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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Hyllie 20:1 och del av fastigheten
Hyllie 165:61 i Hyllievång i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Hyllie 20:1 med
tät, blandad och stadsmässig bebyggelse bestående av bostäder i flerbostadshus,
kontor, vårdboende, förskola, centrumverksamheter och gemensamhetslokaler. Syftet
är vidare att aktivera gaturummen längs med Pildammsvägen och Almviksvägen.
Syftet är också att koppla ihop Hyllie med Lindeborg samt att möjliggöra för att
bygga om Pildammsvägen till en mer stadsmässig gata.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att utöka den täta, gröna och funktionsblandade
stadsbebyggelsen i det stationsnära läget Hyllie. Den motiveras också av att
tillfredsställa behovet av fler bostäder och kommunal service och att göra Hyllie till en
integrerad del av Malmö genom att minska Pildammsvägens barriäreffekt.

Ortofoto över Hyllie och Lindeborg, tänkt planområde markerat med röd linje.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

V 190730

Inom fastigheten finns idag Hyllie företagsby som innehåller en rad olika småföretag
bl.a. företag inom VVS, laserteknik, sömnad, catering och hundstyling. Fastigheten är
17 800 kvm stor och är inte detaljplanelagd sedan tidigare. Projektet med att
omvandla fastigheten till blandad stadsbebyggelse inleddes 2016 av fastighetsägaren.
Möte hölls med stadsbyggnadskontoret som ställde sig positiva till ett förslag som
arkitektkontoret Tengbom hade tagit fram för området. Förslaget består av
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bebyggelse uppdelat i fyra kvarter, med en högre skala mot Pildammsvägen och
Almviksvägen och en lägre skala in mot kvarteret. En blandning av bostäder i
flerbostadshus och radhus, kontor, förskola, gemensamhetslokaler,
centrumverksamhet och äldreboende. Fastigheten ska säljas till Skanska AB (nedan
kallad byggaktören) som har för avsikt att vidareutveckla fastigheten i linje med det
som presenterades 2016. Skanska ställer sig tveksamma till föreslagna radhus och
förskola men i övrigt ligger deras plan för utveckling av fastigheten i linje med tidigare
planer. De framför ett önskemål om att öka antalet BTA från 40 000 till 45 000 kvm.

Pildammsvä
g

en

Almviksvägen

Ortofoto över fastigheten Hyllie 20:1, fastighetsgräns markerad med röd linje.

Förslag för området framtaget av Tengbom arkitekter 2016, vy från sydost.
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Fastigheten ligger mellan 10–30 m från Pildammsvägen. Längs med Pildammsvägens
västra sida går en huvudvattenledning som har ett skyddsavstånd på 10 m på var sida
av ledningsmitt. För att Pildammsvägen ska bli en mer stadsmässig gata framöver är
det önskvärt att tillkommande bebyggelse placeras närmre gatan. Övervägande som
behöver göras i planarbetet är om det är möjligt att flytta ledningen eller
Pildammsvägen för att möjliggöra detta.
Byggaktören har framfört ett önskemål om att köpa till delar av stadens mark öster
om fastigheten Hyllie 20:1 för att möjliggöra en mer optimal bebyggelsestruktur.
Detta är positivt ur perspektivet att det är önskvärt att bebyggelsen kommer närmre
Pildammsvägen men behöver utredas under planarbetet med tanke på
huvudvattenledningen.
I detaljplanearbetet behöver det studera om Almviksvägen ska kompletteras med en
cykelbana på södersidan. Idag finns cykelbana på norrsidan men gatan är utpekad i
fördjupning av översiktsplanen för södra Hyllie (FÖP södra Hyllie) som ett planerat
pendlingsstråk för cykel.
Området söder och väster om fastigheten är inte detaljplanelagt men en möjlig
utformning finns redovisad i FÖP södra Hyllie. I planarbetet måste denna strukturen
studeras vidare så att planområdet blir välintegrerat med övriga Hyllie och att detta
planarbete inte försvårar för kommande detaljplanearbete i omkringliggande område.
Malmö stads skyfallskartering visar att delar av fastigheten översvämmas i händelse av
ett 100-års regn. Fastighetsägaren uppger dock att de inte har haft problem vid skyfall
tidigare.

Skyfallskartering som visar att delar av fastigheten översvämmas vid ett 100-års regn.

Fastigheten utsätts för buller från Pildammsvägen.
Förslagen struktur för fastigheten är tät och det är viktigt att i detaljplanearbetet
säkerställa att det är möjligt att uppnå krav om dagsljus som ställs i samband med
bygglov.
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Länsstyrelsen har meddelat att det inte finns några hinder ur arkeologisk synpunkt att
planlägga fastigheten.
Fastighetsägaren har genomfört en miljöteknisk markundersökning. Undersökningen
tyder på få lokala föroreningar i halter över riktvärdet och att vid exploatering bör
sanering vidtas. Rapporten kommer att bedömas av miljöförvaltningen under
planarbetet och vidare utredning kan vara nödvändig.
Malmö muséer har meddelat att delar av befintliga byggnader kan vara bevaransvärda
och en inventering av kulturmiljövärden ska göras under planarbetet.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse för området. Det
föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
FÖP södra Hyllie anger också markanvändningen blandad stadsbebyggelse för
området. Almviksvägen är utpekad som en gata på stadsdelsnivå. D v s stadsrum som
är viktiga för hela Hyllie.

Karta från FÖP södra Hyllie, stadsrumshierarkier. Planområde markerat med blått.

Den norra delen av fastigheten ligger inom 750 m från Hyllie station och inom
område där det föreslås finnas ca 80% bostäder och 20% verksamheter. Den södra
delen av fastigheten ligger inom 1000 m från Hyllie station och inom ett område där
det föreslås finnas ca 95% bostäder och 5% verksamheter.
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Karta från FÖP södra Hyllie, funktionsblandning. Planområde markerat med blått.

Fastigheten ligger inom ett område där exploateringstalet är satt till 1,2–1,7 i den
södra delen och 2,0 i den norra. Exploateringstalet är framräknat exklusive park,
skolor och fritidsytor.

Karta från FÖP södra Hyllie, exploateringstal. Planområde markerat med svart.

Pildammsvägen ska omvandlas från en infartsled till en stadsgata. Planeringen av
Pildammsvägen är längre kommen än för övriga gator i planområdet och ett
genomförandeinriktat dokument: Pildammsvägen mellan ringvägarna har tagits fram. Där
föreslås en sträckning, utformning och gestaltning som ska minska vägens
barriärverkan och skapa en gata som knyter samman Lindeborg och Hyllie.
Almviksvägen följer en flerhundraårig vägsträckning som ska bevaras. Delen av
Almviksvägen som kommer att gå inom den centrala parken planeras bara för gående
och cyklister. Almviksvägen är planerad som huvudgata på den östra sidan av parken
och som uppsamlingsgata på den västra.
En förskola föreslås inom fastigheten.
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ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

Den planerade åtgärden är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över
översiktsplanen.
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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 utredningar vara nödvändiga:


Strukturskiss för sydöstra Hyllie



Parkeringsutredning



Bullerutredning



Vertical sky component (analys av förutsättningarna att uppnå BBRs krav på
dagljus)



Dagvatten/skyfall/höjdsättning



Ev markmiljö



Inventering av kulturmiljövärden

PLANFÖRFARANDE

Standardförfarande. Detaljplanen är förenlig med
översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande
över denna. Förslaget 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 detaljplaneförslaget
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

Fastighetsägaren Hyllie 20:1

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts
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