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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med möjlighet till
centrumverksamhet i de två nedersta planen inom fastigheten Vesslan 14 i hörnet
Smedjegatan – Nikolaigatan. Detaljplanen medger även ett gårdshus. Bebyggelsen ersätter
ett befintligt parkeringshus och ska med butikslokaler bidra till ett mer befolkat gångstråk
längs Smedjegatan.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planområdet omfattar fastigheten Vesslan 14 i sin helhet och en mindre del av Smedjegatan
och Nikolaigatan på fastigheten Innerstaden 6:59. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse
motsvarande fem till åtta våningar mot Smedjegatan och Nikolaigatan. Byggnaden delas
upp i vertikala volymer med olika höjd med den högst volymen mot korsningen
Smedjegatan-Nikolaigatan. Ett bostadshus i tre till fem våningar medges på gården över de
butikslokaler som upptar ytan i bottenvåningen. Bostadsgården ska, utöver föreslaget
gårdshus, förses med planteringsbart bjälklag. Mot Smedjegatan förläggs butiks- och
verksamhetsentréer mot gatan och den idag slutna fasaden öppnas upp.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 – Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

I söder gränsar planområdet mot Smedjegatan, i väster mot Nikolaigatan, i öster mot Södra
Förstadsgatan och i norr mot befintlig bostadsbebyggelse inom storkvarteret.
Kvarteret Vesslan är en del av Möllevången, en till stora delar tät, sluten kvartersstad med
blandat innehåll. Fastigheten utgör avslutning av kvartersstaden mot angränsande
bebyggelse åt väster som präglas av en mer öppen bebyggelsestruktur. Smedjegatan,
belägen söder om fastigheten, knyter samman Möllevångstorget med station Triangeln och
utgör ett viktigt stråk för gående och cyklister.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.2 Bebyggelse
Användning

Detaljplanen medger bostadsbebyggelse motsvarande fem till åtta våningar, med krav på
centrumverksamhet i det nedersta planet. Syftet med endast centrumverksamhet i
bebyggelsens bottenplan är att bidra till ett mer befolkat och aktivt gaturum och att den
idag slutna fasaden öppnas upp. Mot Smedjegatan och del av Nikolaigatan får
centrumverksamhet även finnas i plan 2.
Utformning, höjder, utförande

Egenskapsbestämmelser: byggnadshöjd, f1, f2, f3, f4, b1, bestämmelser i löptext
Byggnadshöjden för tillkommande bebyggelse varierar mellan 22-28 m med den högsta
delen placerad i hörnet Smedjegatan-Nikolaigatan. Indrag från plan 5 (f2 och f3) möjliggör
variation och håller nere den upplevda höjden mot gatan i partier mot Smedjegatan och
Nikolaigatan för att ansluta till höjder på kringliggande bebyggelse. Likaså bidrar indraget
över kvartershörnet till att sänka byggnadshöjden mot gata (f 1).
Tillkommande bebyggelse får skjuta ut högst 0,8 meter över allmän platsmark över 4,7
meters höjd, vilket syftar till att accentuera bottenvåningen med centrumverksamheter
längs stråket. Balkonger tillåts kraga ut 1,0 meter från 4,7 meters höjd och 1,4 meter från 14
meters höjd. Balkonger får inte glasas in mot ändamål GATA.
Gården får byggas under med centrumverksamhet upp till högsta plushöjd. Prickmarken på
gårdsytan möjliggör för skärmtak, utstickande balkonger och uteplatser.

Möjlig utformning med föreslagna indrag, utkragningar och höjder längs Smedjegatan
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Möjlig utformning med föreslagna indrag, utkragningar och höjder längs Nikolaigatan

Illustration över föreslagen utbyggnad längs Smedjegatan

För att understödja aktiviteten och rörelsen i gaturummet ska minst tre entréer till
centrumverksamhet anordnas mot Smedjegatan.
För att kunna uppnå grönytefaktorn och möjliggöra en grön gårdsmiljö ska innergården
förses med planteringsbart bjälklag (b1).
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Förslaget gör det möjligt att bygga ca 100 lägenheter, främst mindre lägenheter. I det nya
gathuset är ca hälften av alla lägenheter mot gården enkelsidiga mot öster. Lägenheterna
mot Nikolaigatan i västerläge är också enkelsidiga.
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning.
Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas
för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Uteplatser bör finnas för att kompensera små balkonger i gathuset. För att möjliggöra en
grön insida i kvarteret ska bostadsgården utföras med underbyggt bjälklag. Detta bör förses
med växtbäddar med minst 80 cm i höjd på de delar där detta är möjligt. På befintligt äldre
bjälklag som inte kan hantera samma tyngder föreslås varierade planteringsdjup.
Detaljplanen föreslår att en grönytefaktor om minst 0,4 ska uppnås inom kvarteret.
Lekytor

Lekyta på bostadsgården bör anordnas i de bästa lägena för solinfall.
2.5 Trafik

Detaljplanen omfattar inte några åtgärder som rör gång-, cykel eller kollektivtrafik.
Parkeringsgaragets infart flyttas från Smedjegatan till Nikolaigatan och en bestämmelse om
stannplan återfinns på plankartan för att säkerställa en trafiksäker utfart. Detaljplanen
omfattar en mindre del gatumark för att kunna möjliggöra utkragande byggnadsdelar.
Bilparkering

Gällande parkeringsnorm – och parkeringspolicy för Malmö stad från 2010 gäller som
utgångspunkt för beräkning av bilplatsbehov. Det slutgiltiga parkeringstalet fastställs i
bygglovsskedet.
Målsättningen är att minska behovet av bil genom att de boende ges så goda förutsättningar
som möjligt att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool. Detta kan uppnås genom att
byggaktören tillhandahåller olika mobilitetsåtgärder som kompletterar varandra på ett
sådant sätt att de tillsammans blir ett attraktivt alternativ till egen bil. Omfattningen av
reduktionen beror på vilka typer av mobilitetsåtgärder som byggaktören väljer att arbeta
med.
Parkeringsbehovet för de tillkommande cirka 100 lägenheterna är beräknat till 73 bilplatser
utan införande av mobilitetsåtgärder med en differentierad norm utifrån lägenhetsstorlek.
Om byggaktören väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder kan parkeringstalet reduceras med
upp till 30 %. Bilplatser för anställda och besökare till handel kan samnyttjas fullt ut. Det
totala parkeringshovet för befintliga och nya bostäder samt handel är beräknat till cirka 90
bilplatser utan mobilitetsåtgärder och som lägst 63 bilplatser med ett omfattande paket av
mobilitetsåtgärder. Parkeringsbehovet ska lösas i ett underjordiskt garage inom
fastigheten.
Cykelparkering

Gällande parkeringsnorm och parkeringspolicy för Malmö stad gäller som utgångspunkt
för beräkning av cykelplatsbehov. Det slutgiltiga parkeringstalet fastställs i bygglovsskedet.
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Cykelparkeringen ska beräknas enligt normen 2,5 cykelplatser per lägenhet. Det innebär att
253 cykelplatser ska ordnas för de nya lägenheterna utöver de redan befintliga platserna för
de befintliga bostäderna. Cykelparkeringen ska vara attraktiv och tillgänglig, och erbjuda
platser för både vanliga cyklar och lådcyklar. Minst 1 av de 2,5 cykelplatserna ska vara
lättillgängliga. Det är viktigt att en stor del av cykelparkeringen erbjuder möjlighet till
fastlåsning av ram samt att de placeras väl synliga i en trygg miljö.
För arbetsplatser gäller 0,4 cykelplatser per anställd. Utöver detta tillkommer cykelplatser
för besökare till publika lokaler vilket uppgår till cirka 70 cykelplatser. Dessa cykelplatser
ska i första hand placeras i direkt anslutning till respektive entré på kvartersmark. I aktuell
plan finns begränsade möjligheter att ordna besöksparkering till lokaler vilket innebär att ett
något reducerat antal kan accepteras. Fastighet- och gatukontoret ser att det finns möjlighet
att komplettera med ytterligare cykelplatser på allmän platsmark i anslutning till fastigheten.
Dessa cykelplatser kan dock inte tillgodoräknas som cykelplatser tillhörande fastigheten.
Angöring

Angöring till parkeringsgaraget och till lokaler i plan 1 sker från Nikolaigatan.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Området är anslutet till den kommunala Va-anläggningen. Vid behov av ytterligare
anslutning till spill- eller dagvattennäten kan det ombesörjas antingen i Smedjegatan eller i
Nikolaigatan.
Dagvatten

Andelen hårdgjord yta kommer att minska inom planområdet vid ett genomförande av
detaljplanen då tidigare hårdgjord yta kan nyttjas till viss fördröjning av dagvatten i
växtbäddar på bostadsgården och på gröna tak. Dagvattenhantering kommer lösas genom
att leda dagvatten till dagvattenledningar längs med Smedjegatan.
Fastighetens hörn i korsningen Smedjegatan/Södra Förstadsgatan är ansluten till
kombinerat system. Övriga delar av fastigheten är ansluten till dagvattennätet och avleds till
Malmös inre kanaler.
Avfallshantering

Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Avfallsplan 2016–2020 för Malmö stad och Burlövs
kommun. Inom kvartersmark ska utrymme för avfallshantering inklusive källsortering finnas,
för såväl boende som verksamheter. Avfallsutrymmena bör placeras i markplan med
kortast möjliga avstånd för hämtningsfordon.
Planeringen av hämtplats/angöring av avfall ska ske så att hämtplatsen inte stoppar upp
trafiken och placeras med så kort avstånd som möjligt, helst 10 meter, mellan kärl och
sopfordon. Backning bör inte förekomma.
Tillgänglighet för sophämtning kommer att finnas från omgivande gator.
Värme

Anslutningsmöjlighet till fjärrvärme finns i de intilliggande gatorna.
Gas

Anslutningsmöjlighet till gas finns i de intilliggande gatorna.
Elförsörjning

Anslutningsmöjlighet till el finns i de intilliggande gatorna.
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2.7 Skydd mot störningar

Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom
planbestämmelse, se vidare under 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/Omgivningsbuller.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Motiven till bedömningen framgår under respektive ämnesrubrik nedan.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild

Detaljplanen medger en högre bebyggelse än på angränsande fastigheter och står därmed i
kontrast till den befintliga skalan i Möllevångens kvartersstad om 4–5 våningar.
För gatunivån längs Smedjegatan innebär förslaget möjlighet till mer liv och att folk stannar
upp och befolkar platsen genom de lokaler med entréer som förläggs mot gatan.
Sol och dagsljus

Solstudier
Bostadsgården inom detaljplaneområdet är del av en storgård med ett övergripande gott
ljusinfall. En solstudie har genomförts som visar att gården främst är solbelyst på
sommarhalvåret och då på morgonen och mitt på dagen. Begränsat solinfall uppnås på de
norra delarna av gården på förmiddagen vid höst-och vårdagjämning.
För befintlig bebyggelse i anslutning till detaljplanen finns viss påverkan från i detaljplanen
medgiven utbyggnad, främst under morgontid höst- och vårdagjämning. Detta gäller såväl
befintlig storgård som bostadsgårdarna väster om detaljplaneområdet. Nedan redovisas
solstudier för vår- och höstdagjämning, sommar samt november.

Höst- och vårdagjämning, mars och september 09.00. Höst- och vårdagjämning, mars och september 12.00

Höst- och vårdagjämning, mars och september 17.00.
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Sommar 09.00.

Sommar 12.00.

Sommar 17.00.

November 09.00.

November 12.00.

November 17.00

Dagsljus
En övergripande dagsljusstudie, Vesslan 14 Vertical sky component 2019-06-18 v3, har
genomförts under planarbetet.
Studien visar att en utbyggnad i enlighet med föreslagen detaljplan kan tillhandahålla god
dagsljustillgång med mindre undantag för den nya bebyggelsen. Problem med
dagsljustillgången uppkommer vid uppförande av loftgångar och indragna balkonger, vilket
ska uppmärksammas i samband med fördjupade studier i bygglovsskedet. För befintlig
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bebyggelse visar studien en viss försämring av dagsljustillgången. Framför allt finns en
mindre påverkan i de nedersta våningarna på de två mest söderliggande gavlarna längs
Nikolaigatan.

Beräkning VSC på ny bebyggelse

Beräkning VSC på befintlig anslutande bebyggelse med föreslagen utbyggnad
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Beräkning VSC på befintlig anslutande bebyggelse med befintligt p-hus.
Luftkvalitet

Förslagen bebyggelse bedöms inte påverka luftkvaliteten nämnbart och bedöms klara
gällande normer för luftkvalitet.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar. Slutlig recipient
från större delen av fastigheten är Malmös inre kanaler. Hörnet på fastigheten i korsningen
Smedjegatan/Södra Förstadsgatan, är kopplat till ett kombinerat ledningsnät och avleds via
Turbinens pumpstation till Sjölunda Avloppsreningsverk för rening.
Det tillskott av bostäder på redan ianspråktagen och hårdgjord mark som ett
genomförande av detaljplanen innebär bedöms inte medföra någon risk för försvårande av
att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

En datorsimulering av ett 100-årsregn är gjord för Malmö stad. Denna visar att
översvämningsrisken vid ett 100-årsregn inom och i anslutning till planområdet i dagsläget
är obefintlig. Smedjegatan och Nikolaigatan ligger idag på höjder mellan 8,0 och 8,5 m i
RH2000.
Genomförandet av detaljplanen bedöms kunna medföra något förbättrad fördröjning av
vatten vid skyfall och därmed kan konsekvenserna av detaljplanens genomförande vid
skyfall bli positiva.
Markföroreningar

En bensinstation har tidigare varit belägen i korsningen Nikolaigatan/Smedjegatan, inne i
nuvarande parkeringshus. På äldre ritningar framgår det att bensinstationen omfattade tre
cisterner i källarplan.
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Fastigheten har år 2014 undersökts på uppdrag av Spimfab, vilket var ett åtgärdsprogram
från Svenska Petroleum och Biodrivmedelinstitutet (SPBI), för att undersöka eventuellt
behov av åtgärder mot bakgrund av att en drivmedelsstation varit belägen inom fastigheten.
Undersökningen omfattade tre platsbesök, och det konstaterades att någon miljöteknisk
markundersökning inte var möjlig att genomföra i anslutning till den f.d.
drivmedelsstationen. Enligt SPIMFAB:s slutrapport (SPIMFAB, 2014) avslutas
undersökningen av fastigheten Vesslan 14 mot bakgrund av att fastigheten bedöms vara
ren med avseende på historisk drivmedelshantering.
Oklarhet råder kring om de två övriga bensincisternerna ligger kvar idag eftersom dessa
inte har kunnat lokaliseras och undersökas med anledning av befintlig byggnation. Det kan
därför inte uteslutas att det kan förekomma föroreningar som härrör från bensinstationen
med anledning av att samtliga cisterner inte har kunnat undersökas och eftersom mark-och
grundvattenprovtagning inte har kunnat genomföras. Vid åtgärder som inbegriper
ombyggnation av byggnaden vid fastigheten Vesslan 14 i sådan grad att mark/grund
friläggs behöver kompletterande undersökningar genomföras avseende cisternkontroll samt
mark- och grundvattenprovtagning.
Efter samrådet har även en historisk inventering som omfattar hela planområdet tagits
fram (PM Historisk inventering Vesslan 14, Malmö, WSP 2019-05-23).
Sammanfattningsvis konstateras att nyttjandet av fastigheten utöver drivmedelsstationen i
form av garage-, bostads- och handelsändamål inte förväntas ha bidragit till fastighetens
föroreningssituation.
Plankartan anger villkor för sanering innan startbesked.
Om misstänkta föroreningar påträffas ska dessa anmälas till miljöförvaltningen.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i
förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
”Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst
55 dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.
För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad
uppgå till 65 dBA.
Om en bostad har en eller flera uteplatser får denna ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA upp till
femgånger i timmen).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.”
Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom
planbestämmelse.
En bullerutredning har genomförts av WSP 2016-06-05 som redovisar beräknade
bullernivåer. Bullerutredningen utgår från värden som Malmö stad har tillhandahållit
konsulten 2016 och är beräknande utifrån vardagsdygnstrafiken inklusive tungtrafik. I
Malmö stads beslutade Trafik- och mobilitetsplan är målet att biltrafiken ska minska från 25%
till 15% i andel av färdmedelsfördelningen i området, vilket innebär en minskning utifrån
dagens situation.
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Bullerkarta med dygnsekvivalenta ljudnivåer. Grön färg under 55 dBA, gul färg under 60 dBA, orange färg under
65 dBA
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Bullerkarta med maximala ljudnivåer. Rosa färg under 85 dbA, röd färg under 90 dbA, lila färg under 95 dbA.

Samtliga värden vid den nya bebyggelsen understiger godtagbara dygnsekvivalenta
ljudnivåer. Längs Södra förstadsgatans befintliga bebyggelse finns de högsta bullernivåerna,
mellan 60 och 65 dB(A). Befintlig bebyggelse har lägenheter som är högst 35 m2 eller
dubbelsidiga lägenheter med tyst sida mot gården.
De maximala ljudnivåerna överstiger godtagbara nivåer på områdets gatusidor. Uteplatser
för enkelsidiga lägenheter mot gatsidan ska därför anordnas på kvartersgården.
Trafikkonsekvenser

Idag finns det ett befintligt parkeringshus, infart sker längs Smedjegatan och biltrafik korsar
cykelbanan. Flytten av infarten till Nikolaigatan innebär att korsandet av cykelbanan istället
flyttas till korsningen Nikolaigatan/Smedjegatan där det är en tydligare trafiksituation och
tydligare prioritet för cyklister och gående. Det har gjorts en bedömning att framtida
trafiksituation inte kommer att försämras. Malmö stad arbetar för att fler ska använda
andra färdmedel som cykel och kollektivtrafik, vilket medför att framtida prognos innebär
en minskning av andel biltrafik i området. Förslaget bedöms ge mycket små konsekvenser
för trafiken i området. Utifrån gjorda undersökningar bedöms parkeringshuset endast i
ringa omfattning nyttjas av bilister som inte har boende inom fastigheten. För boende inom
fastigheten löses parkeringen i nytt parkeringsgarage.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att medge uppförande av en funktionsblandad bebyggelse.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Det befintliga
bostadshuset får genom förslaget en bostadsgård för vistelse som idag saknas.
Bostadsgården, gemensam för befintlig och ny byggnad, innehåller en begränsad yta för
utelek. Gårdsytan är lugn och avskild och delvis solbelyst, främst mitt på dagen på årets
ljusa månader. Området är ett centralt stadsområde med god kollektivtrafik och goda
cykelförbindelser.
Jämställdhet

God tillgång till näraliggande skolor och förskolor kan antas underlätta jämställdhet.
Smedjegatan kan idag uppfattas som en otrygg miljö med sin slutna och mörka
bottenvåning. Med verksamhetsentréer mot gatan kan detta förbättras.
Kommunal service

Planen ligger i ett område med god tillgång till skolor, ytterligare förskoleplatser behövs
men ryms inte i denna detaljplan.
Kommersiell service

Området har god tillgång till kommersiell service. Nuvarande matvarubutik antas ligga kvar
i fastigheten och ytterligare butiker möjliggörs.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan
fastighetsägarna inom planområdet.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att
brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan
körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och
uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är
säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas i samband med bygglovsansökan.
Föroreningar behöver utredas ytterligare innan startbesked.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och Contentus AB. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap 40 §
plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen antas eller
godkänns i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer preliminärt att reglera frågor som har med ersättning för
gatukostnader göra.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av
ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av möjligheten att bygga nya bostäder i ett centralt
kollektivtrafiknära läge. De nya byggnaderna kan också bidra till en mer levande gatumiljö
med öppna bottenvåningar.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande och har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram
detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret samt
miljöförvaltningen deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Fastigheten Vesslan 14 ägs av Contentus AB och omfattar 3658 kvm. Fastigheten
Innerstaden 6:59 ägs av Malmö kommun.

Planområdet markerat med röd linje
Platsens historik

Kvarteret Vesslan tillhör de västra kvarteren av Möllevångens slutna kvartersstad, nära
institutionsstråket där t ex Johannesskolan, Triangelns station och Johanneskyrkan är
belägna. Största delen av kvarteret består av 1930-talsbebyggelse i mestadels fyra våningar.
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Fastigheten Vesslan 14 bebyggdes 1955 med bostadshuset och det dåvarande varuhuset
EPA (idag delar av ICAs lokaler). Samtidigt byggdes på fastigheten en bageribyggnad i en
våning, långt indragen från gatan. Redan tidigare fanns en bensinstation i korsningen
Smedjegatan-Nikolaigatan. Bageri och bensinstation revs i mitten på 1960-talet för att ge
plats för nuvarande parkeringshus.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Kvarteret Vesslan är en del av Möllevångens kvartersbebyggelse. Miljön är tät, en sluten
kvartersstad med blandat innehåll. Fastigheten ligger som en hörna av kvartersstaden där
angränsande bebyggelse åt väster har öppet bebyggelsesätt. Smedjegatan, belägen söder om
fastigheten, knyter samman Möllevångstorget med station Triangeln och är ett viktigt stråk
för gående och cyklister.
Bebyggelse

Ett bostadshus i fyra våningar mot Smedjegatan och Södra Förstadsgatan i fastighetens
östra del har höjden 14 meter. Hörnan markeras med ytterligare en bostadsvåning och är
knappt 17 meter hög. Byggnaden är i ljust rött tegel. Bottenvåningen upptas av ICAs
matvaruaffär.
Fastighetens västra del, Smedjegatan - Nikolaigatan, är bebyggd med ett parkeringshus i
samma höjd. P-huset har en centralt placerad volym ca 19 meter hög. Parkeringshuset
täcker nästan hela denna del av fastigheten.
Plan 1 upptas i hela fastigheten av handel. Mot Nikolaigatan finns butikens varuintag med
en stor inlastningsyta. Ytterligare ett varuintag nära korsningen Smedjegatan utgör nedfart
till källarplanet som idag står tomt. Infarten till p-huset ligger vid Smedjegatan.
Gatufasaderna är sluten med få entréer och utan fönsteröppningar.
Fastighetens gårdsyta är helt bebyggd. Östra delen är uppbyggd 4,5 meter och rymmer en
del av ICA-butiken, den västra täcks av p-husets stora byggnadsvolym.
Endast planområdets bebyggelse från 1950- och 60-talet skiljer ut sig från kvarterets övriga
tidstypiska 1930-talsbebyggelse. Kvarteret i övrigt har fasader i ljus puts och har likartad
utformningen.
Den gemensamma gården är till större delen planterad och utformad för rekreation. Måtten
är ca 80 x 55 meter. Här finns en tvåvåningsbyggnad från 1930-talet som inrymmer en stor
daglig verksamhet. Fastigheten närmast Vesslan 14 är avskild från de övriga. Lågdelar på
Södra Förstadsgatans gårdssida möjliggör större affärsverksamheter mot gatan.
Planområdet ingår i karaktären ”sluten kvarterstad” enligt Handlingsprogram för arkitektur och
stadsbyggande.
Kollektivtrafik

Planområdet ligger nära Triangelns station och 500 meter från Södervärns busstation.
Gång-, cykel- och biltrafik

Smedjegatan är avstängd för biltrafik i höjd med Triangelns station. Smedjegatan är del av
ett längre cykelstråk från Rosengård till Triangelns station och vidare västerut.
Teknisk försörjning

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten-, spill- och dagvatten.
Ledningsdragningar för el, tele, VA, fjärrvärme och gas går i Smedjegatan och för el, VA
och fjärrvärme i Nikolaigatan. Inom planområdet finns distributionsledningar för naturoch biogas samt gasservisledning.
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Huvuddelen av fastigheten är ansluten till ett separerat ledningssystem för dagvatten och
spillvatten. Recipient för dagvattnet är Malmös inre kanaler. En mindre del av fastigheten
är ansluten till ett kombinerat ledningssystem. Vatten från dessa delar avleds till Turbinens
pumpstation och leds vidare till Sjölunda Avloppsreningsverk för rening före utsläpp till
recipient som är Malmö Hamn.
Kommunal och kommersiell service

Området är välförsett med skolor, förskolor och kommersiell service.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kulturmiljövård som omfattar de äldre
delarna av Malmö. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada
riksintresset.
Översiktsplan

Området redovisas i översiktsplanen som blandad stadsbebyggelse, sluten kvartersstad.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Gällande detaljplan PL 699 är från 1965. Nuvarande bebyggelse är i enlighet med planen.
För gatumark gäller PL 121.
Tomtindelningen 1280K-117V gäller som fastighetsindelningsbestämmelse.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom
planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument



Riktlinjer för grönytefaktor, 2014



Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005



Bostadspolitiska mål, 2012



Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015–2020



Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018



Cykelprogram för Malmö Stad 2012–2019



Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010



Avfallsplan 2016–2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun



Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016



Energistrategi för Malmö (2008)



Grönplan för Malmö (godkänd KF 2003)



Miljöbyggstrategi (malmo.se)



Miljöprogram (med handlingar) för Malmö 2009–2020 (antagen KF 2009)
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Utredningar till grund för planförslaget



Dagsljusberäkning, 2018-07-05



Dagsljusstudie, VSC, 2019-06-18



Solstudie, 2019-04-11



Utredning mark, 2014-08-12



Utredning mark, 2019-05-23



Trafikbullerutredning, 2016-05-02

Stadsbyggnadskontoret

Ann-Katrin Sandelius
Enhetschef

Daniel Eklund
Planhandläggare
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