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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (öster om
stadsdelsparken) i Hyllievång i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga planområdet med ny
blandad stad innehållande bostäder, förskola, verksamheter och mötesplatser. Den
nya bebyggelsen ska ta vara på områdets attraktiva och stationsnära läge och utgöra
nästa årsring i stadsdelen Hyllie.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om föreslagen
markanvändning är lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av den innebär en utökning av den täta, gröna och
funktionsblandade stadsbebyggelsen i det stationsnära Hyllie. Planläggningen
möjliggör nya bostäder och arbetsplatser i Malmö.
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN
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Ortobild över planområdet och dess omgivning. Planområdet inom röd, streckad linje, befintliga
fastighetsgränser markerade med mörkröd, heldragen linje
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Fastighets- och gatukontoret har ansökt om detaljplan för området. I ansökan anges
att målsättningen för planläggningen bör vara att möjliggöra 750 bostäder, en
förskola, 20 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) kontor och tillhörande
lokalgator/allmän plats.
Planområdet är ca 49 000 kvadratmeter stort och utgörs idag av jordbruksmark, en
del av Almviksvägen och förlängningen av Ymers gata.
Planområdet utgör nästa årsring i Hyllie. Det innebär att lärdomar från området kring
Hyllie allé kan dras och den nya bebyggelsen kan utvecklas därifrån.
Den nya bebyggelsen ska medverka till trygga, trivsamma och livfulla allmänna
platser. Särskilt mot stadsdelsparken i väster är detta viktigt. Bebyggelsen ska även
möjliggöra ett väl fungerande socialt liv och utgöra en bra miljö för barn.
Planområdet ingår i området för fördjupningen av översiktsplanen för södra Hyllie
(FÖP södra Hyllie). I FÖP södra Hyllie preciseras markanvändning, täthetsgrad och
stadsrumshierarkier. Kartorna nedan visar inriktning för dessa parametrar.

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

Norra delen av planområdet ligger mindre än 500 meter från Hyllie station. Denna del
ska enligt FÖP södra Hyllie framför allt användas för verksamheter. En avvägning
behöver göras mellan att utnyttja det stationsnära läget och få en bebyggelse som ger
trygghet och liv till parken. Om en allt för stor del blir verksamheter riskerar norra
delen av stadsdelsparken att upplevas som otrygg på kvällar och nätter.
Södra delen av planområdet ligger mindre än 750 meter från Hyllie station. I denna
del ska användningen till större delen vara bostäder.
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Karta från FÖP södra Hyllie, exploateringstal. Planområde markerat med blått.

Planområdets närhet till Hyllie station motiverar ett mycket effektivt markutnyttjande.
FÖP södra Hyllie anger exploateringstal 2,5-3 för norra delen av planområdet och ca
2,0 för södra delen. Exploateringstalet inkluderar inte park, skolor och fritidsytor.
Planarbetet behöver utreda hur tät exploateringen kan bli samtidigt som hänsyn tas till
krav på dagljus, ett gott mikroklimat, tillräckliga ytor för utemiljöer för bostäder och
förskola och kulturhistoriska värden. Norr om planområdet ligger bostadsbebyggelse.
Denna kommer att påverkas av planområdets bebyggelse. Planarbetet behöver
omfatta en utredning om vilken påverkan på dagsljusförhållande i befintlig bebyggelse
den nya bebyggelsen får. Tillgången till dagsljus i befintliga byggnader kan komma att
påverka framför allt höjden på bebyggelsen i norra delen av planområdet.

Karta från FÖP södra Hyllie, stadsrumshierarki. Planområde markerat med blått.
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Planområdet ligger intill den nya stadsdelsparken som är ett offentligt rum på
stadsnivå. Det samma gäller för Hyllie boulevard. Atles gata och ett stråk mellan
stadsdelsparken och Iduns park pekas i FÖP södra Hyllie ut som stadsrum på
stadsdelsnivå, de är viktiga för hela Hyllies struktur. Planområdets bebyggelse
kommer att behöva förhålla sig till stadsrum som pekats ut som viktiga i FÖP södra
Hyllie. Ju högre i hierarkin desto större fokus behöver finnas på den bebyggelse som
kantar stadsrummet.
Inom planområdet pekar FÖP södra Hyllie ut ett behov av en förskola. Planarbetet
behöver utreda lämplig plats och storlek för en sådan förskola.
Gatustrukturen pekas i FÖP södra Hyllie som en i huvudsak intern gatustruktur.
Huvudgatunätet ligger utanför planområdet. Planarbetet behöver utreda struktur,
lämpliga mått för och utformning av gatunätet.
Planområdet är en del av det klimatsmarta Hyllie. Planarbetet behöver utreda hur
detaljplanen möjliggöra lösningar som underlättar en hållbar livsstil, som tar till vara
på och utvecklar ekosystemtjänster och där både produktion och drift av bebyggelsen
går i linje med Malmös och Hyllies klimat- och miljömål. Det inledande
strukturarbetet behöver omfatta ekosystemtjänstanalys för att möjliggöra att området
kan erbjuda lämpliga ekosystemtjänster utifrån områdets förutsättningar.
Hyllie är vindutsatt. Planarbetet behöver säkerställa ett gott mikroklimat, framför allt
avseende vind. Det handlar både om att ordna skyddade platser inne bland den nya
bebyggelsen men även att den nya bebyggelsen inte skapar vindproblem för
kringliggande gator och stadsdelsparken.
Planområdet omfattas av Parkeringsstrategi Hyllie (godkänd av SBN 2015). Den utgår
ifrån att parkering i huvudsak ska lösas i parkeringshus. Planarbetet kommer att
omfatta utredning av behov av och lösningar för parkering.
I och med planarbetet för ny stadsdelspark och Hyllie boulevard (Dp 5592) har
höjdsättning och vatten-, avlopp- och dagvattenledningsdragning utretts övergripande
även för planområdet. Utredningen har utgått ifrån den struktur som redovisats i
fördjupningen av översiktsplanen för södra Hyllie (FÖP södra Hyllie). Planarbetet
kommer att behöva omfatta en uppdatering av höjdsättning och ledningsutredningen
för att säkerställa ett fungerade VA-system och att skyfall leds till avsatta skyfallsytor i
stadsdelsparken. Planarbetet behöver även omfatta utredning av behov av
elnätstationer.
Planarbetet föreslås omfatta ett inledande arbete med att ta fram en strukturskiss för
planområdet och dess omgivning åt öster för att säkra en sammanhängande struktur
och för att utreda plats för lokala mötesplatser och fritidsaktiviteter.
Områdets historia
Hyllie liksom Malmöområdet i stort har varit boplats för människor under mycket
lång tid. Arkeologi har sedan tidigare planarbeten utretts norr om Almviksvägen och
fynd från såväl stenålder som bronsålder, järnålder och historisk tid har hittats. I och
med planarbetet för Dp 5592 (Ny stadsdelspark och Hyllie boulevard) har det
arkeologiska utredningsarbetet påbörjats även för området söder om Almviksvägen. I
de första utredningsstegen har minst ett område identifierats inom det aktuella
planområdet, som behöver undersökas vidare. Planarbetet kommer att behöva
omfatta arkeologisk förundersökning av minst ett mindre område inom planområdet.
Både Almviksvägen och vägen i nord-sydlig riktning (förlängningen av Atles gata) är
gamla vägsträckningar. Almviksvägen var från början gränsen mellan olika skiften och
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har bundit samman Bunkeflo by i väster med Fosie by i öster. Den nord-sydliga vägen
gick från Vintrie by i söder till Almviksvägen och vidare norrut. Planområdet kommer
att behöva utformas med hänsyn till de gamla vägsträckningarna.
Inom planområdet, söder om Almviksvägen, har det tidigare funnits en mindre gård.
Det finns idag inga spår av gården ovan mark men det finns risk för föroreningar i
marken. Planarbetet kommer att behöva omfatta markmiljöutredning för gårdsmiljön.
Planområdets omgivning
Öster om planområdet finns Kroks mölla. Möllan ligger på en höjd, har stort
kulturhistoriskt värde och är ett viktigt landmärke i området. Planområdet kommer att
behöva utformas med hänsyn till möllan.
Väster om planområdet planläggs en ny stor stadsdelspark. Parken kommer att bli en
mötesplats för hela Malmö såväl som för planområdet. I norra delen av parken
planeras både en restaurang och temalekplats att uppföras. Parkens södra och
mittersta delar planeras bestå av öppna gräsytor och trädplanteringar. Längs parkens
östra kant planeras en aktivitets- och vistelseyta, Parkhyllan. Parkhyllan kommer att
vara tillgänglig förbegränsad biltrafik till bebyggelsen längs parkens kant. Bebyggelsen
längs parken kommer att bli mycket visuellt exponerad, både från parken och från
Hyllie boulevard. Planarbetet behöver utreda och säkerställa att den nya bebyggelsen
blir en tillgång för parken och för Hyllie.

Illustration för detaljplan 5592 för ny stadsdelspark och för Hyllie boulevard. Planområdet inom röd linje.

Söder om planområdet pågår planläggning av fortsättningen av Hyllie boulevard i östvästlig riktning. Hyllie boulevard ska uppföras som en stadshuvudgata som kommer
att förbinda centrala Hyllie med Pildammsvägen. Planområdets bebyggelse kommer
att påverkas av buller från Hyllie boulevard och planarbetet kommer att behöva
utreda vägtrafikbuller så att goda boendemiljöer kan säkras.
Längs förlängningen av Atles gata ligger en privatägd fastighet med bebyggelse från
mitten av 1900-talet. Det inledande strukturarbetet behöver klargöra hur den
befintliga bebyggelsen ska hanteras i den framtida strukturen.
Öster om planområdet ligger Hyllievångsskolan och Iduns förskola. Den nya
stadsdelsparken kommer att bli en målpunkt för barn och elever. Planarbetet behöver
se till att säkra stråk mellan skolan/förskolan och parken kan ordnas.
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ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stad 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

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning
ska därför inte upprättas. Genomförandet bedöms inte medföra betydande
miljöeffekter på:


befolkning och människors hälsa



djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap, och biologisk mångfald i
övrigt



mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö



hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt



annan hushållning med material, råvaror och energi



andra delar av miljön

Detaljplanen kan dock medföra viss miljöpåverkan som kommer att utredas under
planarbetet och redovisas i planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

Planarbetet behöver inledas med att ta fram en strukturskiss för planområdet samt
området öster om planområdet, mellan Almviksvägen och Hyllie boulevard.
Strukturskissen tas fram för att tydliggöra förutsättningarna för denna detaljplan samt
för detaljplan för Hyllie 20:1 (Dp 5666). Strukturskissen kommer även att kunna ligga
som underlag för kommande detaljplaner i området.
I planarbetet bedöms även följande utredningar behövas:


förutsättningar för hållbar livsstil och hållbart byggande



ekosystemtjänster



mikroklimat



parkeringsutredning



förprojektering av allmän plats inklusive princip för vattenledningar,
avledning av skyfall och höjdsättning av mark



behov och placering av elnätstationer



social hållbarhet, trygghet, mötesplatser och fritidsaktiviteter



dagsljus (analys av förutsättningarna att uppnå BBRs krav på dagljus)



placering av förskola



arkeologi och kulturmiljö
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markmiljö vid f.d. gårdsbebyggelse



gestaltningsinriktning för bebyggelsen



bullerutredning

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.
Eftersom det vid planuppdraget inte finns ett tydligt förslag
utan en inriktning, föreslås att beslut om att samråda
detaljplaneförslaget fattas av stadsbyggnadsnämnden.
Beslut om att 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

Fastighets- och gatukontoret

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

Dp 5164

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN
SBN

december 2019
november 2020
oktober 2021
februari 2022

Carina Tenngart Ivarsson

Åse Andreasson

Enhetschef

Planhandläggare
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