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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheterna Ugnen 5 och Tangenten 2 i Norra
Sorgenfri i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bostäder, förskola och
parkeringshus inom de två fastigheterna Ugnen 5 och Tangenten 2. Ansökan omfattar ca 400
bostäder.
Planläggningen motiveras av möjligheten att utöka stadsbebyggelsen med fler bostäder och
möjliggöra en bredare markanvändning i ett centralt och kollektivtrafiknära läge.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Planområdet ligger inom Norra Sorgenfri mellan Agneslundsvägen och Celsiusgatan med
Kontinentalbanan som avgränsning i öster. I väster avgränsas planområdet av smala
kommunala fastigheter som kan utgöra framtida stråk.
På fastigheten Tangenten 2 finns en större kontorsbyggnad. Byggnaden, som idag används
för diverse olika verksamheter, har bedömts ha vissa miljöskapande värden. På fastigheten
Ugnen 5 finns i den södra delen en relativt nyligen uppförd byggnad som används av
befintlig verksamhet. Omgivningen präglas främst av lägre verksamhetsbebyggelse.
Inom Tangenten 2 föreslås endast bostäder, medan det inom Ugnen 5 även kan rymmas
förskola och parkeringshus. Det tillkommande behovet av bilplatser kan lösas inom
föreslaget parkeringshus.
Precis som i övriga delar inom Planprogram för Norra Sorgenfri ska storskaliga kvarter delas
upp i mindre enheter samtidigt som bebyggelsen ska vara varierad och ges olika uttryck.
Bottenvåningarna ska där det är möjligt kunna rymma utåtriktade verksamheter. Mångfald,
småskalighet och variation ska utgöra kärnvärden vid omvandlingen.
Såväl fastigheten Tangenten 2 som Ugnen 5 ligger i direkt anslutning till Kontinentalbanan
som utgör järnväg för farligt gods samt en betydande bullerkälla. I gällande översiktsplan för
Malmö redovisas riktlinjer för planarbete intill järnväg: Tät kontorsbebyggelse medges fram
till 30 meter från järnvägen och bostadsbebyggelse fram till 80 meter från järnvägen, ett så
kallat uppmärksamhetsavstånd. Inom detta uppmärksamhetsavstånd ska en riskutredning tas
fram för att utreda möjligheten av en eventuell närmare placering och i sådant fall vilka
riskreducerande åtgärder som kan krävas för bebyggelsen.
Verksamheter utanför kvarteren, som kan ha påverkan på användning av kv Ugnen, är
DuPont Chemoswed´s och QPharma´s verksamheter i kv Degeln. Även i förhållande till
dessa verksamheter krävs utredning i förhållande till risk och buller.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

V 190327

Översiktsplanen anger markanvändningen ny blandad stadsbebyggelse med den högre
täthetsgraden (1-2). Samtidigt är området utpekat som ett ”centrumområde” där planeringen
ska verka för mer och större innerstad. Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
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Aktuellt planområde ligger inom riksintressena för kulturmiljövård (M 114) och gränsar till
järnväg av riksintresse. Föreslagen utbyggnad bedöms inte påverka riksintressenas värden
negativt.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

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

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska
därför inte upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms följande frågeställningar särskilt studeras vidare:


Buller från Kontinentalbanan och befintliga verksamheter



Markföroreningar



Risk i förhållande till farligt gods samt verksamheter, olycka samt hälsoaspekt



Dagsljus



Utformning (angöring, stråk, kopplingar, byggnadshöjder, kvartersstrukturer,
stadsbyggnadskvaliteter, friyta, parkering mm)



Ledningar

PLANFÖRFARANDE

Standardförfarande. Detaljplanen är förenlig med
översiktsplanen och bedöms inte medföra en betydande
miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms inte heller ha ett
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt vara av stor
betydelse.
Beslut om att samråda och låta granska förslaget till detaljplan
fattas av Stadsbyggnadskontoret.

ANTAGANDE

Detaljplanen bedöms inte vara av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, såsom avses i 5 kap 27§ plan- och
bygglagen. Beslut om antagande ska därför preliminärt fattas
av Stadsbyggnadsnämnden.

SÖKANDE

Fastighetskommanditbolaget Bbks och GVM Fastighets AB

PLANPROGRAM

Planprogram för Norra Sorgenfri

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts.

GÄLLANDE DP OCH FIB

Dp 4238, Pl 399
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PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

2019-08-22
2020-05
2020-11
2021-02

Ann-Katrin Sandelius

Daniel Eklund

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta med planområdet inom röd markering.
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Snedbild över området från söder

5 (6)

Illustration från sökande över Tangenten 2

Illustration från sökande över Ugnen 5
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