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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie i
Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en ny högstadieskola och en
sporthall i södra Hyllie.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Hyllie boulevard

Planläggningen motiveras av att det finns ett stort behov av högstadieskola som
komplement till Hyllievångsskolan som har låg- och mellanstadie.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN
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Ortofoto med planområdets läge inom röd, streckad linje.
Fastighets- och gatukontoret har ansökt om detaljplan för området. I ansökan anges
att målsättningen för planläggningen bör vara att möjliggöra en högstadieskola för
540 elever enligt beställning från grundskolenämnden, en sporthall, som både kan
användas av skolan och av föreningslivet och den allmänna platsmark som krävs för
att lösa tillgängligheten till skoltomten.

V 200408

Planområdet ligger längs Hyllie boulevard och består idag av odlingsmark, ett dike för
dagvatten samt ett fåtal större träd. Både kring diket och träden kan skyddade arter
1 (7)

finnas och en naturinventering behöver göras inom ramen för planarbetet. Diket är
en provisorisk lösning för dagvattenhanteringen inom Hyllie.
Eftersom odlingsmarken kan innehålla föroreningar, framför allt rester av
bekämpningsmedel, kan en markteknisk utredning behövas.
Området har troligtvis inte varit bebyggt tidigare utan har så långt som kartmaterial
kan visa, använts som odlingsmark. Vid tidigare genomförda arkeologiska utredningar
har fynd hittats vilket innebär att delar av planområdet behöver utredas ytterligare.
Planområdet ligger längs med kommande Hyllie boulevard som är en utpekad gata för
Malmöexpressen.
Skolans väl synliga läge längs Hyllie boulevard ställer extra krav på byggnadens
utformning såväl som funktion som bullerskyddande för skolgården.
I fördjupningen av översiktsplanen för södra Hyllie (FÖP södra Hyllie) föreslås en
annan placering av högstadium i Hyllie, ca 300 meter norr om aktuellt planområde.
Den tomten föreslås även användas för en ickekommersiell mötesplats som
komplement till de kommersiella mötesplatserna kring Hyllie station.
Samlokaliseringen har visat sig vara komplex och ta tid och eftersom samlokalisering
med andra funktioner har försenat högstadieskolan har fastighets- och gatukontoret
på uppdrag av grundskoleförvaltningen ansökt om detaljplan för en högstadieskola i
ett annat läge än det som pekats ut i FÖP södra Hyllie. Den ändrade läget motiveras
av det akuta behov som finns av högstadieplatser i området. Det finns ett behov av
en högstadieskola redan höstterminen 2024 men det har bedömts realistiskt att skolan
kan vara inflyttningsklar till sommaren 2025. För att detta ska vara möjligt behöver
arbetet med att projektera allmän plats och med bygglovet för skolan påbörjas innan
detaljplanen är antagen, dock tidigast efter detaljplanens granskningsskede.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stad för området. Det föreslagna
ändamålet är förenligt med detta.
Planområdet ligger inom fördjupningen av översiktsplanen för södra Hyllie (FÖP
Södra Hyllie) och inom ett område som översiktsplanen pekar ut för blandad
bebyggelse. Läget ligger längs den kulturaxel som pekas ut i FÖP södra Hyllie och
förstärker därmed axeln. Läget i nuvarande förslag motsvarar också tanken om skolan
mitt i byn där skolbyggnaden är väl synlig och lätt att ta sig till. I FÖP södra Hyllie
pekades ett annat läge ut som lämpligt för en skola, cirka 300 meter nordöst om
aktuellt planområde. Att en högstadieskola placeras enligt detta nya förslag omöjliggör
inte att skola i någon form också placeras enligt fördjupningen av översiktsplanen.
Planförslaget bedöms därför vara förenligt med FÖP södra Hyllie.
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Skola
Förskola
Reservläge för
förskola
Planområdets
läge

Karta från FÖP södra Hyllie, föreslagna lägen för skolor och förskolor.

Stadsnivå
Stadsdelsnivå
Grannskapsnivå
Planområdets
läge

Karta från FÖP södra Hyllie, stadsrumshierarki. Stadsrumshierarkin visar på vilken nivå som stadsrummet
är relevant, utifrån hur många människor som stadsrummet kommer att användas av och från hur stor del av
staden som dessa personer kommer.

Utifrån Arkitekturstaden Malmö - tillägg till översiktsplan för Malmö bedöms
följande aspekter viktiga att säkerställa inom ramen för planarbetet:


Skolan blir en viktig del i att göra Hyllie till en stadsdel med närhet till
vardagslivets målpunkter men som även integrerar Hyllie i staden eftersom
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högstadieskolor ofta har elever från hela staden. Sporthallen blir en målpunkt
även för andra än elever och stärker stadslivet i området.


Skolans viktiga funktion visas genom sitt framträdande läge vid Hyllie
boulevard. Byggnadens gestaltning blir extra viktig eftersom den kommer att
ses både från Hyllie boulevard och från den nya stadsdelsparken.



Med sitt läge mindre än 750 meter från Hyllie station, vid en av sträckningarna
för Malmöexpressen och vid ett väl utbyggt cykelvägnät, kommer skolan att
vara mycket lätt att nå med hållbara transportmedel. Den framtida strukturen
in området ska fortsatt stötta hållbara transporter.

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.
Motiv till ställningstagandet:
Genomförandet bedöms preliminärt 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

BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

Inom ramen för planarbetet behöver följande frågor studeras:











Strukturen inom planområdet, skolans läge och förutsättningar för fortsatt
utbyggnad av södra Hyllie.
Disposition av skoltomten
Trafik till skolan
Parkering
Buller
Arkeologi
Naturvärden
Markmiljö
Skyfall och lösningar för vatten, avlopp och dagvatten
Utformning av allmän plats inom planområdet
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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 detaljplaneförslaget fattas av
stadsbyggnadsnämnden. Beslut om att låta granska förslaget
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, Malmö stad

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

Området är inte planlagt sedan tidigare

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN
SBN

2020-06
2020-12
2021-10
2022-02

Carina Tenngart Ivarsson

Åse Andreasson

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Ovan: Redovisning av området idag, det föreslagna planområdet inom röd, streckad linje.
Nedan: Analys av förutsättningar för den nya bebyggelsen, det föreslagna planområdet inom röd,
streckad linje. Ytbehov för skoltomten markerad med rosa, helfärgat område.
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Ovan: Orienteringskarta, planområdet inom orange linje. Nedan: Planområdets läge i förhållande
till föreslagen struktur i södra Hyllie samt avstånd till Hyllie station.
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