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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Sege industriområdet i anslutning till
Burlövs kommungräns. Detaljplanen syftar även till att bekräfta befintlig verksamhet inom
fastigheten.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget möjliggör bebyggelse för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan,
vilket passar bra in i Sege industriområdes karaktär och struktur och Burlövs kommuns planer på lager-, logistik- eller verkstadsanläggning i anslutning till planområdet i nordväst.
Inom planområdet möjliggörs det även för restaurang och transformatorstation.
Planområdet är delvis bebyggt sedan tidigare (benämnt södra delen fortsättningsvis) med
en större byggnad som inrymmer ett flertal verksamheter, exempelvis bussgarage. Verksamheten fortsätter i drift och markanvändningen bekräftas i planen.
Planförslaget möjliggör i norra delen av planområdet en remsa naturmark. Denna syftar till
att möta Kalineån, som ligger direkt nordöst om planområdet, och därmed skapa mer
grönska i anslutning till ån och ett större respektavstånd och visuell övergång mellan ån och
verksamhetsmarken. Inom användningen natur planeras även en gång- och cykelväg för att
öka allmänhetens tillgång till ån och passage till det framtida Sockerbruksområdet i Burlövs
kommun.
Konsekvenser

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

Planområdet saknar sedan tidigare detaljplan, men har använts för del av Sockerbrukets
verksamhet. Södra delen av planområdet är en befintlig bussdepå. Området ligger i ett väl
etablerat verksamhetsområde med god tillgång till infrastruktur.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Detaljplanen är en del av Sege industriområde som är ett verksamhetsområde inom kategori småindustri och service och kategori ytkrävande lager tillverkning etc. Med goda vägförbindelser och stora ytor är området lämpligt för verksamheter enligt planförslaget. Planförslaget ska ge möjlighet till att utveckla Sege industriområdet utifrån den karaktär och användning det har idag samtidigt som det ska möta Burlöv kommuns intentioner med utvecklingen av Sockerbruksområdet. Arbete med planprogram för Sockerbruksområdet pågår. Nordväster om planområdet planerar Burlövs kommun i planprogram för Sockerbruksområdet för lager- logistik eller verkstadsanläggningar och norr om planområdet planeras för en blandad bebyggelse med kontors- och centrumverksamheter närmast järnvägen
och bostäder sydost om dessa. Öster om planområdet och Kalineån bevaras grönska.
2.2 Bebyggelse
Användningsbestämmelser för kvartersmark

Z

Med användningen verksamheter avses ytkrävande verksamheter som har en
begränsad omgivningspåverkan. Tillverkning, lager, verkstäder, serviceverksamheter och handel med skrymmande varor ingår i användningen. I användningen ingår även komplement till verksamheten, exempelvis parkering och
kontor.

C1

Precisering av användningen Centrum som medger restaurang. Planbestämmelsen syftar till att skapa möjligheter för en restaurang som kan nyttjas av
även övriga aktörer i verksamhetsområdet. Endast den preciserade formen av
användning är tillåten. Detta för att inte konkurrera med handelsetableringar i
närområdet.

E1

Inom angivet område får transformatorstation uppföras.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Prickmark Marken får inte förses med byggnad. Planbestämmelsens syfte är att skapa
hänsynsavstånd till den allmänna platsmarken och Kalineån samt säkra möjlighet till skötsel av byggnader från egen fastighet.
e1

Största bruttoarea är 22 400 kvadratmeter. Bestämmelsen avser total bruttoarea sammantaget för de två egenskapsområdena markerade med e1.

e2

Största bruttoarea är 12 000 kvadratmeter.

n1

Utfart ska finnas. Bestämmelsen reglerar vart det ska finnas utfart från fastigheten. Placeringen av in- och utfart är i samma läge som den befintliga, vilket
har bedömts som bra för att försörja nya verksamheter inom norra delen av
planområdet. Placering av in- och utfart tar också hänsyn till framtida utveckling på grannfastigheten inom Burlövs kommun, vilken har servitut för
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väg på fastigheten inom detaljplanen. Servitutet ligger i ett annat läge och
kommer att behöva flyttas.
p1

Byggnad ska i huvudsak placeras max 30 meter från fastighetsgräns utmed
Lundavägen. Avsikten är att förhindra stora parkeringsytor framför entréer
och istället möjliggöra rumsliga variationer med personalingångar, entréer
och restaurang för att bidra till liv och rörelse. Med hänsyn till verksamhetens
behov av utrymme för parkering så finns fortfarande möjlighet att anordna
detta utmed Lundavägen i begränsad omfattning. Bestämmelsen syftar till att
reglera huvuddelen av byggnaden.
Bestämmelser om nockhöjd reglerar takkonstruktionens högsta del. Nockhöjden varierar i
planområdet mellan 15 och 11 meter. Södra delen av planområdet regleras till en höjd om
15 meter för ökad flexibilitet. I den norra delen av planområdet regleras nockhöjden till
högst 11 meter av följande anledningar:
• Sockerbruksområdet norr om planområdet, inom Burlövs kommun, omfattas av
riksintresse för Kulturmiljövård Burlöv M77. Här ligger också Hörsalen som är en
q-märkt byggnad. Avsikten är att framtida bebyggelse inte ska riskera att påtagligt
skada riksintresset för kulturmiljövård och kulturmiljövärdena.
• Med hänsyn till ett tänkbart gc-stråk i detaljplanens naturmark längs med Kalineån,
(se kapitel 2.3 nedan), så medför en lägre byggnadshöjd ett mindre dominerande uttryck och en mer inbjudande miljö. Avsikten är att minska upplevelsen av storskalighet.

Norra delen av planområdet i röd färg, Hörsalen i vitt samt angränsande del av Sockerbruket i gult.

Grönytefaktor om 0,3 ska uppnås inom kvartersmarken. I enlighet med översiktsplanen
ska Malmö utvecklas till en hållbar, tät, grön och blandad stad. En av strategierna för att
uppnå en grönare stad är grönytefaktorn. Syftet med bestämmelsen är att bidra till goda
livsbetingelser för människor, djur och växter. Det är också viktigt att val av gröna lösningar bidrar till att minska dagvattnets avrinningshastighet.
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Höjd på färdigt golv regleras på plankartan genom bestämmelse som medger en lägsta
plushöjd för färdigt golv +3 meter över medelvattennivån för nybyggnation i syfte att
skydda bebyggelse för tillfälliga översvämningar.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark

NATUR

Mellan Kalineån och kvartersmarken planeras en remsa naturmark i syfte att
skapa mer grönska vid ån och ett större respektavstånd och visuell övergång
mellan verksamhetsmarken och ån. Ny naturmark blir cirka 8 meter bred
med grönska som träd och buskar. Inom användningen planeras även en
gång- och cykelväg för att öka allmänhetens tillgång till området och passage
till det framtida Sockerbruksområdet. Gång- och cykelväg går att anlägga
som ett skydd mot temporära, höga vattennivåer i ån.

2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Inom kvartersmarken finns möjlighet att komplettera den storskaliga bebyggelsen och stora
mängden asfalterade ytor med grönska och planteringar av olika slag. Med hänsyn till dagvattenhantering och översvämningsproblematiken med Kalineån behöver en del gröna ytor
anläggas i närhet till Kalineån för att kunna hantera mängden vatten.
2.5 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelbana finns i anslutning till planområdet och löper längs Lundavägen. Cykelbanan ingår i det övergripande cykelvägnätet mellan Malmö och Lund. I samband med
genomförandet av detaljplanen kommer säkerhetsåtgärder genomföras till följd av ökad
tyngre trafik från och till fastigheten som korsar gång- och cykelbanan. Med nya verksamheter på plats beräknas antalet cyklister och gående öka (Trafikutredningen Kirseberg 31:53,
Sweco 2020-08-26). Inom området för Natur möjliggörs anläggning av grusväg för gångoch cykeltrafik, som i framtiden, i takt med att Sockerbruksområdet omvandlas, kan anordnas efter högre standard.
Biltrafik

Den norra del av planområdet beräknas i trafikutredningen generera cirka 370 bilresor per
dygn kopplat till anställda, besökare och leveranser. Leveranser utgör cirka 10 %, Personal
cirka 27 % och besökare cirka 63 %.
Trafiken kommer att angöra från Lundavägen och i huvudsak komma söderifrån via trafikplats Sege. I trafikutredningen har ett utformningsförslag tagits fram för in- och utfarten till
den norra delen av planområdet. Då bredden på in- och utfarten i dagsläget är mycket stor
föreslås en snävare korsningspunkt men fullt tillräcklig för att lastbilar ska kunna mötas.
Detta ger en tydligare trafikmiljö i korsningen. Passagen för gång- och cykeltrafik föreslås
säkras genom en upphöjning, vilken även kan fungera som ett farthinder för motortrafik.
Det innersta av de två nordöstgående körfälten, längs Lundavägen, sydväst om korsningen
föreslås omvandlas till ett vänstersvängfält på 30 meter. På så sätt uppnås en god kapacitet i
korsningen. I övrigt behålls dagens trafikutformning i korsningen.
Grannfastigheten nordväst om planområdet, Arlöv 22:191, har med hjälp av servitutet rätt
att nyttja Kirseberg 31:53 för fordonstrafik från Lundavägen. Intentionen är att flytta servitutet till nytt läge som bättre överensstämmer med utvecklingen av planområdet och utveckling av Sockerbruksområdet i Burlövs kommun.
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Den södra delen av planområdet, där befintlig byggnad och verksamhet finns, kommer inte
förändras. Befintlig verksamhet kommer att finnas kvar och trafikflödet till och från verksamheten bedöms därför inte öka eller minska i förhållande till dagsläget. Trafikflödet till
och från den södra delen av planområdet kommer även i framtiden att trafikera Strömgatan
utan intern koppling mot norra delen av planområdet.
Bil- och cykelparkering

Parkeringsbehovet ska lösas på kvartersmark. Detaljplanen reglerar inte antalet parkeringsplatser, utan det slutgiltiga parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt prövas i
bygglovet och de omständigheter som råder vid det tillfället. Malmös gällande parkeringspolicy- och norm ska följas.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

För hela planområdet finns förbindelsepunkt till vattennätet längs med Strömgatan. Förbindelsepunkt för spillvatten finns i höjd med infarten vid Lundavägen.
Dagvatten

Malmö stads dagvattenpolicy och dagvattenstrategi anger grundprinciper om att kvantitet,
kvalitet, gestaltning och biologisk mångfald ska behandlas integrerat. Dagvattenutredning Kirseberg 31:53 av COWI 2020-08-21 har tagits fram inom ramen av planarbetet.
Dagvattenhanteringen inom södra delen av planområdet som redan är exploaterat består i
dagsläget av ytlig avrinning mot Lundavägens diken i öster och till viss del söderut, längs
med lagerbyggnadens västra sida. Det finns inga kända ledningar, men det är möjligt att det
finns ett odokumenterat system. Om det finns ledningar i området kan det tänkas att dessa
möjligen ansluter till VA SYD:s ledningsnät i Strömgatan.
Dagvattenhanteringen inom den norra delen av planområdet består i dagsläget av ytlig avrinning mot Lundavägens diken eller mot Kalineån. Det finns dock sannolikt ett dagvattenledningsnät inom området som inte är dokumenterat då det finns åtminstone en dagvattenbrunn i området.
På grund av att området i dagsläget inte används som industri kommer föroreningsbelastningen att öka efter ombyggnad. För att inte påverka recipienten Sege å föreslås att renande
åtgärder i form av gräsarmering och svackdiken anläggs för att omhänderta vatten från
körytor och parkeringar. För att fördröja vattnet föreslås underjordiska magasin i form av
kassetter där grundvattennivån är låg och rörmagasin där grundvattennivån är hög. För att
minska behovet av fördröjning föreslås att andelen gröna ytor utökas och att växtbeklädda
tak, genomsläpplig asfalt och gräsarmering anläggs.
Nytt utlopp för dagvattnet föreslås till Kalineån i nordöstra kanten av planområdet. Det
kommunala dagvattennätet mynnar också i Kalineån, vilket innebär att utsläppskravet till
nätet är densamma som till ån. Enligt utredningen finns större flexibilitet i placering av utlopp till Kalineån och för att ansluta till kommunalt dagvattennät krävs att befintlig dagvattenledning i Lundavägen förlängs söderut till planområdets gräns, Dagvattenutredning Kirseberg 31:53, COWI 2020-08-21. Marknivåerna i planområdets norra del planeras att höjas
till +3 m från omkring 2,6 m för att uppfyllas kommunens rekommenderade marknivå för
nybyggnation.
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Kartan visar ungefärlig ytavrinning inom planområdet. Dagvattenutredning Kirseberg 31:53,
COWI 2020-08-21.
Skyfallshantering

Det finns sedan tidigare en känd problematik i området vid skyfall. Hanteringen av skyfall
är tänkt att lösas med genomtänkt höjdsättning för att vattnet ska kunna rinna bort från
byggnaderna. Så långt det är möjligt ska marknivån inom planområdet vara högre än gatans
nivå. Färdigt golv ska vara 0,3 meter över marknivån i förbindelsepunkt med VA-ledningar.
Grönytor som anläggs kan utformas så att översvämningsytor skapas.
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Översvämningsytor med framtida bebyggelse men befintliga marknivåer. Dagvattenutredning Kirseberg
31:53, COWI 2020-08-21.
Avfallshantering

Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Avfallsplan, 2016–2020, för Malmö stad och
Burlövs kommun. Hämtställen utformas utifrån VA Syds krav, där dragvägen för kärlen
inte får överstiga 50 meter. Lutningen på dessa platser får inte vara mer än 1:12 och ytan
ska vara jämn och med hårt underlag. Backande fordonsrörelser ska undvikas.
Värme

Planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet och befintliga fjärrvärmeledningar.
Gas

För planområdet finns tillgång till gas som energikälla från Weum Gas.
Elförsörjning

En nätstation kommer uppföras inom norra delen av planområdet för att försörja ny exploatering.
Brandpost

Beroende på byggnaders placering kan det finnas behov av komplettering med fler brandposter. Maximalt avstånd mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och
brandpost är 75 meter. Uppställningsplatsen ska i sin tur ligga max 50 meter från entréer.
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2.7 Skydd mot störningar

Området vid Kalineån har tidigare drabbats av översvämningar vid kraftiga skyfall. Detta
har även dagvattenutredningen påvisat varför det krävs åtgärder för att minimera skada och
problematiken med dagvatten. Inom planområdet finns det utrymme för gröna tak, dagvattenmagasin i olika former samt fördröjning av dagvatten.
Byggnader kan i den mån det anses vara nödvändigt förses med avstängningsbar ventilation
samt friskluftsintag på oexponerad sida.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Villkor för bygglov/startbesked

Detaljplanen innehåller en bestämmelse som innebär att stratbesked för byggnation inte får
ges förrän sanering av markföroreningar har avhjälpts. En miljöteknisk utredning har genomförts, Miljöteknisk markundersökning, COWI 2020-09-04, se nedan under Konsekvenser/Markföroreningar.
Upphävande av strandskydd

I Skåne har länsstyrelsen beslutat (1996) om strandskyddets avgränsningar för varje kommun som innebär att strandskydd längs vissa vattendrag har upphävts. För sträckan längs
Kalineån i anslutning till fastigheten Kirseberg 31:53, är strandskyddet upphävt.
Om prövning av detaljplan i ett icke detaljplanerat område skulle innebära att strandskyddet
återinträder, har kommunen för avsikt att på nytt upphäva strandskyddet för planområdet.
Särskilda skäl för upphävandet är:
•

Planområdet är redan ianspråktaget på ett sätt så att det saknar betydelse för strandskyddets intressen. Planområde består till övervägande del av asfalt, byggnad och
grusytor. Det är i dag inte tillgängligt för allmänheten och innehåller ringa värden
för flora och fauna.
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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.
Planförslaget är av sådan karaktär som redan är väl etablerad inom Sege industriområde.
Däremot har konsekvenser identifierats och utretts, vilket beskrivs i denna planbeskrivning.
Åtgärder som krävs regleras i detaljplanen. I och med exploateringen görs nödvändiga åtgärder för att säkerställa god hållbarhet och liten miljöpåverkan. Exempel på detta är åtgärder för en god dagvatten- och skyfallshantering inom fastigheten.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Norra delen av området är idag plant med en del upplag av rivningsmassor. Fastigheten är
privat och eftersom den norra delen idag enbart består av rivningsmassor är platsen avspärrad. Det nya förslaget kommer leda till mer öppna ytor och ett inbjudande gång- och cykelstråk längs Kalineån.
Föreslagen ny bebyggelse inom planområdet placeras i en storskalig omgivning med industri och verksamheter med tydliga avgränsningar i landskapet och bedöms inte påverka
stads- eller landskapsbilden på något väsentligt sätt.
Kulturmiljö

Inom planområdet finns ingen kulturmiljö av värde. Planförslaget tar hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård vilket gränsar till fastigheten. Detta görs genom att byggnadshöjden
trappas ned och blir lägre mot område för riksintresse i förhållande till övriga planområdet.
Bedömning har gjorts att planförslaget inte påtagligt skadar riksintresset för kulturmiljövård.
Naturmiljö och grönstruktur

Planförslaget bedöms förbättra allmänhetens tillgång till ån och öka växtligheten i området.
Planområdet är idag privatägd mark vilket gör att platsen idag inte är tillgänglig för allmänheten. Planförslaget medger en remsa allmän platsmark (NATUR) i norr, mot Kalineån, för
att säkerställa allmänhetens tillgång till vattendraget.
Risker och säkerhet

Södra stambanan är led för farligt gods och omfattas av riksintresset för järnväg. Planområdet ligger cirka 135 meter från spårmitt. I tidigare yttrande från Trafikverket gällande sökt
bygglov inom fastigheten för nybyggnation fanns inga invändningar, varför det bedöms att
planförslaget inte riskerar att inverka på riksintresset.
Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga i detta skede med hänsyn till säkerhet och risker.
Luftkvalitet

Enligt miljöbalken 5 kap 3 § ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till miljökvalitetsnormer (MKN) vid planering och planläggning. Planförslaget medger verksamheter av inte
störande karaktär. Störande karaktär är i detta fall verksamheter som kan ge upphov till
störningar i form av buller, luft och andra sanitära olägenheter för omgivningen. Exempel
på verksamheter är lager, montering, verksamheter med mindre produktion med mera.
Planförslaget bedöms inte medföra någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för
luft.
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Vattenkvalitet

Planområdet ligger inom avrinningsområde för vattenförekomsten Sege å. Sege Å mynnar i
Lommabukten via Malmö hamnområde och ingår i ett dikesföretag från 1929, "Nygrävning
av Segeån (Länsstyrelsen, 1929). Sege å: Havet-Torrebergabäcken har i dagsläget otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.
Den biologiska statusen klassades som otillfredsställande på grund av kvalitetsfaktorerna
påväxt-kiselalger och fisk. Påväxt-kiselalger klassades som måttlig och pekar på att vattenförekomsten har övergödningsproblem. Fisk klassades som otillfredsställande på grund av
begränsade vandringsmöjligheter och vattendragets flöde och form. Kvicksilver och bromerad difenyleter överskrider båda de gränsvärden som finns för respektive ämne vilket
begränsar den kemiska statusen. Dessa båda ämnen överskrids dock i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster och beror till stor del på atmosfärisk deposition. MKN för Sege
ån är god ekologisk status och god kemisk status till 2027. Undantag för kemisk status kan
göras för kvicksilver och bromerad difenyleter.
Kalineån är inte upptaget som en vattenförekomst i VISS (Vatteninformationsystem Sverige) och omfattas därför inte av MKN. Enligt Malmö stads klassificering av Kalineån så är
den känslig för ökad vattenföring, närsalter och föroreningar. Kalineån är del av samma
dikningsföretag som Sege å vilket når till norra sidan av Lundavägen dit vatten pumpas från
Sege. På norra sidan av Lundavägen, precis i kanten av utredningsområdet, hämtar Nordic
Sugar vatten från Kalineån för att använda som kylvatten i sin produktion. I dikningsföretaget beskrivs att det från denna del av Kalineån gick/går ett avloppsrör samt ett intag till
"fabriken". Kylvattnet från fabriken går kulverterad till Öresund medan övrigt vatten i Kalineån istället går kulverterad tillbaka till Sege å.

Karta som visar Kalineån i förhållande till planområdet (röd prick).
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Eftersom föroreningsmängderna förväntas minska eller nå liknande nivåer som befintlig
situation kommer den planerade bebyggelsen inte påverka recipienten negativt så länge föreslagna åtgärder införs. Om inga reningsåtgärder utförs kommer föroreningsmängderna
att öka från området vilket kan påverka vattenkvaliteten negativt.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

En skyfallskartering har gjorts i samband med dagvattenutredningen då det sedan tidigare
finns en känd problematik vid skyfall i området. Utredningen ger förslag på åtgärder för att
undvika problematik för fastigheten vid skyfall. Exempel på detta är gröna ytor i form av
gröna tak, gräsarmeringsparkeringar, underjordiska magasin med mera. Problematiken med
skyfall försämras inte i och med exploatering inom norra delen av planområdet då åtgärder
vidtas. Situationen försämras inte utanför planområdet i och med föreslagna åtgärder.
Markföroreningar

En utredning har genomförts, Miljöteknisk markundersökning, COWI 2020-09-04, över norra
delen av planområdet. Utredningen konstaterar att föroreningar förekommer inom fastigheten och kan härledas till omgivande stadsmiljö och industriverksamheter som tidigare bedrivits. Föroreningshalterna har påträffats från markytan ner till 2 meters djup. Föroreningar som överskrider tillämpbart riktvärde för MKM (Mindre känslig markanvändning)
har enbart påträffats i östra delen av planområdet, se CW24 på bild nedan markerat i rött.
Bedömningen är att ingen sanering behöver utföras såvida schakt i samband med bebyggelse inte förekommer vid CW24. Vidare har det påträffats föroreningar i flertalet provningspunkter som överskriver KM (Känslig markanvändning), dock inte MKM.

Provtakningspunkt CW24 i blått och planområdet i rött, Miljöteknisk markundersökning,
COWI 2020-09-04.
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Inom norra delen påträffades även tungmetaller såsom kvicksilver, arsenik, koppar med
mera i grundvattnet. Bedömning har gjorts att det inte finns risk för människors hälsa eller
miljö eftersom det inte föreligger någon spridningsrisk i påträffade föroreningar i jord till
grundvattnet.
För södra delen av fastigheten har det tidigare utförts två mindre översiktliga undersökningar under 2011 och 2014 av Sweco. Jordprov uttogs under asfalt- och betongytor där
man noterat fläckar med olja och bränsle för att fastställa om eventuellt läckage trängt igenom underliggande jordlager. Detta utfördes i samband med att dåvarande hyresgäst flyttade och omfattade i huvudsak den översta delen.
På asfaltsytan grävdes tre provgropar under markytan. Efter observationer på asfaltens undersida och schaktväggar kunde inga synliga tecken på föroreningar påträffas. Resultatet av
analyserat jordprov påvisade oljeföroreningar som markant överskred tillämpbart riktvärde
MKM. Sweco bedömde att påträffad förorening med all sannolikhet härstammar ifrån kylvatten som användes i samband med betonghåltagningen som i sin tur fört med sig oljeföroreningen på betongytan till det analyserade jordprovet. Efter analys påvisades värden långt
ifrån parameters detektionsgräns. De ytligaste jordlagren omkring denna provtagningspunkt bedöms som förorenad jord. Dock bedömdes inga åtgärder som nödvändiga under
provtagningstillfället. Miljöförvaltningen delade bedömningen. Däremot kunde det inte uteslutas att påträffade föroreningar skulle kunna ha en annan föroreningskälla än kylvatten.
Av analysresultatet att döma är oljeföroreningen ytterst begränsad i utsträckning.
År 2014 påträffades ett antal mindre flaskor med okänt innehåll på den södra delen av Kirseberg 31:53 i samband med schaktning för fjärrvärmeledning (dnr. 2014–03332). I samband med schaktning gick minst en flaska sönder, som i sin tur medförde att okänt innehåll
kom i kontakt med jord. Analysresultatet påvisade oljekolväten, dock inte överskridande
tillämpbart riktvärde MKM, Miljöteknisk markundersökning, COWI 2020-09-04.
Ett villkor har införts på plankartan som innebär att startbesked inte får ges innan marken
är efterbehandlad. Det ska genomföras kompletterande utredningar i det fortsatta planarbetet.
Omgivningsbuller

Eftersom området planeras för verksamheter ställs enbart krav på riktvärden för inomhusmiljöerna. Riktvärdena varierar med lokalernas användningsområde, mellan 30 dBA (rum
för presentationer, till exempel större konferensrum) och 45 dBA (stora utrymmen som
kontorslandskap). Verksamheterna ska i bygglovsskedet visa att de klarar gällande riktvärden och om eventuella ytterligare åtgärder behövs.
Planområdet ligger på ett avstånd om cirka 120 meter från befintliga bostäder inom Burlövs kommun. Åtgärder kan tillämpas i form av att bullrande verksamhet förläggs västerut
närmast järnvägen, att lastning och lossning skärmas och exempelvis sker i docka med tak.
Fläktar på byggnaders tak kan skärmas av.
Bedömning har gjorts att bullerfrågan är självreglerande i verksamhetstillståndet då det inte
får bullra över en viss nivå.
Trafikkonsekvenser

Planförslaget innebär ökad trafik inom planområdet och övriga Sege industriområde. Enligt
Malmö Stads trafikprognoser, TROMP2040, kommer trafikmängderna på Lundavägen öka
med cirka 1000 fordon per medelvardagsdygn. En sådan trafikökning medför ingen större
förändring på belastningsgraderna under eftermiddagens maxtimme. Då den beräknade trafikalstringen från detaljplaneområdet bygger på ett flertal antagande har en känslighetsanalys gjorts.
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Ett scenario har gjorts där trafikalstringen, genererad av planområdet, ökas 250%, från
cirka 370 fordon/dygn till drygt 900 fordon/dygn. Detta försämrar belastningsgraden till
mindre god på utfarten i anslutning till Lundavägen. Ingen kö skapas på Lundavägen och
Lundavägens funktion som huvudgata/mindre infartsled påverkas inte. Bedömning har
gjorts att korsningen kommer fungera vid exploatering av planområdet och vid en eventuell
ökad trafikmängd.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och fastighetsägaren till Kirseberg 31:53 och upprättas i enlighet med 6 kap 40
§ plan- och bygglagen.3.5
3.4 Samhällskonsekvenser
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet är en del
av Sege industriområde vilket inte är en plats avsedd för barn att vistas i. gång- och cykeltrafiken stärks genom planförslaget, vilket kan gynna barn.
Tillgänglighet

Planområdet är tillgängligt för personer med olika fysiska förutsättningar och behov. Gångoch cykelvägnätets kopplingar byggas ut. Det är en uttalad ambition att verksamhetsområdet ska vara lätt att ta sig till och röra sig i. Alla allmänna ytor, naturstråk, promenadstråk
och parker kommer att göras tillgängliga.
Kommunal service

Denna detaljplan kommer inte att innehålla någon kommunal service och bedöms inte få
någon påverkan på kommunal service utanför området.
Kommersiell service

Detaljplanen gör det möjligt att etablera nya verksamheter i nordöstra Malmö. Detta är angeläget för hela staden och skapar arbetstillfällen och nya möjligheter för verksamheter med
begränsad omgivningspåverkan att etablera sig. På detta sätt kan området med tiden få en
stor variation av verksamhetstyper och -storlekar, något som gynnar variationen i verksamhetsområdet.
Relevanta övriga projekt

Burlöv kommun arbetar med framtagande av planprogram för Sockerbruksområdet med
intentioner att utveckla och omvandla industriområdet till verksamheter och blandad bebyggelse. Arbetet är i ett tidigt skede och under detaljplaneprocessen har dialog förts med
Burlövs kommun.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

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

Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen för strålning och
brandrisk.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och fastighetsägaren till Kirseberg 31:53. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap 40 § plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen antas i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer preliminärt att reglera frågor som har med överlåtelse av
mark, ersättning för gatukostnader och bildande av servitut att göra.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Inom ramen för detaljplanen skapas ett naturområde. Den mark som ska ingå i allmän
platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
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Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av behovet av mark för verksamhetsutveckling för att möjliggöra
fler arbetsplatser.
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.
Historik i processen

I juni 2019 inkom rivningsanmälan för samtliga byggnader i norra delen av planområdet
och ett rivningslov har därefter godkänts. Ingen verksamhet bedrivs inom denna delen av
planområdet i dagsläget.
I samband med rivningsanmälan ansöktes även om bygglov, vilket nekades med hänvisning
till att detaljplan borde tas fram.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret och miljöförvaltningen deltagit.
5.2 Planområdet

Planområdet markerad med röd linje.
Plandata

Planområdet är beläget i Sege industriområde, vid Lundavägen, i nordöstra Malmö och
gränsar till Burlövs kommun.
Planområdet är cirka 70 000 kvadratmeter stort och består av fastigheten Kirseberg 31:53,
som är i privat ägo.
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Inom planområdet finns ett flertal servitut:
• A. Servitut för väg; 1231- 288.1
Grannfastigheten nordväst om planområdet, Arlöv 22:191, har med hjälp av servitutet rätt att nyttja Kirseberg 31:53 för fordonstrafik från Lundavägen, enligt bild
nedan. Intentionen är att flytta servitutet till nytt läge som bättre överensstämmer
med utvecklingen av planområdet och utveckling av grannfastigheten. Detta ska ske
i överenskommelse mellan fastighetsägarna.
• Ledningsrätt för luftledning; 1231-574.1
Ledningsrätten avser luftledning, installerad tvärs över fastigheten Kirseberg 31:53:
Ledningen kommer vara kvar efter genomförandet av detaljplanen. Intention finns
att delvis bygga in ledning i byggnad för att minimera störning och behov av flytt.
Detta ska ske i överenskommelse mellan fastighetsägaren och ledningsägaren.
• Ledningsrätt för vattenledning; 1231-574.2
Ledningsrätten avser en vattenledning och ger rätt till att ”bibehålla, nyttja, underhålla och förnya returledning för fallvatten”. Då sockerbrukets verksamhet ska avvecklas inom kort kommer denna ledning att flyttas vid behov. Detta sker i överenskommelse mellan ledningsägaren och fastighetsägaren.

C
B

A

Servitut för väg och ledningar i rosa färg.

20 (26)

Platsens historik

Fastigheten Kirseberg 31:53 har historiskt varit knuten till Arlöv sockerbruks verksamhet.
Sockerbruket, som varit aktivt sedan 1869, kommer inom ett par år att flytta verksamheten
ifrån Arlöv.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet är en del av Sege industriområde, som karaktäriseras av verksamheter i olika
skalor. Med närhet till Inre Ringvägen är området lämpligt för ytkrävande verksamheter
med transporter. Södra stambanan ligger drygt 130 meter väster om planområdet. Cirka
400 meter norr om planområdet ligger Arlöv centrum.
Bebyggelse

Planområdet är till stor del obebyggt, men i den södra delen finns en större byggnad som
inrymmer en rad olika verksamheter (bussdepå och lager för grossist). Hälften av lagerbyggnaden ingår i denna detaljplan, men den södra halvan av byggnaden är sedan tidigare
planlagd och ingår därför inte i detaljplanen.
Tidigare har bebyggelse kopplat till sockerbrukets verksamhet funnits på platsen; fabriksbyggnader och pannhus med tillhörande kontor, verkstäder och stall i mindre skala. Dessa
byggnader är rivna.
Planområdet ingår i karaktären ”verksamhetsområden” enligt Handlingsprogram för arkitektur
och stadsbyggnad.

Lila ytor visar gällande detaljplaner. Planområdet är sedan tidigare inte detaljplanelagt.
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Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Inom planområdet finns ingen värdefull bebyggelsemiljö, men planområdet ligger i anslutning till Sockerbruksområdet, vilket omfattas av riksintresse för Kulturmiljövård Burlöv
M77. Bland uttrycken för riksintresset nämns bland annat: ”Sockerbruket från 1869 med egen
anslutning till Södra stambanan, tätortsbildningen i anslutning till bruket med Arlövs kyrka vilken markerar flytten av sockencentrum från landsbygden till tätorten”.
Sockerbruket är ett karakteristiskt uttryck för Arlöv som industrisamhälle mitt i en rik jordbruksbygd, vilket gjort att bruket haft en avgörande roll för ortens utveckling. Den har därför ett stort samhällshistoriskt värde. Anläggningen i sig är ett landmärke med sina storskaliga byggnader som ligger exponerat längs stambanan. De äldsta byggnaderna är robusta
och har en bibehållen karaktär vilket skapar årsringar och berättar om verksamhetens långa
kontinuitet och utveckling (Sockerbruket i Arlöv, Antikvariska riktlinjer vid underhåll och ändring,
Malmö Museer 2016).

Delar av sockerbrukets anläggningar i Burlövs kommun.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet.
Fornlämning finns norr om planområdet, utanför kommungränsen, längs Lundavägen. Det
rör sig om ett gränsmärke, kategoriserat som övrig kulturhistorisk lämning.
Naturmiljö

Enligt Naturvårdsplan för Malmö ingår planområdet inte i någon områdesbeskrivning.
Delar av fastigheten söder om planområdet utgör område nr 9, Kalineån i Naturvårdsplan
för Malmö. Området har tidigare varit koloniområde men lagts ner sedan flera år tillbaka.
Ruderatflora har delvis växt fram.
Naturmiljö finns norr om planområdet i Burlövs kommun, längs Kalineån. Tillgängligheten
till ån är begränsad. Den är till viss del avgränsad med stängsel och på en del platser hindras
kontakten med vattnet av hög och tät vegetation. Ån är på flera etapper kulverterad.
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Topografi, landskap, grönstruktur

Inmätta höjder i planområdets norra del ligger på mellan +2,40 och +2,58 i nordvästra kanten, mellan +3,00 och +3,34 i nordost, mellan +2,55 och +2,68 i sydöst samt mellan +2,70
och 2,75 i områdets sydvästra kant.
Större delen av planområdet är asfalt, byggnad eller grusytor. Inom planområdet finns endast enstaka träd och buskar.
I grönplanen anges att området lider brist på gröna ytor. Området är inom kategorin för
gröna ytor under 5%. Inom 100 meters från planområdet finns tillgång till grönområden,
exempelvis parkområde kring Scientologi-kyrkan norr om planområdet och mittemot planområdet, österut, ligger ett grönområde längs Kalineån.
Kollektivtrafik

Närmsta busshållplats från planområdet är Arlöv Allévägen, som ligger inom 100 meters
avstånd. Här trafikerar regionbussar 130, Malmö-Åkarp-Hjärup-Lund (fyra per timme) och
172, Malmö-Staffanstorp-Genarp (en per timme).
Gång-, cykel- och biltrafik

Anslutning till planområdet sker mot Lundavägen genom en trevägskorsning där in- och
utfarten utgör anslutningen. Norr om korsningen har Lundavägen ett körfält för respektive
riktning. Söder om korsningen har vägen två körfält för respektive riktning. Norra delen av
planområdet har in- och utfart via Lundavägen. Södra delen via Strömgatan. Alternativ väg
finns nordväst över järnvägen ut mot Strömgatan.
Väghållare för Lundavägen är Malmö stad och Burlövs kommun. Enligt trafikmätningar
från 2016 var ÅDT på Lundavägen 8500. Trafikmätningar visar att antal fordon i maxtimmen på förmiddagen var 580 och på eftermiddagen 960. Riktningsfördelningen är bedömd
till 60-40% med den högre andelen in till Malmö på förmiddagen och ut på eftermiddagen,
Trafikutredning Kirseberg 31:53, Sweco 2020-08-26.

Omgivande trafikmiljö, Trafikutredning Kirseberg 31:53, Sweco 2020-08-26.
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Längs med Lundavägen går det en gång- och cykelbana av god standard som ingår i det
övergripande cykelvägnätet, stråket Malmö - Lund. På Lundavägens södra sida finns en separerad gångbana. I höjd med Ågatan och Allévägen finns övergångställe över Lundavägen.
Vid Strömgatan och i höjd med detaljplan 5126 finns oreglerade passager i form av sänkt
kanstesten och mittrefug.
Heldragen orange linje visar cykelbana
separerad från biltrafik.
Utdrag från Malmö Cykelkarta 2020.

Teknisk försörjning

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för VA och är anslutet via Lundavägen. Södra delen av fastigheten är anslutet till fjärrvärmesystem genom E-on. Vid framtida
exploatering är det möjligt att ansluta resterande del av fastigheten till samma system.
Området är anslutet till el- tele- och bredbandsnätet. Befintliga ledningar finns längs Lundavägen. Inom planområdet finns transformatorstation.
Kommunal och kommersiell service

Inom Sege industriområde förekommer främst småindustrier, lager och verksamheter i
form av handel med skrymmande varor. Utöver detta finns gymnasieskola och yrkeshögskola med tillhörande komvuxutbildning.

Cirka 500 meter från planområdet i Arlöv tätort finns både förskolor, skolor, vårdcentraler
och kommersiell service av olika slag.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för Kustzonen. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset, eftersom området sedan tidigare är
ianspråktaget för industri och inte innehåller några natur- eller rekreationsvärden för allmänheten.
Utanför planområdet, drygt 130 meter nordväst om planområdet ligger södra stambanan,
som är av riksintresse för kommunikationer. I tidigare yttrande kopplat till ansökt bygglov
för nybyggnation inom fastigheten har Trafikverket bedömt att exploateringen inte påverkar riksintresset.
Sockerbruksområdet, norr om planområdet, i Burlövs kommun, omfattas av riksintresse
för Kulturmiljövård Burlöv M77. Bedömning har gjorts att planförslaget inte riskerar att
påtagligt skada riksintresset.
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Skrafferad yta visar utsträckningen av riksintresse för kulturmiljövård. Stadsbyggnadskontoret, Malmö
stad.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som existerande verksamhetsområde. Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
Den planerade åtgärden är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Planområdet är inte tidigare planlagt.

I dagsläget är endast södra delen av fastigheten Kirseberg 31:53 detaljplanelagt, Dp 5126.
Planen vann laga kraft 2010-07-22 och hade en genomförandetid på 5 år. Detaljplanen
medger ändamål för icke störande industri, restaurang, kontor samt lager.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016
Riktlinjer för markanvisningsavtal
25 (26)

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•

Trafikutredning, Sweco, 2020-09-24
Dagvattenutredning, COWI, 2020-10-19
Miljöteknisk markundersökning, COWI, 2020-09-04
Översiktlig geoteknisk undersökning, COWI, 2020-09-07

Övriga dokument

•

Sockerbruket i Arlöv, Historik samt riktlinjer vid underhåll och ändring, Malmö
Museer 2016

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau
Enhetschef
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