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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Planprogram för västra Hyllie i Malmö
SYFTE MED PLANPROGRAMMET OCH PLANMOTIV

Planprogrammets syfte är pröva möjligheterna att bygga tät och blandad stad i
planområdet samt att utgöra ett underlag för detaljplanering.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Planområdet är ca 25 ha stort och obebyggt. Det begränsas av Ekostråket i väster,
Citybanan i söder, Annetorpsvägen i norr samt Emporia och planområdet för Dp
5589 i öster. Planområdet omfattar del av fastigheterna Bunkeflo 10:1, Hyllie 7:3,
Hyllie 154:1, Hyllie 155:91 och Hyllie 156:8. Samtliga fastigheter är i kommunal ägo.
Lorensborgsgatan, Hyllie stationsväg och Sivåkersvägen samt cykelbanor löper genom
planområdet. I området finns också dagvattendammar och tillfällig markparkering
(1200 bpl).
Enligt Hyllies inriktningsmål ska området kring Hyllie station bebyggas med tät och
blandad stad så att Hyllie station som kollektivtrafiknod utnyttjas till sin fulla
potential. Planområdet ligger nästan helt inom en radie på 1000 m från stationen och
till ca 75 % inom 750 m från stationen.
Figur 1
Planområdet och
fastighetsgränser

Närheten till Hyllie station och Ekostråket

V 190410

Planområdet har många likheter med området för Översiktsplan för Södra Hyllie (FÖP för
Södra Hyllie). Båda är såväl stationsnära som landskapsnära. Hyllie station nås av 3,6
miljoner människor inom 45 minuter och ligger korta resor från Triangeln, Malmö C,
Kastrup flygplats och Köpenhamn H. Närheten till stationen förpliktigar en tät och
blandad stadsbebyggelse som utnyttjar kollektivtrafiknoden till fullo. Samtidigt
sträcker sig planområdet ca 1 km längs Ekostråket. Ekostråket är planerat som ett av
Malmös viktigaste grönstråk och ska gå från Pildammarna till Bunkeflo strandängar.
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En av FÖP:ens bärande idéer är att den täta staden ska möta landskapet i ett aktivt
grönstråk, den s.k. Naturaxeln. Det finns goda möjligheter att göra någonting liknande
för det här planområdet - ett möte mellan den täta staden och landskapet som kan bli
Hyllies skyltfönster mot nordväst.

Figur 2 Planområdet (rött), FÖP-området (blått), huvudsaklig bebyggelseyta i FÖP:en (gult),
Ekostråket och Naturaxeln (gröna) samt radier från stationen och FÖP:ens fördelning av
exploatering enligt avstånd till stationen.
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Stadsbyggnadsidé, värden och mål
En bärande stadsbyggnadsidé samt värden och mål ska identifieras för planområdet.
Dessa ska utgå från de fyra inriktningsmål som beskrivs i Översiktsplan för Södra Hyllie:
Kommunikationsnoden, den goda jorden, integration och klimatsmart. Se Översiktsplan för
Södra Hyllie för en närmare beskrivning av de fyra inriktningsmålen.
Hållbarhet
Planområdet omfattas av Klimatkontrakt för Hyllie och Miljöprogram Hyllie. De miljömål
som beskrivs i klimatkontraktet och miljöprogrammet ska implementeras i
planprogrammet.
Klimatkontrakt för Hyllie är en överenskommelse och ett samarbetsforum mellan
Malmö stad, E.On och VA Syd. Enligt klimatkontraktet ska Hyllie ska utvecklas till
Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild för hållbar
stadsutveckling.
Miljöprogram Hyllie är ett dialoginstrument som sammanför Malmö stads och de
privata aktörernas miljömål samt följer upp måluppfyllelse för varje byggprojekt i
Hyllie.
Sociala konsekvenser och ekonomisk genomförbarhet kommer också att utredas i
planarbetet.
Strukturplan
En strukturplan för stadsstrukturen i området kommer att utarbetas som en del av
planprogrammet. Strukturplanen ska omfatta bl.a.:


Huvudsakliga bärande strukturer baserade på stadsbyggnadsidé, mål och
värden.



Gatunät inkl. stråk för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, personbilar och
tung trafik.



Blå och gröna strukturer (gröna stråk och grönytor samt dagvatten- och
skyfallslösningar)



Stadsrumshierarkier



Bebyggelsetypologier och -hierarkier



Byggnadsvolymer



E-tal, byggnadshöjder och täthet



Fördelning, lokalisering och blandning av funktioner

Trafik och mobilitet
Planområdet ingår i influensområdena 6, 9 och 10 för Storstadspaketet. Busslinjerna
6, 9 och 10 löper genom Hyllie Boulevard och Hyllie station.
Genom det tänkta planområdet löper huvudgatorna Lorensborgsgatan, Hyllie
stationsväg och Sivåkersvägen samt cykelbanor som är en del av huvudcykelnät som
kopplar till Kroksbäck, Bunkeflostrand, Limhamn och övriga Hyllie.
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Tillfällig markparkering
I planområdet ingår en tillfällig markparkering för 1200 bilar. Enligt Parkeringsstrategi
Hyllie (godkänd av SBN 2015) ska markparkering, även tillfällig sådan, undvikas i
Hyllie. Parkeringsbehovet i planområdet ska därför tillgodoses i huvudsak i
parkeringshus och i underjordiska parkeringsgarage.
Figur 8 Tillfällig
markparkering för
1200 bilar (ljusröd)

Solenergi
Slänten mot järnvägen identifieras i översiktsplanen som en yta som är lämpligt för
stora anläggningar för solenergi.
Figur 3 Ytor som är
lämpliga för stora
anläggningar för
solenergi identifieras
i översiktsplanen
(orange).
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Dagvattendammar
Ett system av dagvattendammar finns i området. Dammarna ägs och sköts av
fastighets- och gatukontoret.
Figur 4
Dagvattendammar
med förbindelsediken
i planområdet (blått)

Nivåskillnader
Höjdskillnaderna i planområdet är relativt stora vid Sivåkersvägens passage under
Citybanan, längs cykelbanan som löper under Lorensborgsgatan och Citybanan samt
vid massupplaget i planområdets sydvästra spets.
Figur 5 Höjdkurvor
1m
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Dp 5589 Härbärget 1 m.fl.
Planområdet avgränsas i öster av planområdet för den pågående detaljplanen Dp
5589 Härbärget 1 m.fl. Planområdet för Dp 5589 har varit föremål för en
arkitekttävling. Det vinnande tävlingsförslaget The Embassy of Sharing som ligger till
grund för detaljplanen uppvisar en tät stadsbebyggelse med höga
hållbarhetsambitioner och en bred blandning av funktioner.
Figur 6
Planområdet för Dp
5589 Härbärget 1
m.fl. (lila)

Upplag av massor
Planområdets sydvästra spets fungerar idag som uppläggningsplats för massor från
byggnation i Hyllie.
Figur 7
Planområdets
sydvästra spets
fungerar idag som
uppläggningsplats för
massor från
byggnation i Hyllie.
(orange)

Riksintressen
Den sydvästra delen av planområdet ingår i Riksintresse för kustzon. Hyllie station
och järnvägen ingår i riksintresse för järnväg.
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ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningarna ny blandad stadsbebyggelse och handel och
centrumfunktioner för området. Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

Den planerade åtgärden är förenlig med Länsstyrelsens granskningsyttrande över
översiktsplanen.
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Planprogrammet bedöms inte beröra några skyddade värden och bedöms inte ge
upphov till någon annan påverkan än den som kan beskrivas i planprogrammets
konsekvensbeskrivning. Genomförandet av planprogrammet bedöms därför
preliminärt inte medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. En
särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte upprättas.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms följande utrednings- och analysbehov föreligga.


VA, dagvatten och skyfall



Avfallshantering



Energiförsörjning



Naturvärdesinventering



Mobilitet och trafik, inkl. parkering



Trafikbuller



Luftkvalitet



Arkeologi



Markmiljö och geoteknik



Risk (risker som kommer av närheten till järnvägen)



Mikroklimat



Dagsljus och solljus



Ekosystemtjänsteanalys



Social konsekvensanalys



Behov av kommunal service



Samhällsekonomisk kalkyl



Landskapsanalys

En ambition med planarbetet är att använda digitala design- och analysverktyg i 3Dmodell för att optimera mikroklimat, trafikflöden, hantering av skyfall och dagvatten,
m.m. vid utformningen av stadsstrukturen istället för att, så som ofta är fallet, vänta
på utredningar och därefter justera en redan långt gången design. Det är ännu oklart
hur mycket av detta som kan göras kontorsinternt och hur mycket som måste
upphandlas utifrån. De digitala verktygen ger vägledning men ersätter inte
utredningarna.
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GÄLLANDE DETALJPLANER I PLANOMRÅDET

Dp 4493, Dp 4501, Dp 4827, Dp 4734 och Ob 3049 gäller i delar av planområdet.
PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Godkännande

SBN
SBN
SBN

Juni 2019
December 2020
Juni 2021

Carina Tenngart Ivarsson

Jan Rosenlöf

Enhetschef

Planhandläggare
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