstruktur genomkorsad av
grönskande, trygga och trivsamma gaturum. Bebyggelsen kommer att bilda kanten till
stadsdelsparken och till Hyllie boulevard. Förslaget möjliggör ca 690 bostäder, ett kontorskvarter, ett parkeringshus och en förskola för ca 120 barn.

V 20200327

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planförslaget inte möjliggör någon verksamhet med betydande omgivningspåverkan i form av risk för olyckor, buller eller annan påverkan på säkerhet och
hälsa. Planförslaget påverkar inte luft- eller vattenkvalitet på ett sätt som hindrar att miljökvalitetsnormer inte kan uppnås. Planförslaget påverkar inte någon skyddad miljö.
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Planprocessen

Moderaterna och Centerpartiet har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut
om planuppdrag. Moderaterna och Centerpartiet samt Sverigedemokraterna har reserverat sig vid stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd. Sverigedemokraterna har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut att låta
planförslaget gå ut på samråd. Reservationer och särskilt yttrande bifogas.
De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget
att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Stadsbyggnadsnämnden
Upplysningar lämnas av:
Åse Andreasson
Planhandläggare
telefon: 040-34 24 07 eller epost: stadsbyggnadskontoret@malmo.se
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Illustration över hur planområdet kan utformas. Planområdet inom röd, streckad linje.
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Sändlista

Utöver nedanstående skickas handlingarna även till de som enligt fastighetsförteckningen är berörda i ärendet (sakägare). Fastighetsförteckningen finns att tillgå på stadsbyggnadskontoret.
Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Region Skåne (för Skånetrafiken, Hälsa och sjukvård)
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Fritidsnämnden
Servicenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Tillgänglighetsrådgivare, Malmö stad
Tillgänglighetsrådgivare, Malmö stad
Kommunekolog, Malmö stad
Kommunekolog, Malmö stad
Kulturnämnden
Räddningstjänsten Syd
VA SYD
E.ON (Energidistribution, Gasol, Biofor)
E.ON (Värme)
Weum Gas AB
Skanova AB
Tele 2
ITS Bredband
PostNord
Hyresgästföreningen
Försvarsmakten
Sturups flygplats
Luftfartsverket
LRF
P-Malmö
Naturskyddsföreningen

skane@lansstyrelsen.se;
sbk.klm@malmo.se;
region@skane.se;
registrera.tekniskanamnden@malmo.se;
miljo@malmo.se;
asf@malmo.se;
fsf.lokaler@malmo.se;
registrera.fritid@malmo.se;
registrera.sef.kansli@malmo.se;
gyvux@malmo.se;
grundskola@malmo.se;
registrera.fskf.stab@malmo.se;
registrera.hvo.stab@malmo.se,
johanna.hesselman@malmo.se;
anna-maria.hilmersson@malmo.se;
jonna.nilsdotter19@malmo.se
maria.thyr@malmo.se;
registrera.kf.kansli@malmo.se;
info@rsyd.se;
registrator@vasyd.se;
PBL@eon.se;
regionmalmoplaner.evs@eon.se;
planer@weum.se;
skanova-remisser-malmo@skanova.se;
infra_tele2@tele2.com;
bredband@malmo.se;
utdelningsforbattringar@postnord.com;
pernilla.berthelot@hyresgastforeningen.se;
exp-hkv@mil.se;
remisser@swedavia.se;
lfvcentralregistratur@lfv.se;
lrf.malmo@gmail.com;
info@pmalmo.se;
Malmo@naturskyddsforeningen.se

För kännedom
SBK Bygglovenheten
SBK Bygganmälanenheten
SBK Strategiavdelningen
SBK Strategiavdelningen
SBK Stadsmätningsavdelningen
SBK Boplats Syd
SBK Kommunikationsenheten

stefana.nyberg@malmo.se
magnus.norlin@malmo.se;
johan.emanuelson@malmo.se;
kenneth.fryklander@malmo.se;
carina.aldosson@malmo.se;
Karin.Johansson@boplatssyd.se;
sbk.info@malmo.se;
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Bilaga § 19a

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-01-21
Ärende: 20 – Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl.
(öster om stadsdelsparken) i Hyllievång i Malmö (Dp 5685)
SBN-2019-946

I detta ärende behandlar vi ett planuppdrag för bebyggelse intill Hyllies nya
stadspark.
Centerpartiet och Moderaterna ser att Hyllie stadspark har stor potential att bli en
attraktiv mötespunkt. Vi anser dock att det är viktigt att parken blir tillgänglig för så
många Malmöbor som möjligt. Tryggheten i parken är en av de viktigaste aspekterna
för att parken ska upplevas som attraktiv, och tryggheten beror till stor del på hur
många som besöker parken. Med fler boende i närheten ökar mängden potentiella
besökare, vilket också förvaltningen lyfter fram. Av den anledningen yrkade C+M att
bebyggelsen i denna plan skulle göras högre för att ge fler familjer möjlighet att
bosätta sig precis intill parken. Vi anser också att högre hus som en fond intill parken
hade gett en stadsmässig och urban känsla, vilket vi vill att man ska eftersträva.
För att möjliggöra för fler boende i området och även kunna ha en större valfrihet
som boende yrkade vi på att byggnaderna förses med en frivillig planbestämmelse
som tydliggör att parkering i källarplan är tillåtet att bygga, under förutsättning att det
kan ske på ett sådant sätt så att större del av de gröna ytorna på innergården inte
underbyggs.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Malmö den 25 januari 2021
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Martin Molin (C)
Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)
Bengt Svensson (C)

Bilaga § 19b

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende: 20 SBN-2019-946

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m fl (öster om stadsdelsparken) i
Hyllievång i Malmö (DP 5685)
Syftet med denna detaljplan är att göra det möjligt att bebygga området med ny
blandad stadsbebyggelse. Inom området föreslås 4 bostadskvarter med ca 540-650
bostäder i flerbostadshus, en förskola, en kontorstomt samt ett parkeringshus.
Parkeringshuset skall placeras i den södra delen av planområdet.
I förslaget till detaljplanen tillåts inte underjordiska parkeringsgarage förutom under
kontoret.
Vi Sverigedemokrater menar att ett parkeringshus inte kan försörja boende i 540-650
bostäder och att avståndet för dem som bor i norra delen av området har 350 meter
till sin bil tycker vi är för långt.
Vi Sverigedemokrater yrkade på att det i detaljplanen skall finnas möjlighet för byggnation av underjordiska garage. Ett svar från Stadsbyggnadskontoret var att det idag
inte fanns något visat intresse för att bygga underjordiska garage. Vi menar att detta
är ju någonting som kan förändras när byggnationen väl börjar och att vi inte ska
anta en snäv detaljplan när det gäller parkering.
Vidare yrkade vi Sverigedemokrater på att det i detaljplanen skall finnas markparkering utanför samtliga fastigheter.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverade vi oss mot detta beslut.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 363a

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-12-12
Ärende 28: Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (öster
om stadsdelsparken) i Hyllievång i Malmö (Dp 5685)
I detta ärende behandlar vi ett planuppdrag för bebyggelse intill Hyllies nya stadspark.
Centerpartiet och Moderaterna ser att Hyllie stadspark har stor potential att bli en
attraktiv mötespunkt. Vi anser dock att det är viktigt att parken blir tillgänglig för så många
Malmöbor som möjligt. Tryggheten i parken är en av de viktigaste aspekterna för att parken
ska upplevas som attraktiv, och tryggheten beror till stor del på hur många som besöker
parken. Med fler boende i närheten ökar mängden potentiella besökare, vilket också
förvaltningen lyfter i sin begäran om planuppdrag. Av den anledningen yrkade C+M att
bebyggelsen i denna plan skulle göras högre för att ge fler familjer möjlighet att bosätta sig
precis intill parken.
Vi anser också att högre hus som en fond intill parken hade gett en stadsmässig och urban
känsla, vilket vi vill att man ska eftersträva.
Då vårt yrkande inte vann majoritet väljer vi att reservera oss mot beslutet

Malmö den 12 december 2019

Göran Wiberg (M)
Martin Molin (C)

Med instämmande av
Bengt Svensson (C)

Mats Brogren (M)

Susanne Ydstedt (M)

Bilaga § 19c

Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende: 20: SBN-2019-946

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m fl (öster om stadsdelsparken) i
Hyllievång i Malmö (DP 5685)
Syftet med denna detaljplan är att göra det möjligt att bebygga området med ny blandad stadsbebyggelse. Inom området föreslås 4 bostadskvarter med ca 540-650 bostäder i flerbostadshus, en förskola, en kontorstomt samt ett parkeringshus.
Mellan parkeringshuset och förskolan föreslås ett litet områdestorg som till exempel
kan bli plats för arrangemang som samlar de boende i området.
Vi Sverigedemokrater vill säkerställa att torget inte blir ännu en ”stenöken” som många
andra, både ombyggda och nybyggda, torg i Malmö förvandlats till. Vi vill ha grönare
torg med t ex planteringar som kan återspegla de olika årstiderna, fler skuggande träd
med sittplatser under, delvis annan typ av markbeläggning i kombination med plattor
som möjliggör för genomsläpplighet av vatten samt inte gör torgytan så kompakt.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)

datum

diarienummer

2021-01-19

SBN-2019-946

SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl.
(öster om stadsdelsparken) i Hyllievång i Malmö

V 200312

Adress- och fastighetskarta med planområdet markerat med röd, streckad linje.

1 (44)

Dp 5685

Planprocess
SKEDE

FÖRKLARING

SBN planuppdrag
December 2019

Beslut om planuppdrag i stadsbyggnadsnämnden (SBN).

SBN Samråd
Januari 2021
Granskning
Oktober 2021
SBN antagande
Februari 2022
Laga kraft
Mars 2022

Beslut om samråd i stadsbyggnadsnämnden (SBN).
Samrådstid 29 januari – 26 februari 2021
Granskningstid minst 3 veckor.
Beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden (SBN).

Planfakta
Dp 5685

Planhandlingar

•
•

Planförfarande

standard
Sökande

Fastighets- och gatukontoret
Planhandläggare

Åse Andreasson
ase.andreasson@malmo.se
tel 040 - 34 24 07
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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med ny blandad stadsbebyggelse som skapar en varierad och vacker kant till Hyllies stadsdelspark och Hyllie
boulevard och som har förutsättningar att bli en stadsdel med målpunkter och liv under
stora delar av dygnet. Byggnadernas innehåll och gestaltning ska stärka stadsdelsparkens
norra del som målpunkt i Hyllie och Hyllie boulevard som stadshuvudgata med levande
bottenvåningar. Byggnaderna ska både på långt och nära håll upplevas som varierade och
intressanta och bidra till trygga och trivsamma stadsrum. Syftet är också att skapa en trygg
och trivsam boendemiljö med förutsättningar för sammanhållning och möten mellan de
boende i området. Gaturummen ska vara grönskande och trygga att vistas i, särskilt för
barn. Hänsyn ska även tas till de kulturhistoriska värden som finns i miljön kring Kroks
mölla öster om planområdet samt de historiska vägsträckningarna Almviksvägen och Atles
gata.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Illustration av detaljplanens huvuddrag.
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•

Stadsbyggnadsidén är en tydlig kvartersstadsstruktur genomkorsad av grönskande,
trygga och trivsamma gaturum. Bebyggelsen kommer att bilda kanten till stadsdelsparken och till Hyllie boulevard. Dess exponerade läge kräver extra omsorg om gestaltning och utformning.

•

Den föreslagna gatustrukturen bygger på en överordnad uppsamlingsgata, Atles
gata, där huvuddelen av biltrafiken kommer att finnas. Från Atles gata föreslås
mindre gator in i området. Där ska trafiken ske på fotgängares och framför allt
barns, villkor. I södra delen av planområdet föreslås ett parkeringshus som kan
rymma hela områdets parkeringsbehov.

•

Två av de mindre gatorna utformas som grönstråk med plats för extra mycket
grönska och en motionsslinga. Inom planområdet föreslås inte någon större park
eller gröning. Däremot planeras ett mindre torg direkt söder om förskolan. Den ska
utgöra en mötesplats för kvarteren i södra delen av planområdet. Områdets
närmsta parker blir stadsdelsparken, direkt väster om planområdet, och Iduns park,
direkt öster om planområdet.

•

Inom området föreslås 4 bostadskvarter med ca 540–650 bostäder i flerbostadshus,
en förskola, en kontorstomt och ett parkeringshus. Bostadskvarteren får vara mellan 4 och 7 våningar höga, kontoret upp till 9 våningar och förskolan 2–3 våningar.
Bebyggelsen ska generellt utformas med entréer mot gatorna, omsorgsfullt gestaltade bottenvåningar och varierade fasader.

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

Området består idag av åker och de två gatorna Almviksvägen och Atles gata. Söder om
Almviksvägen har det tidigare legat en mindre gård, i övrigt har området varit obebyggt.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsutlåtande över översiktsplanen.
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2 Planförslag
Teckenförklaring

Illustration över hur planområdet kan utformas. Planområdet inom röd, streckad linje.

2.1 Stadsbyggnadsidé

Stadsbyggnadsidén är en bebyggelse med tydlig kvartersstadsstruktur genomkorsad av
grönskande, trygga och trivsamma gaturum. Det ska finnas ett större lugn och lägre tempo
än vid Hyllie station men fortfarande med närhet till service och kollektivtrafik. I området
kommer det att vara nära till grönska med parker i olika storlekar och gaturummen föreslås
få trädplanteringar och förgårdsmark med plats för grönska. Ett stråk för rekreation och
motion med särskilt mycket grönska och koppling till andra motionsstråk föreslås också.
Mellan parkeringshuset och förskolan föreslås ett litet områdestorg som till exempel kan bli
plats för arrangemang som samlar de boende i området.
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Bebyggelsen ska framför allt innehålla bostäder men eftersom området ligger nära Hyllie
station föreslås även inslag av kontor och centrumverksamheter. I södra delen av området
föreslås ett kvarter för förskola.
Barnperspektivet är en viktig utgångspunkt för planområdets utformning. Alla gator i området har rum för antingen breda gångbanor så att barn kan röra sig på ett tryggt sätt eller
”säkra” zoner innanför planteringar i gatorna. Gårdarna ska kunna vara tydligt avgränsade
och tillräckligt stora för att ge utrymme och trygghet för såväl barns lek och utevistelse som
för odling och mötesplatser för hela kvarteret. I den angränsande stadsdelsparken kommer
både lekvänliga parkmiljöer och lekplats att finnas.
Stadsstrukturen har utgått ifrån att underlätta för det enkla vardagslivet. Det kommer att
vara nära till Hyllievångsskolan och flera förskolor, till Hyllie station med goda möjligheter
till hållbar pendling och till ett brett utbud av service och handel i centrala Hyllie. Bostadsgårdarna föreslås utformas så att stadens kompakta liv kan ge samma kvaliteter som villaområden så att barnfamiljer kan bo kvar i den täta staden. Det ska vara enkelt att röra sig
genom området till fots och med cykel men det ska också vara möjligt att nå bostaden med
bil, även om den sedan parkeras i parkeringshus.
Den föreslagna gatustrukturen bygger på en överordnad gata, Atles gata, där huvuddelen av
biltrafiken kommer att finnas. Från Atles gata föreslås mindre gator in i området. Där ska
trafiken ske på fotgängares och framför allt barns, villkor. I södra delen av planområdet föreslås ett parkeringshus som kan rymma hela områdets parkeringsbehov.

Modellvyer över planområdet. Översta bilden visar området från sydväst, nedersta bilden visar området från nordväst.
Möjliga byggnadsvolymer inom röd, streckad linje.

Bebyggelsen utgör kanten till stadsdelsparken och till Hyllie boulevard. Dess exponerade
läge kräver extra omsorg om gestaltning. Här är läge för vacker, mjuk och vänlig arkitektur
7 (44)

som låter västersolen lysa upp fasaderna. Bebyggelsens böljande linje mot stadsdelsparken
är inspirerad av Söderslätts böljande landskap. Den formen ska hålla samman bebyggelsens
gestaltning som i övrigt gärna får vara lätt och lekfullt utformad. De boende ska genom generösa balkonger och uteplatser kunna njuta av den kvalitet som parken innebär samtidigt
som de befolkade och upplysta byggnaderna ger trygghet till dem som vistas i parken. Mot
Hyllie boulevard föreslås en lite striktare gestaltning där bottenvåningens gestaltning blir
extra viktig eftersom den kommer att upplevas på nära håll. Mot de mindre gatorna föreslås
förgårdsmarken i gynnsamma lägen vara extra djup så att det finns plats för uteplatser och
balkonger.
2.2 Övergripande avvägningar

Gaturummens bredd i gränder
Avvägning har gjorts mellan att ha bredare gränder med plats för träd eller smalare gränder
och därmed mer byggrätt. Bredare gränder har valts eftersom en exploatering som motsvarar den som FÖP södra Hyllie föreskriver uppnås trots bredare gaturum. Fördelarna är att
träden ger ett jämnare mikroklimat med skydd från vind och sol och att de fördröjer vatten
både vid normala regn och skyfall. Trädplanteringar längs gatan bidrar till lägre hastigheter,
vilket är viktigt i gränderna. Träden skapar dessutom insynsskydd till bostäderna från
grannhus.
Höjder på byggnaderna
Avvägning har gjorts angående höjden på bebyggelsen. Planområdets läge nära Hyllie station motiverar höga höjder och därmed många bostäder och arbetsplatser med närhet till
hållbara transporter. Särskilt mot Hyllie boulevard och stadsdelsparken är detta aktuellt eftersom det är storskaliga rum som tål hög bebyggelsen. Vid valet av höjder har detta vägts
mot de negativa aspekter som hög bebyggelse innebär med skuggning av innemiljöer, gårdar och allmänna stadsrum, ökade vindproblem och risk för anonymitet i och med många
bostäder per gård och trapphus. En medelhög bebyggelse motsvarande 4–6 bostadsvåningar har valts där högre byggnader möjliggörs i vissa delar. Bebyggelsehöjden motsvarar
den täthet som FÖP södra Hyllie föreskriver samtidigt som goda vistelsemiljöer uppnås
både inom kvartersmark och allmän platsmark.
Placering av parkeringshus
Vid placering av parkeringshus har avvägningar gjorts mellan fördelarna med att lägga parkeringshuset direkt vid entrén till planområdet från Hyllie boulevard och mot att lägga det
mer centralt. Det valda läget har bedömts som mest fördelaktigt eftersom målpunkten för
bilisterna då ligger i utkanten av området vilket minskar trafikrörelserna inne i området.
Detta ger även bra förutsättningar för till exempel en livsmedelsbutik i bottenvåningen på
parkeringshuset eftersom läget vid Hyllie boulevard är väl exponerat. Läget innebär dock
att de bostäder som ligger i norra delen av planområdet får 350 meter till parkeringshuset.
Det är ett acceptabelt avstånd enligt Malmös parkeringspolicy och stödjer att de boende använder andra typer av transporter som är mer hållbara och därmed ett mer klimatsmart.
Men läget kommer att innebära ett något mer besvärligt vardagsliv för de boende än om
parkeringshuset hade föreslagits mitt i planområdet. Det finns dock ett till parkeringshus
direkt norr om planområdet, norr om Ymers gata, som kan användas av boende och verksamma i norra delen av planområdet. Det kan även bli aktuellt med underjordisk parkering
under kontoret som kan samnyttjas med boende i norra delen av planområdet. Parkering
för rörelsehindrades fordon samt plats för angöring ska finnas i anslutning till alla bostäder.
Allmänt stråk genom kvarter norr om Almviksvägen
Generellt är gatunätet finmaskigt i planområdet. Undantaget är det stora kvarteret norr om
Almviksvägen. Avvägning har gjorts mellan att låta kvarteret vara slutet eller att planlägga
ett allmänt stråk genom kvarteret. Ett stråk genom kvarteret skulle göra vägen från södra
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delen av planområdet till stadsdelsparkens hjärta i norra delen av parken kortare. Det skulle
dock leda in allmänheten in på bostadsgården vilket minskar kvalitén på gården för de boende. Att inte ha ett stråk genom kvarteret styr flöden av människor ut till parken eller till
Atles gata och befolkar dessa viktiga stadsrum mer vilket är bra både för tryggheten och för
eventuella verksamheter längs dessa gaturum. Eftersom nackdelarna med stråket överväger
fördelarna regleras inte ett stråk genom kvarteret.
2.3 Allmän plats
Användning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p

Illustration av vilka delar av planområdet som regleras som allmän plats (grå ytor med svart, streckad kant). Planområdet inom röd, streckad linje.

Alla gator planläggs som gata (GATA). Gatorna ska ge tillgång till området samt möjliggöra åtkomst till kvartersmark för angöring, parkering och leveranser.
Utrymmet för gata ska i de små gatorna mellan Atles gata och Parkhyllan, ha plats för gångytor eller gångbana längs kvarteren, trädplantering samt körbana eller köryta. (Parkhyllan är
sedan tidigare planlagd som gata på fotgängares villkor.) Totalt är de små gatorna 15,5 meter breda. Gatan söder om kontorstomten i norr och mellan de två södra kvarteren förslås
utformas med ett grönstråk. Det gör dessa gator två meter bredare än övriga smågator, totalt 17,5 meter. Grönstråket föreslås koppla ihop stadsdelsparken med de Iduns park och
ytterligare en park i området mellan stadsdelsparken och Pildammsvägen. Grönstråket föreslås utformas med en löparslinga och extra mycket grönska.
Atles gata utgör uppsamlingsgata i området och har rum för en bredare körbana än de
mindre gatorna. Dessutom finns plats för separat cykelbana på ena sidan och skyddsremsa
mellan körbanan och cykelbanan. Norr om Almviksvägen är Atles gata redan planlagd men
gaturummet har i gällande detaljplan ett lite för litet mått och därför ingår den yta som
krävs för att gatan ska ha tillräckliga mått i denna detaljplan. Samma sak gäller Ymers gata i
norra delen av planområdet.
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Almviksvägen bevaras i sin gamla sträckning. Eftersom den inte kommer att vara körbar
för biltrafik genom stadsdelsparken bedöms den få mycket lite biltrafik. Däremot kommer
den fortsatt vara ett viktigt cykelstråk. Bredden på Almviksvägen är därför anpassad för att
kunna rymma separat cykelbana.
Den lilla platsen söder om förskolan planläggs som torg (TORG). Torget kan användas för
lokala evenemang. Över torget går det grönstråk som beskrivs i texten ovan.
Utformning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p

Gatorna ska upplevas som grönskande och kantas av träd. Gatumarken har därför utformningsbestämmelse för allmän plats, plantering med träd längs gatan (plantering1). Syftet
är att skapa förutsättning för en grönskande och trivsam gatumiljö med bra mikroklimat
där träden ger skugga och bryter vind. Träden fördröjer vatten när det regnar och skapar en
sammanhängande grönstruktur i området vilket ger förutsättning för biologisk mångfald.
Gatornas utformning regleras inte i övrigt men det är viktigt att gatorna utformas så att låga
hastigheter uppmuntras de kan bli en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter.
Atles gata föreslås utformas som en traditionell gata där gångbanor är tydligt avskilda från
körbanan och med separat cykelbana.
Mellan kvarteren finns mindre gator där biltrafiken kommer att bli mycket liten. Dessa gator kan antingen utformas som traditionella gator eller som gator där gående, cyklister och
bilister vistas på ett golv utan kantstenar som skiljer körbanan från gångbanor.

Föreslagen sektion för Atles gata.
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Möjliga sektioner för smågator i området. Skillnaden är att i den övre sektionen är hela gatan i samma nivå medan
den i den nedre har en tydlig körbana med kantsten.
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2.4 Kvartersmark
Användning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p

Kvartersmark planläggs för skola - S, bostäder - B, vård - D, kontor - K, centrum - C,
parkeringshus - P samt transformatorstation - E1.

Illustration av vilka delar av planområdet som regleras som kvartersmark (färgade ytor med svart, streckad kant).
Planområdet inom röd, streckad linje.

Kvartersmark för skola(S), syftar till att möjliggöra en förskola för ca 120 barn, utemiljö
för eleverna samt de parkerings- och angöringsytor som behövs för förskolan.
Kvartersmark för bostäder(B), möjliggör bostäder, utemiljö för boende samt de parkeringoch angöringsytor som behövs i direkt anslutning till bostäderna. Inom bostadsändamålet
möjliggörs även olika typer av gemensamma ytor för de boende inom fastigheten och närområdet. Även olika typer av boende med visst inslag av vård medges. Bostäder medges i
samtliga kvarter inom planområdet förutom parkeringshuskvarteret i söder och kontorskvarteret i norr.
Kvartersmark för vård(D), möjliggör bostäder och verksamheter med stort inslag av vård,
till exempel personalintensiva serviceboenden. Inom ändamålet ryms även de ytor som behövs för utevistelse samt de parkering- och angöringsytor som behövs i direkt anslutning
till boendet eller verksamheten. Vård medges i samtliga kvarter inom planområdet förutom
parkeringshuskvarteret i söder och kontorskvarteret i norr.
Kvartersmark för centrum(C) möjliggör verksamheter knutna till centrumområden, till exempel restauranger, butiker och samlingslokaler. Centrumverksamheter, till exempel butiker
och restauranger inne i bostadsområden ger närhet till vardagsmålpunkter och därmed en
enklare vardag för områdets boende. De ger även förutsättningar för levande och varierade
bottenvåningar och stadsrum med inslag av uteserveringar, intressant skyltning och extra
entréer där människor rör sig in och ut i byggnaden. Inom ändamålet ryms även de ytor
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som behövs för den parkering- och angöring som behövs i direkt anslutning till verksamheten. Centrum medges i samtliga kvarter inom planområdet.
Kvartersmark för parkeringshus(P1) möjliggör parkeringshus som ska rymma hela områdets parkeringsbehov, förutom PRH. Parkeringshuset bedöms rymma ca 480 parkeringsplatser förutsatt att taket och halva bottenvåningen används som parkering. Bottenvåningen ska till viss del användas för centrumverksamhet vilket gör att inte hela bottenvåningen kan användas för parkering.
Kvartersmark för transformatorstation(E1), syftar till att möjliggöra de transformatorstationer(nätstationer) som behövs för bebyggelsens behov. Transformatorstation medges
inom kvarter för parkeringshus, kontor samt inom eget område norr om parkeringshuset i
södra delen av planområdet. Transformatorstation medges även inom bostadskvarteret
norr om Almviksvägen vilket bedöms vara så stort att det kan rymma en transformatorstation.
Bebyggandets omfattning, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p

Inom alla kvarter finns begränsningar av markens bebyggande. Det huvudsakliga syftet
med denna begränsning är generellt att skapa grönskande, trivsamma och attraktiva vistelsemiljöer på gårdar och i gynnsamma lägen på förgårdsmark.
Förgårdsmark om 2 meter regleras generellt runt kvartersmark, marken får inte förses
med byggnad. Marken får inte förses med plank. Balkonger och burspråk får finnas
men då som lägst 2,7 meter över mark mot gårdssida och 3 meter över mark mot
allmän plats. Upphöjda uteplatser får finnas, som högst 1 meter över angränsande
allmän plats. Transformatorstation får finnas (prickmark). Samma reglering finns även
på gården i det norra och det södra kvarteret. Syftet med förgårdsmarken är att ge förutsättningar för att uteplatser, grönska, grundläggning, ledningar och cykelparkering ska få
plats inom kvartersmark längs med gatorna. I lägen där det bedöms särskilt lämpligt med
uteplatser, framför allt i lägen mot söder och väster, är förgårdsmarken djupare, 3 meter
mot gränderna och 5 meter mot stadsdelsparken. Syftet är att skapa levande offentliga miljöer och ett varierat bostadsutbud.
Syftet med förbudet mot plank är att höga och täta avskärmningar bidrar till en otrygg gatumiljö. På gårdar hindrar plank interaktion mellan grannar i olika fastigheter och minskar
förutsättningarna för samspel och gemenskap. Med plank avses täta avskärmningar som är
över 1,2 m höga eller mer. Behövs insynsskydd från gata kan istället förgårdsmarken förses
med planteringar som skapar insynsskydd. Även uteplatser kan skyddas från för stor insyn
genom att de utförs upphöjda och avgränsade med vegetation. Även cykelparkering och
entréplatser kan rymmas inom förgårdsmarken. Skärmtak över entréer får finnas i begränsad omfattning. Balkonger och burspråk får finnas men som lägst 2,7 meter över mark mot
gård och 3 meter över mark mot allmän plats för att inte skapa för mörka förhållanden för
utemiljön. Där det kan vara lämpligt får även transformatorstation placeras på prickmark.
Det är framför allt aktuellt inom kontorskvarteret, på förgårdsmarken kring kvarteret norr
om Almviksvägen och inom kvarteret för parkeringshus. Transformatorstationer placeras
lämpligast på kvartersmark, längs gator eftersom de lyfts på plats med kranbil.
Inom kvarteret för parkeringshus varierar förgårdsmarken, från 1 meter till 4 meter. Generellt behövs inte lika djup förgårdsmark för parkeringshus vilket motiverar den mindre förgårdsmarken. Mot Hyllie boulevard och mot norr är förgårdsmarken djupare och skapar
små platsbildningar. Detta beror på att byggrätten för parkeringshuset inte ligger helt vinkelrät mot Hyllie boulevard vilket ger en spänning i strukturen och variation i bebyggelsen
längs Hyllie boulevard. Det ger också plats för extra grönska och cykelparkering.
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Syftet med att inte medge byggnader på den norra och södra gården är att dessa kvarter är
så små att gårdarna i sin helhet behövs för utevistelse för de boende och för grönska.
Inom gårdarna i de kvarter som i huvudsak avses för bostäder regleras att endast komplementbyggnader omfattande som mest totalt 10% av egenskapsområdets yta samt
balkonger, burspråk och skärmtak får placeras (korsmark). Gårdarna ska i huvudsak
hållas fria från byggnader för att tillräcklig yta ska finnas för utevistelse för de boende och
för grönska. Det ska dock finnas plats för komplementbyggnader såsom byggnader för cykelparkering, avfall och i ett av kvarteren transformatorstation i begränsad omfattning.
Den tomt som planeras för förskola medger även bostadsändamål och vård. Syftet är att
skapa en flexibilitet i användningen av byggnaden inom tomten. På så sätt kan bostäder eller vård finnas i byggnaden om behovet av förskoleplatser minskar kraftigt. För att säkerställa att så stora ytor förblir obebyggda så att tillräcklig friyta finns för barnen regleras att
största byggnadsarea är 1000 m2 (e1) inom kvarteret. Tomten är totalt 4800 kvadratmeter
stor. Vid användning förskola ska en friyta om 30 kvadratmeter per barn uppnås. Tomten
är i planskedet dimensionerad för 120 barn vilket innebär en friyta om 3600 kvadratmeter.
Själva förskolebyggnaden beräknas bli totalt 1800 kvadratmeter bruttoarea(BTA) och uppföras i 2 våningar vilket innebär 900 kvadratmeter byggnadsarea(BYA). Behov bedöms
också finnas för förådsbyggnader motsvarande 50–100 kvadratmeter. Parkering för bil bör
ordnas i intilliggande parkeringshus. Om parkering för bil (beräknat behov är totalt 11 platser) ordnas inom förskolekvarteret kräver det ca 140 kvm exklusive körytor. Om parkering
ordnas på tomten kommer byggnaden att behöva uppföras i 3 våningar. Yta för leveransfordon och avfallsfordon beräknas till ca 320 kvadratmeter om detta i sin helhet ska lösas
inom tomten. Den största delen är körytor. Leveransytor och parkering för bil men även
för personalparkering för cykel behöver samordnas för att minimera dess yta.
Inom kontorskvarteret regleras 2 meters förgårdsmark för cykelparkering, grundläggning,
grönska med mera. Utöver förgårdsmarken regleras att byggnaders BYA får som mest
motsvara 95% av egenskapsområdet. Utöver detta får byggnad helt under mark
samt transformatorstation placeras(e2). Begränsningen gäller inom det yttre delen av
byggrätten och innebär att ungefär 60 kvadratmeter av egenskapsområdet inte får förses
med byggnad. Syftet är att säkerställa att utrymme för angöring på kvartersmark samt parkering för rörelsehindrades fordon kan rymmas på kvartersmark. Byggnad som helt ligger
under mark, till exempel garage får finnas under hela egenskapsområdet och omfattas inte
av begränsningen. Det gör inte heller transformatorstatopn.
Byggnadernas höjder begränsas generellt genom reglering av högsta nockhöjd. Mot stadsdelsparken och Hyllie boulevard medges de högsta nockhöjderna, från 19 - 22,5 meter för
bostadsbebyggelsen till 35 meter för delar av kontorskvarteret. Höjden på bostadskvarteren
motsvarar 5–6 våningar och höjden på kontorskvarteren möjliggör 9 kontorsvåningar. Mot
korsningen Almviksvägen/Atles gata ska nockhöjden vara högst 15,5 meter för att anpassas till bebyggelsen vid Kroks mölla.
Nockhöjderna ska rymma förhöjda bottenvåningar i alla kvarter. Förhöjd bottenvåning
medger lokaler i bottenvåningarna men även ett förhöjt bjälklag för att begränsa insynen
från gatan in i bostäder. Nockhöjderna möjliggör även träbälklag som är något högre än
konventionella betongbjälklag.
Mot stadsdelsparken regleras även fasadernas högsta höjd om 16,5 m genom bestämmelse
om högsta byggnadshöjd. Mot stadsdelsparken ska den böljande bebyggelselinjen hålla
samman gestaltningen och reglering av fasadhöjden och byggnadernas placering ska möjliggöra detta uttryck.
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Byggnadens användning, PBL 4 kap. 11 § 1 st 2 p

I vissa lägen bedöms det som både särskilt lämpligt och särskilt viktigt att bottenvåningen utgörs
av verksamheter.
För kontorskvarteret regleras att byggnadens
användning ska vara centrum i bottenvåningens sydvästra hörn (e3). För kvarteret norr om
Almviksvägen regleras att byggnadens användning ska vara centrum i bottenvåningens
nordvästra hörn (e4). Centrumverksamhet i
dessa två kvarter syftar till att stärka området i
och kring stadsdelsparkens norra del som mötesplats för Hyllieborna och besökare från hela
Malmö.
För kvarteret för parkeringshus regleras att byggnadens användning ska vara centrum i byggnadens bottenvåning mot Hyllie boulevard
(e5). Syftet är att stärka Hyllie boulevard som en
stadshuvudgata med levande bottenvåningar samt
att motverka den otrygghet som parkeringshus
kan medföra för de som vistas i området.
Illustration över var bottenvåningens användning
ska vara centrum (gul markering).
Placering, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p

För att säkerställa att den böljande bebyggelselinjen är tydlig mot stadsdelsparken och byggnaderna placeras i gränsen mot förgårdsmaken regleras att Huvudbyggnad ska placeras i
egenskapsgräns mot väster (p1) inom de byggrätter som ligger längs parken.
Utformning, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p

För att säkra att bebyggelsen får ett varierat uttryck där långa, monotona partier inte finns
regleras att byggnader för bostäder, vård och kontor ska gestaltas på ett sätt som visuellt delar upp den sammanhängande volymen i mindre enheter (f1). Särskilt där
kvarterens sidor är långa, mer än 50 meter, är det viktigt att det finns en variation i fasaduttryck. Det är också viktigt att variationen är autentiskt och hänger samman med byggnadernas konstruktion och innehåll och inte bara innebär att fasaden målas i olika färger.
Entréer är en viktig del i att få levande stadsrum där människor rör sig. Därför regleras mot
stadsdelsparken att minst en entré ska finnas mot stadsdelsparken (f2) i alla bostadskvarter utom det stora norr om Almviksvägen där bestämmelse om att minst 3 entréer
ska finnas mot stadsdelsparken (f3). Kvarterens övriga sidor regleras att minst en entré
mot allmän plats ska finnas i varje kvarterssida (f4). Inom alla kvarter som medger bostäder regleras även att trapphus till bostäder ska ha utgång både mot gård och gata
(f5). Denna reglering syftar till att ge de boende direkt tillgång till både gården och gatan.
Balkonger och burspråk kan både hjälpa till att skapa variation i fasaden och ge en extra
kvalitet till bostaden. Rätt placerade och utformade, så att de används mycket, kan balkonger också ge grönska och liv i gaturummen. Möjligheten att placera balkonger och
burspråk bedöms som positivt inom planområde. Därför regleras dels att dessa får finnas
ovanför prickmark. Om balkonger och burspråk skjuter ut för mycket kan dock byggnaden
upplevas falla ut över gatan eller gården och göra miljön på marken under mörk. Om balkonger eller burspråk täcker för stor del av fasaden kan själva fasadlinjen, som särskilt mot
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parken är så viktig, försvinna. En stor del balkonger skapar även ett avstånd mellan de boende och dem som vistas ute i stadsrummen under de tider då balkongerna inte används
och det är viktigt för tryggheten i de allmänna stadsrummen med kontakt mellan ute och
inne. För att begränsa omfattningen regleras därför att balkong och burspråk får som
mest skjuta ut 2 meter från fasad. Balkonger och burspråk får mot allmän plats,
som mest finnas på en tredjedel av fasadens längd på varje våning(f6). Det är de balkongernas och burspråkens sammanlagda längd per våning som får utgöra som mest en
tredjedel av den fasadens längd.
En viktig del i hur en byggnad upplevs, både inifrån och utifrån, är höjden på våningarna.
De höjder som reglerats i denna detaljplan syftar till att möjliggöra ett visst antal våningar.
Höjderna har marginal för att till exempel möjliggöra träbjälklag och generösa rumshöjder.
Dessutom ska de möjliggöra förhöjda bottenvåningar med centrumverksamheter eller med
lite högre sockel så att insyn i bostäder begränsas. I vissa lägen möjliggör de reglerade höjderna en våning mer än vad som är avsikten vilket ger ett hoptryckt fasaduttryck. För att
säkerställa att höjderna används på avsett sätt regleras högsta tillåtna antal våningar är
5(f7) för byggrätter med högsta nockhöjd om 19,5 meter. Det är de lite högre nockhöjderna
som har utrymme för en extra våning.
Mot Hyllie boulevard och Atles gata kommer det att röra sig mycket människor. Förgårdsmarken är inte så djup att den skapar ett tillräckligt skydd mot insyn. För att säkra att de
boende får en tillräckligt privat miljö regleras därför att sockel (överkant på bottenvåningens bjälklag) ska vid användning bostad, mot Hyllie boulevard vara minst 0,6
och högst 1 meter över marknivå i anslutande gångbana (f8) och sockel (överkant på
bottenvåningens bjälklag) ska vid användning bostad, mot Atles gata vara minst 0,6
och högst 1 meter över marknivå i anslutande gångbana (f9). Att även högsta sockelhöjd regleras beror på att för hög sockel gör att fönster hamnar för långt upp och byggnaden upplevs som en mur. En sockelhöjd på 0,6–1 meter innebär att fönstrets lägsta kant
hamnar ungefär 1,6–2 meter över marknivå på gångbanan vilket gör att en vuxen person
kan se in i bostaden men i begränsad omfattning.
Vissa byggnadsdelar behöver kunna uppföras utan att dessa räknas som en våning eller påverkar nockhöjden. Därför regleras att hisstorn, trapphus, takvåningar och tekniska
anläggningar får uppföras i begränsad omfattning utöver tillåten högsta nockhöjd
och högsta tillåtna antal våningar. Dessa ska utföras indragna från takfot och anpassas till byggnadens övergripande gestaltning och form (f10).
Utförande, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p

Gårdarna ska ha förutsättningar för mycket och varierad grönska, både av ekologiska och
upplevelsemässiga skäl. En förutsättning för grönska är att marken inte bara består av plattor och asfalt, därför regleras att endast 50% av marken får hårdgöras (b1) inom gårdsytorna för de tre mindre kvarteret och att endast 30% av marken får hårdgöras (b2) för
det stora kvarteret norr om Almviksvägen. Med hårdgjord mark menas asfalt, stenmjölsytor
och plattsatta ytor. Även grusade ytor kan räknas som hårdgjorda beroende på vilken genomsläpplighet de bedöms ha.
2.5 Skydd mot störningar
PBL 4 kap 12 § 1 st 3 p

Planområdet kommer att utsättas för buller från Hyllie boulevard, Atles gata och Ymers
gata i den grad att bebyggelsen kommer att behöva anpassas för att klara de riktvärden för
trafikbuller från spårtrafik och vägar som anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Därför regleras att trafikbullernivån vid en bostads fasad
inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35 m2
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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.
Samtliga värden avser frifältsvärden.
2.6 Administrativa bestämmelser
Huvudmannaskap PBL 4 kap 7§

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. Malmö kommun kommer att genomföra och sköta allmän plats.
Genomförandetid, PBL 4 kap 12 §

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft. Att planområdet är stort och kommer att byggas ut under en längre tid motiverar genomförandetiden.
Utökad lovplikt, PBL 4 kap 21 §

Inom gårdarna regleras högsta hårdgörningsgrad. För att säkerställa att marken bibehåller
sin genomsläpplighet regleras lovplikten. Marklov krävs även för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet (a1).
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.7 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Gårdarna har förutsättningar för mycket och varierad grönska, både för att skapa ekologiska och upplevelsemässiga värden.
Förgårdsmarken är i de flesta fall så djup att det finns god plats för grönska. Att balkonger
och burspråk begränsas i omfattning gör också att förgårdsmarken inte skuggas eller skyddas från regn helt vilket är gynnsamt för växtlighet.
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2.8 Trafik

Illustration av föreslagen trafikstruktur.
Gång- och cykeltrafik

I alla gator inom planområdet ska gående kunna färdas tryggt och säkert. Smågatorna som
binder samman parken och Atles gata kommer att utformas utifrån gåendes villkor med ett
stort inslag av grönska i form av träd och planeringar som kommer att fungera som hastighetsdämpare. Smågatorna kommer erbjuda en upplevelserik miljö att röra sig i som fotgängare. De kan utformas som traditionella gator med kantsten och tydliga gångbanor eller
som gator med ett golv men där planteringar skapar ”trygga zoner” längs sidorna. Längs
Atles gata ska det finnas generösa gångbanor på båda sidor.
Huvudstråk för cyklister inom området är Almviksvägen och Atles gata. Almviksvägen är
en viktig länk mellan Lindeborg, Hyllie och Bunkeflo by för cyklister. Cyklisternas framkomlighet kan lösas med två olika utformningar och regleringar av gatan. En möjlig lösning
är att utforma den och sedan reglera den som cykelgata. En cykelgata utformas med gemensam körbana för motorfordon och cyklister. I en cykelgata ska motorfordon anpassa
sin hastighet efter cyklisternas i en maxhastighet om 30 km/h. En annan lösning är att utforma gatan med separat körbana för motorfordon och för cyklister. Båda förslagen kommer att utredas vidare i planarbetet.
Atles gata utformas med separat cykelbana på den östra sidan samt gångbana på båda sidor.
På gatorna som binder samman parken och Atles gata sker cykeltrafik i blandtrafik. Om
dessa gator trafikregleras som gångfartsgator och gågator ska cyklister hålla gångfart.
Kollektivtrafik

De nya gång- och cykelkopplingar som förslaget innebär kommer erbjuda god tillgänglighet
till både Hyllie station, befintliga hållplatser i Hyllie allé samt kommande hållplats i Hyllie
Boulevard.
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Biltrafik

Atles gata förlängs vidare söderut och kommer att fungera som områdets uppsamlingsgata.
Den trafik som området genererar kommer i huvudsak trafikera Atles gata för att nå parkeringshuset där all parkering för området kommer att ske. Atles gata utformas med en tydlig
uppdelning mellan trafikslagen med separat körbana för motorfordon, cykelbana och gångbana.
Gatorna som förbinder Parkhyllan, som är gatan som löper längs stadsdelsparkens östra
sida, och Atles gata ska utformas utifrån gåendes villkor. Gatorna ska utformas med förskjutningar i form av planteringar som säkerställer låga hastigheter för motorfordon. Bredden på sektionerna möjliggör även trädplantering. Parkhyllan bör endast trafikeras av motorfordon som har ärenden som exempelvis avlämning av varor och angöring för funktionshindrade.
Bilparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Det slutgiltiga bilplatsbehovet fastställs i bygglovet och beror på i vilken omfattning fastighetsägaren väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder, vad som faktiskt byggs samt möjlighet till samutnyttjande.
Bilplatsbehovet har beräknats till ca 450 bilplatser för bostäderna. Parkeringstalet för medelnivå av mobilitetsåtgärder har använts, men beroende på hur mycket fastighetsägaren
väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder kan parkeringstalet bli både högre och lägre.
Bilplatsbehovet har beräknats till ca 140 bilplatser för kontorsbyggnaden. Förskolans bilplatsbehov är beräknat utifrån en medelnivå av parkeringstal till 3 bilplatser för anställda
och 8 bilplatser för korttidsparkering för föräldrar.
Med undantag för bilplatser för rörelsehindrade, som hanteras på gårdarna på kvartersmark, ska alla bilplatser lösas i det planerade parkeringshusen. Bilplatsbehovet för kontor
och anställda på förskolan ska också lösas i parkeringshusen och kan samnyttjas med boendeparkeringen. Det totala bilplatsbehovet för planen med samnyttjande är ca 450 bilplatser.
Korttidsparkering till förskolan för föräldrar ska lösas i parkeringshusets bottenvåning som
ligger snett över gatan inom det maximala gångavståndet om 100 m.
Under helger kommer det enligt beräkning (samnyttjandetabell i Policy och norm för mobilitet och parkering) finnas ca 100 bilplatser tillgängliga i parkeringshuset för exempelvis besökare till stadsdelsparken.
Cykelparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Cykelplatsbehovet ska
lösas på kvartersmark inom fastigheten. Mobilitet för Malmö anger vilka krav som gäller
för utformning och lokalisering av cykelparkering.
Cykelplatsbehovet har beräknats till totalt ca 2070 cykelplatser för bostäderna och till ca
500 cykelplatser för kontoret. Cykelparkering på bostadsgård och förgårdsmark behöver
kompletteras med cykelparkering inomhus för att freda andra värden och funktioner på bostadsgården.
Förskolans cykelplatsbehov är beräknat till 10 cykelplatser för anställda och 36 cykelplatser
för korttidsparkering för föräldrar samt barncyklar. Cykelparkeringen ska lokalisering vid
förskolans entréer.
Angöring

Angöringsplats ska finnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar
entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Det innebär att det ska vara möjligt
att köra med bil och stanna inom 25 meter från en användbar entré.
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Räddningsvägar och åtkomst för räddningstjänstens höjdfordon

Samtliga kvarter omges av allmänna gator. Dessa kan användas som räddningsvägar. I vissa
lägen föreslås trädplantering längs gatorna. I dessa lägen kan utrymning inte ske med räddningstjänstens höjdfordon utan byggnaderna behöver vara utformade med TR2-trapphus.
2.9 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten kommer att utökas så att planområdet omfattas. Det nordligaste kvarteret kommer anslutas till befintliga vatten och spillvattenledningar i Atles gata eller Ymers gata.
Nya ledningar för vatten och spillvatten kommer att läggas i Parkhyllan direkt väster om
planområdet och de nya gatorna inom planområdet. Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till dessa ledningar. Spillvatten kommer att ledas vidare till ledningar längs Vintriediket och vidare till Klagshamns reningsverk.
Dagvatten

Verksamhetsområde för dagvatten kommer att utökas så att planområdet omfattas. Det
nordligaste kvarteret kommer troligtvis att anslutas till befintliga dagvattenledningar i Atles
gata eller Ymers gata. Om det är möjligt kommer dagvatten från det norra kvarteret ledas
till stadsdelsparken för att avlasta dagvattennätet i norr.
Nya ledningar för dagvatten kommer att läggas i de nya gatorna. Den nya bebyggelsen
kommer att anslutas till dessa ledningar. Dagvatten kommer i första hand att ledas till den
nya stadsdelsparken väster om planområdet. Där kommer dagvatten att fördröjas och sedan ledas vidare till den kommunala dagvattenanläggningen Vintriediket och vidare ut till
Öresund.
Skyfallshantering

Avrinningen från området beräknas öka med 1650 kubikmeter vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3. Marken kommer fortsatt att luta mot väster och söder. Den största mängden
vatten kommer att rinna i gatorna till den nya stadsdelsparken. I parken avsätts yta för fördröjning av skyfall, totalt ska parken kunna fördröja minst 4000 kubikmeter vatten vid ett
100-årsregn. En del vatten kommer att rinna längs Atles gata till Hyllie boulevard. Hyllie
boulevard har höjdsatts så att vatten kan rinna längs gata och vidare ner till Vintriediket.
Avfallshantering

Avfallshantering ska i huvudsak lösas inom varje kvarter. Inom alla kvarter utom det nordligaste och det sydligaste finns möjlighet att placera komplementbyggnader på gårdarna.
Byggrätten på gårdarna är dock begränsad och i vissa av kvarteren där gårdsytan är liten är
det vara lämpligare att placera soprum i bottenvåningen på bostadshusen, gärna med utrymme för bytes- och reparationsutrymmen. Avfallsrum behöver placeras så dragvägen till
uppställningsplats för hämtfordon minimeras och så att dragvägen är fri från hinder och
utan för stor lutning.
Avfallshanteringen skulle även kunna lösas med underjordiska insamlingsplatser längs Almviksvägen och söder om förskolekvarteret.
Frågan om avfall behöver utredas vidare under planarbetet.
Värme

Byggnader och hushållsvarmvatten kan värmas upp med fjärrvärme. Utrymme för fjärrvärmeledningar kommer troligtvis finnas i alla gaturum utom i gränden väster om parkeringshuset.
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Gas

Utrymme för ledning för gas kommer att finnas i åtminstone de större gatorna.
Elförsörjning

För elförsörjning för planområdets bebyggelse bedöms 3 transformatorstationer behövas.
Om laddning av elbilar i till exempel parkeringshuset blir aktuell kan fler transformatorstationer behövas. Lägen för transformatorstationer möjliggörs inom kvarteret för kontor i
norra delen av planområdet där en transformatorstation föreslås placeras och i kvarteret för
parkeringshus i södra delen av planområdet där två transformatorstationer förslås placeras.
Ett reservläge för transformatorstation möjliggörs inom torget mellan parkeringshuset och
kvarteret för förskola. Transformatorstation medges även inom bostadskvarteret norr om
Almviksvägen. I första hand bör de södra transformatorstationerna placeras i parkeringshuset men om utbyggnaden av området kräver transformatorstation innan parkeringshuset är
på plats kan placeringen på torget användas för tillfällig eller permanent transformatorstation.

Bild på föreslagna lägen för transformatorstationer. De två lägen som visas inom heldragen linje är huvudalternativ
för transformatorstationer. Lägen inom streckad linje är alternativ till de två södra transformatorstationerna om det
av genomförandeskäl är lämpligare att uppföra transformatorstationerna fristående och mer utspritt inom planområdet. Planområdet inom röd, streckad linje.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Detaljplanen möjliggör ingen verksamhet med betydande omgivningspåverkan i form av
risk för olyckor, buller eller annan påverkan på säkerhet och hälsa. Planområdets föreslagna
användning påverkar inte andra planers miljöeffekter. Hela Hyllie påverkas av buller från
både väg och järnväg. Planområdet är redan skyddat eller kan skyddas från dessa bullerkällor på ett sådant sätt att Naturvårdsverkets riktvärden för ljudmiljö för uteplatser kan uppnås. Lösningen med parkering samlad i ett parkeringshus minskar resor med bil och därmed utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar samt begränsar ökningen av buller
kopplat till transporter i Malmö. Genomförandet försämrar därmed inte möjligheten att
följa miljölagstiftningen avseende miljökvalitetsnormer för luft. Inga av de föreslagna användningarna inom planområdet ger i sig upphov till föroreningar som kan hindra att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås. Dagvatten från planområdet leds till fördröjningsytor
där rening kan ske. Ingen skyddad miljö påverkas av genomförandet.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

I och med utbyggnaden av Hyllie kommer landskapsbilden att påverkas påtagligt. Denna
förändring är redan prövad i och med att Hyllies utbyggnad har konsekvensbedömts inom
ramen för fördjupningen av översiktsplanen för södra Hyllie. Genomförandet av aktuell
detaljplan kommer att medföra förändring av landskapsbilden genom att ny bebyggelse placeras i sluttningen mot Kroks mölla. Området för den nya stadsdelsparken kommer att få
en kant av bebyggelse i öster som omsluter parken.
De element som är framträdande i landskapet idag, Kroks mölla, skorstenen inom verksamhetsfastigheten Hyllie 20:1, trädridån längs förlängningen av Atles gata och Hyllievångsskolan kommer delvis att skymmas av den nya bebyggelsen.
Anpassningar som har gjorts är att siktstråket bevaras mot möllan från stadsdelsparken. Bebyggelsen i korsningen Almviksvägen/Atles gata har anpassats i höjd så att möllan inte
skyms helt. Atles gata föreslås utformas och placeras så att trädraden längs gatan kan bevaras, trädraden ligger dock utanför planområdet. Med ovanstående anpassningar bedöms
konsekvenserna för stadsbild och landskapsbild acceptabla med hänsyn till viktiga landskapselement i och kring planområdet.

Visualisering av nya byggnader inom planområdet. Vy från Almviksvägen mot öster.
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Dagsljus

Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR). Av dessa framgår att
rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning. (BBR - avsnitt 6:322). I gemensamma utrymmen i
gruppboenden såsom studentboenden räcker det dock med tillgång till indirekt dagsljus.
Det gäller inte för bostäder för personer med nedsatt funktionsförmåga (LSS). (BFS
2016:6).
En övergripande dagsljusstudie enligt modellen Vertical Sky Component (VSC) har i samarbete med Lunds universitet genomförts för området. Studien visar att vissa lägen i hörn i
kvarteren får begränsad dagsljustillgång. Det samma gäller bottenvåningen i bostadskvarteren i de delar som ligger mot gränderna. I dessa lägen kan utformningen komma att begränsas för att klara dagsljuskraven.
Optimalt dagsljus (VSC >29%)
Begränsat dagsljus (22%›<VSC>29%)
Begränsat dagsljus (16%›<VSC>22%)

Otillräckligt dagsljus (VSC>16%)

Utdrag ur VSC-studie för området. Planområdets föreslagna bebyggelse inom röd, streckad linje.

Övrig bebyggelse ligger dock mot stora stadsrum med optimala förutsättningar för att
uppnå dagsljuskraven. Kvarterens storlek gör att även insidan av kvarteren nås av dagsljus.
Förutsättningarna för att uppnå dagsljuskravet bedöms generellt som mycket goda inom
planområdet
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Sol och mikroklimat

Solstudier
Solstudier av gårdar har genomförts tillsammans med Lunds universitet inför samråd. Studien visar att den höga bebyggelsen kommer att begränsa antalet timmar med solljus på
gårdarna, särskilt i gårdarnas södra delar. Bäst solförhållanden har förskolegården och det
stora kvarteret norr om Almviksvägen. Om något av kvarteren delas in i flera fastigheter
behöver indelningen säkra att alla fastigheter får tillgång till de mer solbelysta delarna.

Resultat av solstudie av gårdar i norra och södra delen av planområdet. Kartan visar antal soltimmar under dygnet
vid vår/höstdagjämning. Planområdet inom röd, streckad linje.
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Bebyggelsens skuggning av allmän plats har även studerats. Vid får- och höstdagjämning
skuggas de mindre gaturummen och torget under större delen av dagen. Bebyggelsen
skuggar de östra delarna av stadsdelsparken under morgonen och förmiddagen med vid 12
skuggas bara delar av Parkhyllan. Under eftermidagen och kvällen skuggas Atles gata och
bebyggelsen öster om planområdet.

Föreslagen bebyggelse

Skugga

Befintlig bebyggelse

Gräns mellan allmän
platsmark och kvartersmark

Schematisk illustration av den föreslagna bebyggelsens skuggning av allmän plats vid vår/höstdagjämning. Överst till
vänster kl 8, överst till höger kl 12, nederst kl 17. Gräns mellan allmän plats och kvartersmark illustrerad med
svart, streckad linje. Planområdet inom rödstreckade linjer. För att särskilja vilken påverkan den föreslagna bebyggelsen får, redovisas inte skuggning från befintlig bebyggelse utanför planområdet i illustrationen.

Förutsättningarna för bra solförhållanden på gårdarna bedöms som goda för det större
kvarteret norr om Almviksvägen och acceptabla för övriga kvarter. Förskolekvarteret
bedöms få goda solförhållanden. Förutsättningarna för sol i gaturummen och på det lilla
torget bedöms acceptabla. Påverkan på stadsdelsparken bedöms bli liten.
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Arkeologi och kulturmiljö

Planområdet har sedan tidigare utretts avseende arkeologi. Området norr om Almviksvägen
har utretts och påträffade lämningar har tagits bort i och med tidigare arbeten med centrala
Hyllie. För området söder om Almviksvägen har arkeologisk utredning steg 1 och 2 genomförts under 2019 i samband med att stadsdelsparken och Hyllie boulevard detaljplanelades. I utredningarna har stolphål, gropar och kulturlager kopplade till en tidigare gårdsbebyggelse strax söder om Almviksvägen hittats.
I fortsatt detaljplanearbete behöver arkeologi utredas vidare.
Inom planområdet och i dess närhet finns flera element ovan mark som är av kulturhistoriskt värde. Norr om korsningen Almviksvägen/Atles gata ligger Kroks mölla på en höjd.
Möllan har under många hundra år varit ett viktigt landmärke i området. Väster om Kroks
mölla har bebyggelsen placerats så att ett siktstråk finns mellan möllan och stadsdelsparken
och Hyllie boulevard. Bebyggelsen i möllans närhet föreslås vara bostadsbebyggelse eller
förskola och begränsas till 3–4 våningar. Möllan kommer även i fortsättningen att vara väl
synlig från flera håll.
Genom området går två vägar som har haft ungefär samma läge under många hundra år.
Det är Almviksvägen i öst-västlig riktning och Atles gata i nord-sydlig riktning. Båda dessa
gator behåller sin sträckning och kommer även i fortsättningen att tillhöra det övergripande
vägnätet i området.
Öster om Atles gata finns en läplantering av oxel. Planteringen är ungefär 60 år gammal.
Strukturen har anpassats så att läplanteringen i stor utsträckning kan bevaras och ligga inom
allmän platsmark.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för arkeologi och kulturmiljö som små.
Naturmiljö

En naturvärdesinventering har genomförts för planområdet, Dp 5685 Naturvärdesinventering i
Södra Hyllie, 20200921, Ekologigruppen.
Två områden med visst naturvärde, naturvärdesklass 4, har hittats inom planområdet. Det
första området omfattar ett område med gräsmark i planområdets nordöstra del samt vägkantsvegetationen längs Atles gata och Almviksvägen. Det andra området ligger i planområdets norra del och består av ruderatmark, upplagsplats, deponi med jordhögar och grushögar samt kolonilotter. Kolonilotterna är till stor del övergivna men ett fåtal odlas aktivt.
Utanför planområdet, längs Atles gatas östra kant finns ytterligare ett område med visst naturvärde. Det är den läplantering med oxlar som står längs Atles gatas östra kant.
De områden som identifierats ha visst naturvärde inom planområdet kommer att bebyggas
eller omvandlas till gatumark. Däremot har strukturen anpassats så att oxelraden längs Atles gata ska kunna bevaras.
Även om nya planteringsytor kommer att ordnas kommer vegetationen att förändras, de
arter som påträffats inom planområdet kommer till största delen att försvinna. Konsekvenserna av genomförandet av denna detaljplan bedöms som små. De kumulativa konsekvenserna av att vägrenar med arter som finns längs vägar försvinner när Hyllie och andra delar
av jordbrukslandskapet kring Malmö bebyggs kan dock bli betydande. För att motverka
detta bör artval för gatuplanteringar göras bland annat med utgångspunkt i att ersätta och
gärna öka de värden som finns i dagens vegetation, till exempel föda och boplatser för insekter.
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Grönstruktur

Genomförandet av detaljplanen innebär att jordbruksmark med i huvudsak ensartad, ettårig
och låg vegetation kommer att omvandlas till kvarter och gator med gatuplanteringar och
gröna gårdar och uteplatser. Genomförandet kommer att innebära ett stort tillskott av träd
och planteringar, både på gator och kvartersmark. Grönstråket söder om kontoret och genom planområdets södra del knyter samman befintliga och kommande parker i närområdet. Konsekvenserna av detaljplanens genomförande bedöms som mycket positiva för
grönstrukturen.
Risker och säkerhet

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

Genomförandet av detaljplanen innebär ökade trafikrörelse i området och i Malmö. Totalt
bedöms genomförande av detaljplanen medföra 1700 bilresor per årsmedeldygn. Planområdets struktur och trafiklösningar ska främja framkomlighet för gående och cyklister och
göra det lätt att välja hållbara transporter för att minska påverkan på luftkvalitet och klimat.
De beräknade halterna av kvävedioxid i området är idag 8–10 mikrogram/m3 som årsmedelvärd enligt miljöförvaltningens beräkning av luftkvalitet i Malmö. Detta är under både
miljökvalitetsnorm för luft (40 mikrogram/m3 som årsmedelvärde) och preciseringen av
miljömålet frisk luft (20 mikrogram/m3 som årsmedelvärde). Inga åtgärder bedöms därför
behövas för att skydda områdets boende från luftföroreningar. Konsekvenserna på luftkvalitet inom och utanför planområdet på grund av ökade bilresor bedöms bli marginella.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till stadsdelsparken
väster om planområdet och sedan vidare Vintriediket som är en del av den allmänna dagvattenanläggningen. Slutlig recipient är Södra Öresunds kustvatten.
Detaljplanen möjliggör användningen bostäder, förskola, kontor och gator. De flesta gatorna kommer att ha mycket lite trafik. Ingen av dessa användningar bedöms i sig ge upphov till föroreningar som medför någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Omvandlingen av markanvändningen, från jordbruksmark till tät, bebyggd stad kommer att
ändra vilken typ av ämnen som lämnar området. Jordbruksmarken medför idag att näringsämnen leds till slutrecipienten. Detta läckage kommer att minska vid omvandlingen vilket
innebär att genomförandet av detaljplanen kommer att kunna få en positiv effekt på vattenkvalitén i recipienten. Istället kommer föroreningar kopplade till biltrafik att öka. Dagvatten
från området kommer att passera flera öppna dagvattensystem och förutsättningarna för
rening bedöms som mycket goda.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

Planområdet består idag av mark med god fördröjande förmåga, odlingsmark. Det finns
inga lågpunkter som fördröjer vatten vid skyfall idag. Vid ett genomförande kommer en
stor del av planområdet att hårdgöras vilket ökar avrinningen från planområdet. Totalt bedöms avrinningen från planområdet öka med motsvarande 1450 kubikmeter. Vattnet kommer i huvudsak att ledas till en skyfallsyta i den nya stadsdelsparken. Fördröjningsytan i
stadsdelsparken kommer att kunna ta emot upp till 4000 kubikmeter vatten och är planerad
att ta emot vatten från planområdet. I parken kommer vattnet att fördröjas tills det finns
plats i dagvattennätet nedströms.
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Markföroreningar

En historisk inventering av området har genomförts (Öster om stadsdelsparken i Hyllie - Historisk inventering, 2020-08-13 Fastighets- och gatukontoret). Inventeringen omfattar studie av flygfoton, äldre kartmaterial och dokumentation över tidigare och pågående verksamheter som
kan ha medfört föroreningar. Spridningsrisker har även bedömts utifrån geologiska och
hydrologiska förhållande. Vid inventeringen har några potentiella platser identifierats där
markföroreningar kan förekomma.
Almviksvägen har undersökts på andra platser och då har förhöjda halter av oljekolväten
hittats. Förmodligen finns förhöjda halter även inom planområdet.
I norra delen av planområdet finns ett uppställningsområde där massor har förvarats. Det
kan inte uteslutas att fordon har orsakat föroreningar där.
Söder om Almviksvägen har det legat en mindre gård. Gården har enligt kartmaterial och
flygfoton rivits någon gång mellan 1912 och 1947. Det kan finnas kolväten och bekämpningsmedel i anslutning till gården.
Åkermarken i angränsande områden har undersökts i samband med planläggning under
2018. De halterna av föroreningar som påträffats har varit låga, alltid under halten för känslig markanvändning och i de flesta fall även under halten för mindre än ringa risk.
Området bedöms i den historiska inventeringen kunna vara lämpligt för de föreslagna ändamålen. Det behövs dock vidare provtagning längs Almviksvägen, vid uppställningsområdet i norra delen av planområdet samt vid den rivna gården för att säkerställa markens
lämplighet. Provtagning ska vara genomfört och förslag till eventuell efterbehandling ska
finnas inför granskningsskedet för detaljplanen.
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 Hyllie boulevard, Atles gata och Ymers gata. Övriga gator i området bedöms ha så låga trafikmängder att de inte påverkar bebyggelsen. En
översiktlig bullerutredning har genomförts, Trafikbullerutredning, 2020-04-22, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad. De nivåer som beräknats innebär att bebyggelsen behöver utformas så
att den klarar ovanstående riktvärden för buller. Förutsättningarna för att klara dessa värden bedöms som mycket goda.
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Beräkning av ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark, ur Trafikbullerutredning 2020-04-22 Stadsbyggnadskontoret.
Planområdet inom vit, streckad linje.

Beräkning av maximal ljudnivå 1,5 m över mark, ur Trafikbullerutredning 2020-04-22 Stadsbyggnadskontoret.
Planområdet inom vit, streckad linje.

Buller på förskolegård
För bedömning av buller vid förskole- och skolgårdar används Naturvårdsverkets vägledande riktvärden från väg- och spårväg som började gälla i september 2017. På ny förskoleoch skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda
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för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på samma ytor.
Förskolegården är omgiven av gator och kommer att vara utsatt för buller från alla håll.
Det är endast trafiken på Atles gata som beräknas bli så stor att den innebär att förskolegården behöver skyddas från buller.

Beräkning av ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark, ur Trafikbullerutredning 2020-04-22 Stadsbyggnadskontoret.

En uppdaterad bullerutredning ska tas fram inför granskningsskedet för detaljplanen. Bullerutredningen ska klargöra att det går att uppnå goda ljudförhållanden avseende trafikbuller på kvartersmark inom hela planområdet.
Trafikkonsekvenser

Planförslagets struktur, lokalisering av parkeringshus och förslag till utformning och gestaltning av gator gör att antalet motorfordon minimeras till fördel för fotgängares rörelsefrihet på Parkhyllan och på gatorna som förbinder parken med Atles gata. Motorfordonstrafiken styrs till Atles gata där både fotgängare och cyklister är separerade från biltrafiken för ökad trafiksäkerhet och trygghet.
Förslaget kommer att medföra fler rörelser i gator och stråk inom och runt planområdet.
Enligt beräkning med trafikalstringsverktyg kommer förslaget ge upphov till ca 1400 resor
med cykel, ca 2100 resor med kollektivtrafik och 1400 resor till fots. Vidare förväntas förslaget ge upphov till ca 1500 bilrörelser per vardagsmedeldygn. Tillkommande bilrörelser
kommer i huvudsak att i området trafikera Atles gata för att ta sig till och från parkeringshuset där all parkering ska ordnas.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Övriga ekonomiska konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen kommer initialt att innebära kommunala investeringar i ny
allmän plats, ny förskola och nytt LSS-boende. Genomförandet kommer även att innebära
byggandet av nya VA-ledningar.
All mark inom detaljplanen är kommunal. Avyttring genom försäljning eller upplåtelse genom tomträtt av kvartersmark innebär en inkomst för kommunen.
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3.4 Konsekvenser för fastigheter

Hyllie 4:2
Fastigheten ägs av Malmö kommun och kommer genom detaljplanen att avstå mark dels
till kvartersmark för bostadsändamål dels till kommunägd allmän platsmark.
Hyllie 4:3
Fastigheten ägs av Malmö kommun och kommer genom detaljplanen att avstå mark dels
till kvartersmark för bostadsändamål och kontor dels till kommunägd allmän platsmark.
Hyllie 4:10
Fastigheten ägs av Malmö kommun och kommer genom detaljplanen att avstå mark till
kommunägd allmän platsmark på annan fastighet eller utökas med mark för allmän plats
inom planområdet.
Bunkeflo 6:8
Fastigheten ägs av Malmö kommun och kommer genom detaljplanen att avstå mark dels
till kvartersmark för bostadsändamål, förskola och parkeringshus dels till kommunägd allmän platsmark.
3.5 Samhällskonsekvenser
Socialt samspel

Området är utformat för att kunna tillföra ”sammanbindande” och ”överbryggande” strukturer. Dessa behövs för att skapa socialt kapital i ett område och i en stad så att medborgarna känner generell tillit och socialt deltagande.
Sammanbindande kapital uppstår till exempel mellan grannar och skapar en gemenskap och
sammanhållning inom till exempel samma kvarter. För att ge förutsättningar för denna gemenskap mellan grannar har gårdarna getts storlekar för att olika aktiviteter och vistelsemöjligheter kan rymmas. Även gemensamma utrymmen inne i byggnaderna, till exempel
cykelrum, tvättstuga och soprum kan fungera som sammanbindande om de utformas rätt.
Strukturen föreslås med slutna kvarter där gårdarna bara är tillgängliga för de boende. Inga
allmänna stråk föreslås genom gårdarna. På så sätt blir gårdarna en tydlig mötesplats för de
boende i kvarteret.
Överbryggande kapital uppstår genom sambandet mellan människorna i de olika kvarteren
men också sambandet människor från andra delar av Hyllie och Malmö. Gaturummen, förskolan, det lilla torget och parkeringshuset kan fungera som överbryggande strukturer mellan de boende i områdets olika kvarter och människor från andra delar av Malmö.
Strukturen föreslås utformas så att genomfartstrafik och trafik till och från Hyllievångsskolan främst ska ske på de större gatorna i området och ha gen väg ut till huvudgatunätet. De
mindre gatorna får därmed mycket lite biltrafik och kan istället fungera som vistelserum för
de boende. Smågatorna kan få en karaktär av ”min gata” där de boende kan skapa tillhörighet och tillit till varandra. Uteplatser längs gatorna syftar också till att förstärka det överbryggande kapitalet.
Förskolan kommer att ha ett större upptagningsområde än bara planområdet och kommer
att bli en plats där överbryggande kapital skapas. Det kan även verksamheter i parkeringshuset bli.
Inom planområdet föreslås ingen park men det lilla torget kan bli plats för lokala arrangemang och vardagshändelser som kopplar samman de boende i denna del av Hyllie. Kulturella arrangemang där människor möts i ett gemensamt intresse har också en särskild potential för att skapa “överbryggande” socialt kapital."
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Utanför planområdet kommer stadsdelsparken att utgöra en viktig plats för möten och
samspel mellan både planområdets och hela Hyllies och Malmös invånare.
Bostadspolitiska mål

Planläggningen av området skapar en god planberedskap för kommande bostadsprojekt
med attraktiva, hälsosamma och hållbara miljöer.
Planläggningen av området möjliggör bostäder som kan tillgodose olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Gaturum, gårdsstorlekar och placering av förskolan och torget är valda för att ge barn bra förutsättningar för att
kunna röra sig tryggt och säkert i området. Gatorna har rum för lite bredare gångbanor och
där det är mer trafik föreslås separata cykelbanor. Förskolan föreslås på en plats som ligger
lättillgänglig och är placerad inom gångavstånd från alla bostäder. Om barnen kan röra sig
mycket i vardagen, till exempel genom att gå till förskolan, gynnar det deras fysiska välbefinnande såväl som deras inlärning och koncentrationsmöjlighet.
Kvartersstorlekarna ger i de flesta fall bra förutsättningar för kvalitativa lekmiljöer på gårdarna. Kvartersstrukturen ger förutsättningar för slutna kvarter som kan bli trygga miljöer
för barn.
Tillgänglighet

Området är flackt och kommer inte att innehålla några påtagliga lutningar inom allmän
plats. Områdets struktur är enkel och tydlig och bedöms bli relativt lätt att navigera i.
Många av gatorna kan komma att utformas med ett golv där gående, bilar och cyklister inte
skiljs från varandra genom kantstenar mot körbana och särskilda gång- eller cykelbanor.
Fortsatt arbete med utformningen av dessa gator behöver hänsyn tas till rörelsehindrades
behov.
Jämställdhet

Inriktningen att utredningsområdet ska underlätta det enkla vardagslivet innebär att det
också finns förutsättningar att området blir mer jämställt. Området är välförsörjt vad gäller
kollektivtrafik med centrala Hyllie mycket nära. Två förskolor och en grundskola ligger
mycket nära och kan nås på väg till kollektivtrafiken.
En blandning av verksamheter och bostäder i området göra att det finns människor i rörelse i området större delen av dygnet vilket kan göra att det upplevs som mer tryggt. De
offentliga rummen har potential att utformas så att de är användbara och trygga för alla
oavsett kön. Frågan behöver bevakas i samband med efterkommande detaljprojektering av
allmän platsmark. Löpning är en idrottsform som män och kvinnor ägnar sig åt i ungefär
samma utsträckning. Motionsslingan har därmed goda förutsättningar att nyttjas av båda
könen.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 150 nya bostäder inom området. Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och får en för staden genomsnittlig
fördelning av lägenhetstyper och upplåtelseformer, bedöms bostäderna generera ett behov
av ca 95 förskoleplatser och 250 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.
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Behovet av förskola löses inom detaljplanen genom att en förskola för ca 120 barn planeras
inom planområdet. Eftersom förskolans kapacitet är större än områdets behov på sikt kan
den även ta emot barn från kringliggande områden.
Behovet av grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga eller planerade grundskolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Kommersiell service

Förslaget innebär ett tillskott av framför allt bostäder men även en del arbetsplatser. Dessa
kommer att ge ett ökat underlag för olika typer av handel och service i och kring området.
I området föreslås ett antal platser där kommersiell service kan rymmas. Det är ett fåtal
platser och de bedöms inte påverka kommersiell service i närområdet eller i Malmö i stort
på ett negativt sätt. De centrumverksamheter som föreslås i den norra delen av området,
angränsande till stadsdelsparken, bedöms möjligen kunna stärka de verksamheter som föreslås i byggnader inne i parken.
Inför granskningsskedet för detaljplanen kommer en handelsutredning att tas fram. Den
ska bland annat belysa konsekvenserna för befintlig och planerad kommersiell service i
planområdets närhet.
Relevanta övriga projekt

Direkt väster om planområdet pågår genomförandet av Hyllies nya stadsdelspark. Parken
kommer bland annat att hantera dagvatten och skyfallsvatten från planområdet. Planområdets västra bebyggelse kommer att nås från en gata, Parkhyllan, som är en del av parken.
Planområdet gränsar till Hyllie boulevard som omfattas av storstadspaketets åtgärder för
bättre framkomlighet för kollektivtrafik med högre kapacitet samt för utvecklade gång- och
cykelstråk. Möjligheten att ansluta gator till Hyllie boulevard kommer att påverkas av hur
boulevarden ska utformas. Riktlinjer för detta ska tas fram under 2021.

4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Respektive exploatör/fastighetsägare ansvarar
för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att transformatorstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter
och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Tidplan

Detaljplanen beräknas antas och vinna laga kraft i början av 2022. Därefter kan projektering av gator och i ett första steg, byggator påbörjas. Produktionsstart av byggator beräknas
bli 2024. Första byggstart på kvartersmark bör kunna ske under 2025. Första inflyttning bedöms kunna bli 2027 och detaljplanen bedöms vara helt genomförd 2030.
Denna tidplan bygger på ett normalt projekteringstempo där förprojektering inleds under
planarbetet och detaljprojektering sker med antagen detaljplan som grund. Färdigställande
av gator kommer behöva ske successivt allt eftersom byggaktörerna färdigställer kvartersmarken.
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4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Teknisk försörjning

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av transformatorstationer. Utformning
och placering av transformatorstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen för
strålning och brandrisk.
För placering av transformatorstation på allmän plats måste avtal tecknas med fastighetsoch gatukontoret avseende upplåtelse av marken. I avtalet ska bland annat överenskommelse om utformningen träffas.
Brand

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.
Buller

Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband med
bygglovsansökan.
Dagsljus

Mer detaljerade utredningar gällande dagsljustillgång i byggnader kan behöva redovisas av
exploatören i samband med bygglovsansökan.
4.3 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

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 och grönytor, bildas gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.

34 (44)

Ledningar som kommer att förläggas 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

Motiv till planläggningen är behovet av bostäder, arbetsplatser och service i kollektivtrafiknära läge i Hyllie.
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.
Historik i processen

I det inledande planarbetet har ett större område studerats för att säkra att strukturen och
funktioner hänger ihop. Strukturarbetet redovisas i PM Strukturskiss för södra Hyllie, 2020-0907 Stadsbyggnadskontoret Malmö stad.
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 ligger i södra Hyllie, mellan Hyllie boulevard, den nya stadsdelsparken, Ymers
gata och Atles gata. Planområdet är ca 48 400m2 stort. Inom planområdet finns delar av
fastigheterna Hyllie 4:2, 4:3 och 4:10 samt Bunkeflo 6:8. Samtliga fastigheter ägs av Malmö
kommun.
Inom planområdet finns inga ledningsrätter, servitut eller gemensamhetsanläggningar. Bunkeflo 6:8 belastas av ledningsrätt för vatten- och spillvattenledning längs Pildammsvägen,
denna ligger utanför planområdet.
Bunkeflo 6:8 ingår i samfällighet Bunkeflo S:18 vilken är en vägsamfällighet för Ekströms
väg. Bunkeflo 6:8 ingår även i samfällighet Bunkeflostrand S:5, Stenören.
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Ortofoto över planområdet och dess omgivningar. Fastigheter markerade med mörkröd linje och text, planområdet
inom röd, streckad linje.
Platsens historik

Planområdet består idag av åkermark samt Almviksvägen och förlängningen av Atles gata.
Almviksvägen och norra delen av Atles gata är asfalterade med cykelbana längs ena sidan.
Södra delen av Atles gata är en grusväg.
Inom planområdet, söder om Almviksvägen, har det tidigare funnits en mindre gårdsbebyggelse. Byggnader är redovisade på häradsekonomiska kartan från 1912 men har sedan
rivits och på flygfoton från 1938–47 syns endast spår av byggnader.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Genom området går Almviksvägen och Atles gata. Dessa kopplar samman området med
sin omgivning. I övrigt finns inga strukturer eller stråk inom planområdet.
Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
På en höjd direkt öster om planområdet, vid korsningen mellan Almviksvägen och Atles
gata, ligger Kroks mölla. Möllan har idag en framträdande plats i landskapet.
Värdefull miljö i övrigt
Planområdets båda gator, Almviksvägen och Atles gata, är gamla vägsträckningar med förankring i landskapet, åtminstone sedan 1700-talet.
Arkeologi
Området norr om Almviksvägen är utrett sedan tidigare. För området söder om Almviksvägen utfördes Arkeologisk utredning steg 1 och 2 under 2018 och 2019, (Bunkeflo 7:7 m. fl.,
Arkeologisk utredning steg 1 2018, Sydsvensk arkeologi samt Bunkeflo 7:7 m. fl., Arkeologisk utredning
steg 2 2018, Sydsvensk arkeologi). Ett område inom planområdet har i utredningarna visat sig
ha spår av tidigare bosättning. Stolphål, gropar och kulturlager har påträffats. Förmodligen
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beror fynden på att det har legat en gård på platsen, området sammanfaller med gårdens
läge.
Naturmiljö

Planområdet består av åker och vägar med tillhörande vägrenar. En naturvärdesinventering
har genomförts för planområdet, Dp 5685 Naturvärdesinventering i Södra Hyllie, 20200921,
Ekologigruppen.
Två områden med visst naturvärde, naturvärdesklass 4, har hittats inom planområdet. Det
första området omfattar ett område med gräsmark i planområdets nordöstra del samt vägkantsvegetationen längs Atles gata och Almviksvägen. Floran är bitvis blomrik med inslag
av blåeld Echium vulgare, vit sötväppling Melilotus albus, vägtistel Cirsium vulgare, åkertistel
Cirsium arvense, rågvallmo Papaver dubium och olika ärtväxter Fabaceae. Här och var finns små
sand/jordblottor som gynnar grävande steklar. Objektet bedöms ha ett visst biotopvärde
och ett lågt artvärde.
Det andra området ligger i planområdets norra del och består av ruderatmark, upplagsplats,
deponi med jordhögar och grushögar samt kolonilotter. Kolonilotterna är till stor del övergivna men ett fåtal odlas aktivt. Området är rikt på blommande kärlväxter. Huvudsakligen
med vanligt förekommande arter som åkertistel Cirsium arvense, svinmålla Chenopodium album,
krustistel Carduus crispus, mjölke Chamaenerion angustifolium, boerstånds Senecio inaequidens och
gråbo Artemisia vulgaris. Som vanligt i denna typ av miljöer i anslutning till bebyggelse finns
också en hel del trädgårdsrymlingar, bland annat gurkört Borago officinalis, purpurklätt Lychnis
coronaria och mattram Tanacetum parthenium. 2019 noterades den rödlistade arten paddfot
Asperugo procumbens (NT) i deponiområdet men den återfanns inte vid inventeringstillfället
sommaren 2020. Området bedöms ha ett visst biotopvärde och ett lågt artvärde.
Utanför planområdet, längs Atles gatas östra kant finns ytterligare ett område med visst naturvärde. Det är den läplantering med oxlar som står längs Atles gatas östra kant. Träden
har vid något tillfälle har beskurits hårt och är därför klena, merparten understiger 20 cm i
stamdiameter, men åldern överstiger 45 år och trädraden omfattas därför av det generella
biotopskyddet för alléer.
Oxelradens naturvärde består huvudsakligen i att oxeln med sin blomning och sina bär är
en attraktiv födokälla för insekter och fåglar. Trädraden står utanför planområdets gräns
men biotopskyddet innefattar kronans storlek vilken till viss del kommer att befinna sig
över gångbanan längs Atles gata.
Områden med påtagliga, höga eller högsta naturvärde finns inte inom eller angränsande till
planområdet. Inga skyddade arter påträffades vid inventeringstillfället.
Området omfattas inte av något område som tas upp i Malmös naturvårdsplan.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet är flackt med en svag lutning från nordöst mot sydväst. Kroks mölla, direkt
öster om planområdet, ligger på en höjd och marken lutar svagt mot väster från möllan.
Möllan syns idag från hela planområdet och även från Hyllie boulevard. Norra delen av Atles gata utgör planområdets högsta del. Almviksvägen går tvärs igenom planområdet, Atles
gata ligger längs planområdets östra kant. Norr om planområdet ligger den nya bebyggelsen
längs Ymers gata.
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Karta över grönstruktur och historiska element i landskapet. Planområdet inom röd, streckad linje.

Planområdet har igen högre vegetation. Utanför planområdet, längs Atles gatas östra kant,
finns en läplantering med oxlar.
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Utdrag ur höjdkarta för Malmö. Rödare färg visar högre höjd, gulare visar lägre höjd. Blå linjer visar avrinningsvägar och blå fält visar lågpunkter där vatten samlas vid skyfall. Planområdet inom röd, streckad linje.

Planområdet har inga lågpunkter där vatten samlas vid normala regn eller skyfall.
Kollektivtrafik

Planområdet ligger inom 750 meter från Hyllie station som trafikeras av tåg, regionbuss
och stadsbusslinjer.
Busshållplats för stadsbuss finns även i Hyllie allé, 315 meters gångväg från planområdets
norra del och drygt 800 meter från planområdets södra del. I Hyllie allé går stadsbusslinje
33 mot Limhamn och Värnhem. Busshållplats för stadsbuss finns även i Lindeborg, 430
meters gångväg från planområdets mitt.
Busshållplats för regionbuss finns i Pildammsvägen vid korsningen med Diögatan, ca 750
meters gångväg från planområdets södra del. Därifrån går regionbuss linje 150 mot Vellinge, linje 170 mot Lund och linje 300 mot Falsterbo.
Hyllie boulevard förbereds för stadsbusstrafik. Stadsbusshållplats föreslås direkt norr om
Hyllie boulevards korsning med Almviksvägen, ca 200 meter från planområdets mitt. Hållplats föreslås även strax öster om Hyllie boulevards korsning med Atles gata, ca 250 meter
från planområdets mitt. Planen är att denna busslinje ska börja köra 2029.
Gång-, cykel- och biltrafik

Befintlig gång- och cykelväg samt gata för biltrafik finns längs Atles gata norr om Almviksvägen och längs Almviksvägen. Atles gata söder om Almviksvägen utgörs av en markväg
med gång-, cykel- och biltrafik utan separering.
Teknisk försörjning

Ledningar för vatten, avlopp och dagvatten finns i norra delen av Atles gata. Ledning för
vatten finns även i östra delen av Almviksvägen.
Längs Almviksvägen finns ledningar för el och tele.
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Kommunal och kommersiell service

Kommunal och regional service
Tre skolor finns eller planeras i Hyllie. Hyllievångsskolan finns idag och ligger direkt öster
om planområdet. Skolan rymmer 530 barn från förskoleklass till årskurs 6. Längre västerut i
Hyllie planeras en internationell skola för 600 elever i årskurs F-9. Det kommer totalt att
byggas ca 8 förskolor i området. Planarbetet pågår för en ny högstadieskola väster om
stadsdelsparken och Hyllie boulevard.
Närmaste förskola är Iduns förskola direkt öster om planområdet. Vid Tors gränd norr om
Hyllie allé finns ytterligare en förskola och även i Vintrie, vid Bymans gränd finns en förskola. Ytterligare förskolor planeras i Hyllie.
Närmaste stadsdelsbibliotek finns i Lindängen och i Bellevuegården. Badhus finns i södra
delen av Kroksbäcksparken.
Närmaste idrottsplats finns i Lindeborg och i Hyllieby.
Vårdcentraler finns vid Hyllie station och i Lindeborg.
Kommersiell service
Kommersiell service finns både i Hyllie och i Svågertorp öster om planområdet.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

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

Planområdet redovisas i översiktsplanen som ny blandad stad. Almviksvägen definieras
som befintligt huvudcykelnät och Atles gata som nytt huvudcykelnät. Området pekas också
ut som ett område med hög täthet.
Ny blandad stad
Ny park eller natur
Ny/befintlig grön
koppling
Nytt/befintligt stomlinjenät för buss
Nytt/befintligt övrigt
huvudcykelnät
Ny/befintlig huvudgata
Ny högprioriterad kollektivtrafik

Utdrag ur översiktsplan för Malmö. Planområdet inom röd, streckad linje.
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Planområdet ingår i området för fördjupningen av översiktsplanen för södra Hyllie (FÖP
södra Hyllie). Även där pekas planområdet ut som blandadstadsbebyggelse. FÖP:en pekar
vidare ut Atles gata som en gata som är viktig på stadsdelsnivå men främs för cykeltrafik.
FÖP:en föreslår istället två parallellgator som uppsamlings- eller lokalgator för biltrafik.
Detaljplaneförslaget följer FÖP:ens inrikting med Atles gata som huvudstråk för cykeltrafik
men föreslår även att gatan blir uppsamlingsgata för biltrafik för att få en mer lättorienterad
struktur och eftersom detaljplaneförslaget möjliggör en något mindre finmaskig struktur än
vad utgångspunkten var för FÖP:en. I övrigt följer detaljplaneförslaget FÖP:en avseende
dess stadsbyggnadsidé och stadsrumshierarki, dess huvuddrag kring täthet och höjd på
bebyggelse, fördelning mellan bostäder och verksamheter, placering av förskola och
hantering av dagvatten.

Plankarta för FÖP södra Hyllie. Planområdet inom vit, streckad linje.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Delar av Almviksvägen är tidigare planlagt. Berörd gällande detaljplan är Dp 5164.
Gällande detaljplan upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft.
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5.4 Underlag till planarbetet
Strukturskiss för sydöstra Hyllie

Planarbetet inleddes med ett strukturskissarbete för hela det område mellan stadsdelsparken och Pildammsvägen som ännu inte är planlagt, PM Strukturskiss för södra Hyllie, 2020-0907 Stadsbyggnadskontoret Malmö stad. Syftet med att ta fram en strukturskiss var att skapa förutsättningar för en sammanhängande struktur i området mellan stadsdelsparken och Pildammsvägen. En övergripande struktur har tagits fram där olika funktioner, till exempel
park, grönstruktur och förskola, har placerats. Strukturen och placeringarna har testats utifrån till exempel vistelsekvalitéer och genomförandefrågor. Resultatet blev en grundstruktur och identifiering av vad som behövde utredas ytterligare inom ramen för pågående
planarbete för detaljplanerna Dp 5666 och Dp 5685 och kommande detaljplaner inom området.

Ovan visas illustration av den struktur som föreslogs enligt strukturskissen för sydöstra Hyllie med planområden för
Dp 5685 inom röd, streckad linje och 5666 inom orange, heldragen linje. Nedan visas en modellvy från söder av den
struktur som föreslogs enligt strukturskissen för sydöstra Hyllie. Planområdet inom röd, streckad linje.
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Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Utemiljö vid förskolor i Malmö, 2011
Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
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
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•

PM Strukturskiss för södra Hyllie, 2020-09-07 Stadsbyggnadskontoret Malmö stad.
Bunkeflo 7:7 m. fl., Arkeologisk utredning steg 1 2018, Sydsvensk arkeologi
Bunkeflo 7:7 m. fl., Arkeologisk utredning steg 2 2018, Sydsvensk arkeologi.
Öster om stadsdelsparken i Hyllie - Historisk inventering, 2020-08-13 Fastighetsoch gatukontoret Malmö stad
Trafikbullerutredning, 2020-04-22, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad.

Stadsbyggnadskontoret
Carina Tenngart Ivarsson
Enhetschef

Åse Andreasson
Planhandläggare
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GRUNDKARTEBETECKNINGAR
Grundkarta upprättad 2020-08-24
Koordinatsystem SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH2000
Fastighets/gränspunkt
Elledning (i mark)
Fjärrvärmeledning (i mark)

PLANBESTÄMMELSER

Utförande ,

b1

Endast 30 % av markytan får hårdgöras

Endast 50 % av markytan får hårdgöras

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2

Skydd mot störningar ,

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

E1

D

C

B

Kontor

Transformatorstation

Vård

Centrum

Bostäder

Ändrad lovplikt ,

Genomförandetiden är 10 år

f6

f5

f4

f3

f2

f1

Högsta tillåtna antal våningar är 5

Balkong och burspråk får som mest skjuta ut 2 meter från fasad.
Balkonger och burspråk får mot allmän plats, som mest finnas på en
tredjedel av fasadens längd på varje våning

Trapphus till bostäder ska ha utgång både mot gård och gata

Minst en entré mot allmän plats ska finnas i varje kvarterssida

Minst 3 entréer ska finnas mot stadsdelsparken

Minst en entré ska finnas mot stadsdelsparken

Byggnader för bostäder, vård och kontor ska gestaltas på ett sätt
som visuellt delar upp den
sammanhängande volymen i mindre enheter

Huvudmannaskap , 4 kap. 7 §

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats

4 kap. 21 §

4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Genomförandetid ,

a1

Marklov krävs även för åtgärder som försämrar markens
genomsläpplighet

ORIENTERINGSKARTA

Plankarta med bestämmelser

Samrådsredogörelse

SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för del av fastigheten

Bunkeflo 6:8 m.fl.

i Hyllievång i Malmö

Åse Andreasson
Planhandläggare

Upprättad av Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad 2021-01-19

Carina Tenngart Ivarsson
Enhetschef

Dp 5685

Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Maximalt värde får överskridas med som mest 10
dBA upp till fem gånger i timmen dagtid (kl. 06.00 - 22.00)

För en bostad med en boarea på maximalt 35 kvadratmeter får den ekvivalenta ljudnivån vid
fasad uppgå till 65 dBA

4 kap. 12 § 1 st 3 p.

Användningsgräns

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

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Teleledning (i mark)
Vatten- och avloppsledning

Torg

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap , 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TORG
Gata

K

Parkeringshus

Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden

P1

Skola

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

S

Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

GATA

Byggnad
Skärmtak
Häck
Mur
Staket eller plank
Stödmur
Gång- och cykelbana
Kantsten
Vägkant
Fornlämning
Slänt
Träd
Buskage/markbegränsning
Höjdkurva
Traktnamn
Registerbeteckningar
Gemensamhetsanläggning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP
Plantering med träd längs gatan

Utformning av allmän plats , 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

plantering1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Största byggnadsarea är 1000 m²

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1

Bebyggandets omfattning ,

e

Högsta byggnadshöjd i meter

Högsta nockhöjd i meter

Endast komplementbyggnader omfattande som mest totalt 10 % av
egenskapområdets yta samt balkonger, burspråk och skärmtak får
placeras

Marken får inte förses med byggnad. Marken får inte förses med
plank. Balkonger och burspråk får finnas men då som lägst 2,7
meter över mark mot gårdssida och 3 meter över mark mot allmän
plats. Upphöjda uteplatser får finnas, som högst 1 meter över
angränsande allmän plats. Transformatorstation får finnas

Största byggnadsarea är 95 % per egenskapsområde. Utöver detta
får byggnad helt under mark samt transformatorstation placeras
2

0.0
16.5

e3

Byggnadens användning ska vara centrum i bottenvåningens
sydvästra hörn

Planbeskrivning

4 kap. 11 § 1 st 2 p.

e4

Byggnadens användning ska vara centrum i bottenvåningens
nordvästra hörn

Utlåtande

f7

Sockel (överkant bottenvåningens bjälklag) ska vid användning
bostad vara belägen minst 0,6 och högst 1 meter över marknivå i
anslutande gångbana mot Hyllie boulevard

HANDLINGAR

e5

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f8

Sockel (överkant bottenvåningens bjälklag) ska vid användning
bostad vara belägen minst 0,6 och högst 1 meter över marknivå i
anslutande gångbana mot Atles gata

Huvudbyggnad ska placeras i egenskapsgräns mot väster

Byggnadens användning ska vara centrum i byggnadens
bottenvåning mot Hyllie boulevard

Byggnadens användning ,

Placering ,

p1

f9

Hisstorn, trapphus, takvåningar och tekniska anläggningar får
uppföras i begränsad omfattning utöver högsta tillåtna nockhöjd och
största tillåtna antal våningar. Dessa ska utföras indragna från takfot
och anpassas till byggnadens gestaltning och form

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f10

Loftgång får inte finnas mot allmän plats

Utformning ,

f11

Datum för antagande

Betygar

Datum för laga kraft

