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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för del av fastigheten Tullstorp 180:84 m.fl. i Fortuna
Hemgården i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde
med hög grad av funktionsblandning. Verksamhetsområdet ska kunna samexistera
med framväxande, blandad stadsbebyggelse i dess närhet.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att det finns ett behov av stora verksamhetstomter.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Planområdet har en yta av ca 30 - 40 ha och är beläget i östra Malmö, angränsande till
Yttre Ringvägen.
Riksintressen
Planområdet gränsar i öster till riksintresse för väg (Yttre Ringvägen/E6).
Markanvändning idag och gällande detaljplan
Planområdet är idag inte planlagt och består i huvudsak av jordbruksmark. Området
gränsar i norr vid Fortunavägen till småskalig bostadsbebyggelse samt växthusnäring.
Enstaka gårdar finns i närområdet.
Planansökarens önskemål; innehåll i den planerade åtgärden
Planansökan från fastighets- och gatukontoret (FGK), år 2011 har delats upp i två
delar och detta är etapp 2. Denna detaljplan är en fortsättning på dp 5523 (etapp 1)
och har samma upplägg. FGK önskar ett effektivt markutnyttjande med plats för
stora verksamheter (J) närmast Yttre Ringvägen och mindre störande verksamheter
(Z) i en zon väster om den nya verksamhetsgatan. Ett grönt parkstråk föreslås i väster
som övergång till kommande planläggning för blandad stad.
Planarbetet
För att uppnå stadens övergripande mål för verksamhetsområden krävs nytänkande:
mångfunktionella och yteffektiva lösningar där zoner avlöser och griper tag i
varandra. Malmö stads arbete med hållbara lösningar, industriell och urban symbios
ska ligga till grund för planering och genomförande. Utgångspunkten för
planförslaget är en dispositionskarta (2016).
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen verksamhetsområde, park och blandad
stadsbebyggelse för området. Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.

V 190730

För att uppnå översiktsplanens mål om tillgängliga verksamhetsområden behöver
tillgängligheten inom, till- och från området med gång, cykel, bil och kollektivtrafik
studeras vidare.
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ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

Den planerade åtgärden är möjligen inte förenlig med länsstyrelsens
granskningsyttrande över översiktsplanen: Länsstyrelsen anser att det kan vara lämpligt att
ta viss del av åkermarken innanför Yttre Ringvägen i anspråk för verksamheter eller bebyggelse på
jordbruksmark om den kan ”tillgodose väsentligt samhällsintresse och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk
(3 kap. 4§ MB)”.
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.
Motiveringen till denna bedömning är att planområdet inte berör något Natura 2000område eller någon annan särskilt värdefull natur- eller kulturmiljö. Genomförandet
av detaljplanen bedöms inte heller påverka luftkvaliteten på ett sådant sätt
att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Inte heller bedöms möjligheten att
uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten försämras.
Den planerade användningen, industri, skulle kunna innebära en viss risk för
människors hälsa i form av exempelvis utsläpp. Spridningsmöjligheter för växter och
djur kan försämras i och med exploatering av obebyggd mark. Ökad
hårdgörningsgrad av marken kan innebära risk för ökade konsekvenser vid skyfall och
risk för att värmeöar uppstår vilket kan innebära risk för människors hälsa.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

Planarbetet behöver inledas med att ta fram en strukturskiss för planområdet samt
utzoomat mot norr, väster och söder. Strukturskissen tas fram för att tydliggöra
förutsättningarna för denna detaljplan. Därefter kan de mer tekniska utredningarna
göras.
Under planarbetet bedöms dessa utredningar behövas:


Skissarbete - hur industrizon möter befintlig bebyggelse och framtida blandad
stadsbebyggelse och park. Dispositionskartans element ska omsättas i en
strukturplan.



En central målpunkt planeras i gränsen mot Dp 5523 (etapp 1) i söder.
Målpunktens innehåll och funktion studeras vidare.



Eventuell gatukoppling upp till Hörakroksvägen i norra delen av planområdet.



Planområdets gräns.



Befintlig ledningsrätt för gasledning tvärs igenom planområdet, går det att
lägga gata här eller ska ledningen flyttas?



Riskanalys.



Mark- och miljöundersökning.



Skyfall- och dagvattenutredning. Detaljerad VA-utredning.



Ekosystemtjänstanalys och analys av gröna kopplingar.
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Eventuella markköp/markintrång?



Arkeologisk undersökning, antikvarisk förundersökning.



Gestaltningsfrågor.



Trafikutredning.



Parkeringsutredning.



Bullerutredning.

PLANFÖRFARANDE

Utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen.
Förfarandet motiveras av att detaljplanen förväntas ha en stor
betydelse, såsom avses i 5 kap 7§, genom att stora markytor tas
i anspråk när denna detaljplan läggs samman med omgivande
pågående planarbeten för verksamheter (dp 5523 Hemgården
och dp 5634 Allyhill).
Beslut om att samråda om och låta granska detaljplaneförslaget
fattas av stadsbyggnadsnämnden.

ANTAGANDE

Detaljplanen bedöms vara av principiell beskaffenhet och av
stor vikt, såsom avses i 5 kap 27§ plan- och bygglagen. Beslut
om antagande ska därför preliminärt fattas av
kommunfullmäktige.

SÖKANDE

Fastighets- och gatukontoret

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

Finns ej

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Godkännande
Antagande

SBN
SBN
SBN
SBN
KF

2019 december
2021 mars
2022 januari
2022 augusti
2022 december

Carina Tenngart Ivarsson

Emilie Malmberg

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta

Preliminärt planområde
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Dispositionskarta från 2016
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