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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bystrukturen i Tullstorp med
främst bostäder men också viss centrumverksamhet ut med korsningen Fortunavägen/
Tullstorpsvägen.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget möjliggör en förtätning av Tullstorp med bostäder och viss
centrumverksamhet. Intentionerna är att området ska bebyggas med cirka 45 bostäder
fördelade på radhuslängor och parhus. Området närmast korsningen Fortunavägen/
Tullstorpsvägen planeras för bostäder med möjlighet att inrymma bottenvåningen med
centrumverksamhet. Längs med fastighetsgränsen i norr, öst och delvis väst kommer en
angöringsgata på kvartersmark att anordnas, med anslutande markparkering. Placering av
byggnaderna kommer att i huvudsak ske med långsidan ut mot angöringsgatan. Strukturen
möjliggör såväl gemensamma bostadsgårdar och enskilda uteplatser som är avskilda från
angöringsgatan. Byggnaderna ska utföras med sadeltak med en nockhöjd på 9,5 meter och
en lutning på minst 40 grader. Angöring till planområdet sker från Tullstorpsvägen.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planeringsförutsättningar

Planområdet har en area på cirka 14 500 m² och avgränsas i söder av Fortunavägen och i
väst av Tullstorpsvägen. Planområdet är beläget i området Fortuna-Hemgården i östra
Malmö. Inom fastigheten har det tidigare bedrivits verksamheter, däribland en bilverkstad.
Planområdet omfattar fastigheten Tullstorp 180:75 som är privatägd.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanens övergripande intentioner, som
anger markanvändningen ny blandad stadsbebyggelse.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / områdets disposition och gestaltning

Grundtanken med förslaget är att omvandla en tidigare industrifastighet till blandad
stadsbebyggelse genom att planlägga för bostäder och centrumverksamhet. Angöring
föreslås ske från Tullstorpvägen och Fortunavägen via en angöringsgata på kvartersmark ut
med den norra, östra och delvis västra fastighetsgränsen. I anslutning till gatan finns
utrymme för markparkering för boende och besökande. Egenskapsytorna inom
planområdet är utformade på ett sätt som gör att byggnaderna placeras i huvudsak med
långsidan mot planerad angöringsgata. Placeringen av byggnaderna separerar trafiken från
bostadsgårdarna. Detta möjliggör gröna, lummiga och gemensamma bostadsgårdar där
byggnaderna bidrar till att skapa skyddade bostadsgårdar med en god ljudmiljö. På
bostadsgårdarna möjliggörs utrymme för lek och rekreation. Samutnyttjande av
bostadsgården skapar möjligheter för en större social gemenskap mellan de boende.
2.2 Bebyggelse

Inom planområdet planeras främst för bostäder. Ambitionen är att byggnaderna ska
utformas som radhus och parhus. I fastighetens sydvästra hörn, mot korsningen
Fortunavägen och Tullstorpsvägen, tillåts bostadsbyggnadens bottenvåning inrymmas med
centrumverksamhet. Byggnaderna inom planområdet ska ha en högsta nockhöjd på 9,5
meter och ska utformas med sadeltak med en lutning på minst 40 grader för att knyta an till
bebyggelsetraditionen i Tullstorp. Takkupor får finnas till maximalt en tredjedel av fasadens
längd utan inverkan på taklutningen. Byggrätterna möjliggör byggnader på två till tre
våningar, där den översta våningen är inom takfallet. Planförslaget möjliggör cirka 45
bostäder. Byggrätterna är orienterade med takfall åt söder, väst och öst som i kombination
med lutningen skapar goda förutsättningar för en effektiv lokal energiproduktion genom
anläggandet av solenergianläggningar. Byggrätter inom planområdet är placerade så att
skuggbildning på taken kan undvikas (se illustrationer under rubriken solstudie på s. 17).
På nästkommande sidor visas ett av flera möjliga utbyggnadsalternativ som detaljplanen
medger.
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Illustrationen ovan redovisar hur planområdet kan utformas gällande fördelning och placering av byggnader,
bostadsgårdar, trafiklösning och parkeringslösning.
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

Tre gemensamma bostadsgårdar planeras i området, varav två är lite större. I plankartan
anges det genom att områdena är försedda med en bestämmelse om att mark inte får förses
med byggnader (prickmark). Inom den östra bostadsgården finns en uppvuxen skogsek. Ut
med den norra fastighetsgränsen finns en trädrad av arten poppel. Trädraden omfattas av
ett generellt biotopskydd för alléer. Skogseken och trädraden av poppel har ett stort naturoch upplevelsevärde och ska bevaras. Träden har försetts med skyddsbestämmelse samt
bestämmelse om att marklov krävs för fällning av träd. Utöver de gemensamma
bostadsgårdarna finns utrymme för mindre privata trädgårdar i anslutning till varje
byggnad, se illustrationen ovan.
Detaljplanen reglerar att en grönytefaktor om minst 0,6 ska uppnås inom planområdet.
Syftet med bestämmelsen är att planområdet ska ha samma grönskande karaktär som
Tullstorp i övrigt.
2.5 Trafik
Gång, cykel och biltrafik

I det omkringliggande gatunätet finns inga separata gång- och cykelvägar utan alla
rörelser sker i blandtrafik. En angöringsgata på kvartersmark planeras ut med den östra,
norra och delvis västra fastighetsgränsen. Angöringsgatan kopplas till Fortunavägen i
söder och Tullstorpsvägen i väst. Angöringsgatan anordnas på kvartersmark och föreslås
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bli enkelriktad för att minska körbredden och därmed minska den hårdgjorda ytan.
Parkeringsplatserna ut med angöringsgatan bör snedställas för att tydligare markera att
gatan är enkelriktad. Snedställda parkeringsplatser ökar också uppsikten bakåt vilket kan
bidra till en säkrare trafikmiljö. Anordnas kvartersgatan enkelriktad bör infart ske från
Tullstorpvägen.
Detaljplanen möjliggör också att angöringsgatan blir dubbelriktad genom att dra in
byggnaderna närmare de planerade bostadsgårdarna. En del av angöringsgatan kommer
då att behövas anordnas inom egenskapsområden med byggrätt.
Kollektivtrafik

Detaljplanen innebär inga ändringar i befintliga förhållanden gällande kollektivtrafik.
Bilparkering

Intentionerna är att radhus och parhus ska uppföras inom planområdet med gemensam
parkeringslösning ut med angöringsgatan. Enligt Malmö stads parkeringspolicy och
parkeringsnorm (2010) ska 1,4 bilplatser per bostad anordnas vid uppförandet av en-och
tvåbostadshus om parkeringslösningen anordnas gemensamt. Planförslaget inrymmer
cirka 45 bostäder vilket motsvarar ett parkeringsbehov på 63 bilplatser. Längs
angöringsgatan finns möjlighet att anlägga cirka 80 parkeringsplatser. Parkering för
rörelsehindrade ska kunna anordnas inom 25 meter från bostadsbyggnadernas entréer.
Detaljplanen skapar också möjlighet att en del av planområdet inryms med
centrumverksamhet i bottenvåningen. Parkeringsbehovet för centrumverksamheten är
beroende på vilken typ av verksamhet som etablerar sig i området.
Vid ansökan om bygglov ska en parkeringsutredning redovisas.
Cykelparkering

Enligt Malmö stads parkeringspolicy och parkeringsnorm (2010) ska 2,5 cykelplatser
anordnas per bostad. Detaljplanen möjliggör cirka 45 bostäder vilket innebär att cirka
112 cykelplatser ska anordnas. Intentionerna är att radhus och parhus ska uppföras
inom planområdet. För en- och tvåbostadshus gäller inte ovanstående utan cykelplatser
anordnas av varje bostadsinnehavare. Gällande centrumverksamheten är behovet av
cykelparkering beroende på vilken typ av verksamhet som etablerar sig i området.
Utrymme finns att anordna gemensamma och enskilda cykelparkeringsplatser inom
planområdet.
En parkeringsutredning ska redovisas i samband med ansökan om bygglov.
2.6 Teknisk försörjning
Dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.
Idag är fastigheten ansluten till den kommunala dagvattenledningen i Tullstorpsvägen via
en ledning i fastighetens västra delar. För att hantera den ökade avrinningen i samband med
att detaljplanen genomförs kommer ytterligare en dagvattenledning anslutas till
planområdet. Den tillkommande ledningen kommer att placeras i planområdets sydöstra
del och ansluta till ledningar i Fortunavägen. Ytterligare en anslutningspunkt innebär att
belastningen på ledningsnätet delas upp.
Avfallshantering

Avfallshanteringen utformas i samråd med VA SYDs avfallsenhet.
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Utrymmena för avfallshanteringen ska vara dimensionerade så att det dagligt
uppkommande avfallet kan sorteras fastighetsnära. Det är viktigt att avfallsutrymmena
planeras för fullständig sortering och att det tas höjd för att ytterligare fraktioner kommer
att sorteras ut i framtiden. Avfallsutrymmena ska placeras i markplan med kortast möjliga
avstånd till uppställningsplats för hämtningsfordon. Dragvägen för hämtfordon får aldrig
överstiga 50 meter och lutningen ska inte vara mer än 1:12. Backning ska undvikas. Det är
viktigt att man tar höjd för god trafikmiljö och arbetsmiljö genom att göra plats för
avfallshämtningsfordonet så att det kan stanna vid hämtstället.
Om utrymmen för avfall anordnas i fristående sophus rekommenderas ett minimiavstånd
på åtta meter till närmsta bostadsfönster, friskluftsintag, balkong eller uteplats för att
minska risken för lukt eller bullerstörningar.
Utformningen av avfallshanteringen ska ske baserat på Avfallsplan 2016-2020 för Burlövs
kommun & Malmö stad.
Intentionerna är att komplementbyggnader för avfall ska uppföras ut med angöringsgatan,
som i plankartan är markerad med korsmark.
Värme

Området ligger långt ifrån fjärrvärmeledningar. Viss möjlighet finns för anslutning till
fjärrvärmeledningar. Samråd sker med E.ON.
Gas

Området kan kopplas till befintligt nät.
Elförsörjning

Området kan kopplas till befintligt nät.

2.7 Skydd mot störningar
Skyfall

Marken inom planområdet sluttar åt söder. Inom fastigheten finns en mindre sänka i
planområdets sydöstra del (i anslutning till Fortunavägen). Sänkan har ett djup på cirka 1020 centimeter. Vid ett skyfall kommer sänkan att fyllas med vatten. Detta område inom
fastigheten är därför inte lämpligt för byggnader. Sänkan förses med bestämmelse om att
byggnad inte får uppföras (prickmark) och att markytan inte får hårdgöras. En utökad
marklovsplikt har införts i plankartan för ändring av markens genomsläpplighet. Sänkan
kan med fördel förses med grönska.
Trafikbuller

En trafikbullerutredning har tagits fram för planområdet. Trafikbullerutredningen visar att
hela planområdet kan bebyggas för bostadsändamål utan att behöva vidta några åtgärder
för att uppnå en god ljudmiljö. För uteplatser kan vissa åtgärder behövas beroende på var
de placeras inom området. Inom fastigheten kan flera uteplatser anordnas där
bullernivåerna inte överstiger gällande riktvärden. Ytterliggare information om trafikbuller
går att hitta under konsekvensavsnittet, på sidan 14.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
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Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Utökad lovplikt

Marklov för trädfällning

Inom planområdet finns flera värdefulla träd. I planområdets östra del finns en skogsek
och ut med den norra fastighetsgränsen finns en rad popplar. Träden har ett stort värde
och ska bevaras. Marklovsplikten har därför utökats för att omfatta fällning av ovanstående
träd, vilket i plankartan anges med planbestämmelsen a1.
Marklov för ändring av markens genomsläpplighet

I planområdets sydöstra del i anslutning till Fortunavägen finns en sänka som vid ett 100årsregn översvämmas. Området har försetts med flera bestämmelser för att säkerställa en
god skyfallshantering däribland att markytan inte får hårdgöras. Marklovsplikten har
utökats för att omfatta ändring av markens genomsläpplighet inom en del av området som
utgör en sänka. I plankartan gör den utökade marklovsplikten sig uttryck med
planbestämmelsen a2.
Markreservat för underjordiska ledningar

Parallellt med den södra fastighetsgränsen för Tullstorp 180:75 går underjordiska
elledningar. Ledningarna ska ligga kvar och förses därför med ett markreservat för
allmännyttiga underjordiska ledningar, u-område. Markreservatet förses också med
prickmark som innebär att marken inte får förses med byggnad.
Villkor för startbesked

Markföroreningar har påträffats inom planområdet. Föroreningarna överstiger riktvärden
för känslig markanvändning. Detaljplanen villkorar att startbesked inte får medges innan
markföroreningen är avhjälpt, vilket regleras med en bestämmelse på plankartan.

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.
Bedömningen är gjord baserat på att planförslaget innebär en förtätning med bostäder som
inte innebär en betydande påverkan på sin omgivning. En stor del av planområdet är
hårdgjord och saknar ekologiska värden. I planområdets östra del består markytan av en
betydande yta med träd och buskage. Däremot har utredning visat att en större del av
beståndet är i mycket dåligt skick. Träd som är vitala har skyddats i detaljplanen.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Idag består planområdet av industrimark där delar av byggnationen brann ner 2014 med
undantag av tre verksamhetslängor som planeras att rivas. Detaljplanens genomförande
innebär att fastigheten bebyggs med bostäder med en nockhöjd på 9,5 meter och en
begränsad del för centrumverksamhet. Höjden på tillkommande byggnader kommer vara
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något högre än byggnaderna i planområdets närhet. För att minska det visuella intrycket av
högre byggnation kommer byggnaderna utföras med sadeltak med en minsta taklutning på
40 grader och att takkupor endast får uppföras till maximalt en tredjedel av fasadens längd.
Planläggningen bedöms ha en positiv inverkan på stadsbilden då förslaget bidrar till en mer
sammanhållen bystruktur.
Kulturmiljö och arkeologi

Inom planområdet står en häradssten. Häradsstenen är 1.45 meter högt med inskription på
två av sidorna. Häradsstenen bär inskriptioner med texten Malmö stad, kommunens
stadsvapen samt en pil. Häradsstenen bär samma inskriptioner för Bara Härad.
Häradsstenen bör inte flyttas eller på något sätt förändras utan att det föregås av ett samråd
med länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Planområdet är inom blå heldragen linje. Inom röd cirkel ligger häradsstenen.

Skulle fornlämning påträffas i samband med markarbeten ska dessa omedelbart avbrytas
och länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.
Grönstruktur

En betydande del av planområdet består av hårdgjord yta. Den hårdgjorda ytan är belägen i
fastighetens västra del där grunden för de nedbrunna byggnaderna är kvar samt där de
kvarvarande verksamhetsbyggnaderna står idag. I fastighetens östra del består marken av en
gräsmatta och en större samling träd, sly och buskage.
För att bedöma vitaliteten av trädbeståndet har en inventering genomförts av GM
Trädvård, 2018-08-28. Majoriteten av trädbestånden består av fruktträd som blivit kraftigt
angripna av fruktträdskräfta. Inventeringen visar att trädbeståndet i övrigt också är i
generellt dåligt skick och majoriteten av träden rekommenderas att avverkas.
Inom området står dock flera träd som är värda att bevara. I fastighetens östra delar står en
fullvuxen skogsek. Precis intill skogseken står en vårtbjörk vars krona har vuxit in i
skogseken. Då trädets krona ligger i konflikt med eken rekommenderas en fällning av
vårtbjörken så ekens krona kan fortsätta att utvecklas naturligt. Trots att båda träden har en
mycket god vitalitet prioriteras i detta fall eken.
I fastighetens norra gräns står ett tiotal större popplar som troligtvis är planterade som
vindskydd. Vissa av träden är döda och bör fällas. I övrigt är merparten av träden vitala och
ska bevaras. Trädraden omfattas av ett generellt biotopskydd för trädalléer och kan utgöra
en viktig livsmiljö för olika insekter.
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De bevarandevärda träden har i detaljplanen försetts med skyddsbestämmelse samt med
marklov för trädfällning. I övrigt reglerar detaljplanen en grönytefaktor på 0,6.
Bestämmelserna i kombination med varandra innebär att fullvuxna och vitala träd bevaras
medan träd som är i dåligt skick avverkas och ersätts med annan grönska i samband med
genomförandet av detaljplanen.
För fällning av träd som skyddas av ett generellt biotopskydd måste dispens sökas hos
länsstyrelsen.
Risker och säkerhet

Planområdet ligger cirka 320 meter från Yttre Ringvägen, som är en primär transportled för
farligt gods. Mellan Yttre Ringvägen och planområdet finns avskiljande bebyggelse.
Planområdet ligger utanför riskhanteringsavståndet på 150 meter som anges i Riskhantering i
detaljplaneprocessen- Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods, utgiven av
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, och Västra Götaland år 2006.
Enligt översiktsplanen medges bostadsbebyggelse, oavsett boendetäthet, fram till 100 meter
från vägkant. Med tanke på att avståndet till Yttre Ringvägen bedöms inga åtgärder vara
nödvändiga med hänsyn till risker och säkerhet.
Luftkvalitet

Planförslaget innebär en förtätning med fler människor och rörelser på platsen. Med tanke
på planområdets läge i staden är det troligt att genomförandet av detaljplanen kommer att
innebära att fler rör sig med motorfordon i området. Ökningen av rörelser är dock
begränsad och befaras inte medföra en försvåring av uppfyllandet av miljökvalitetsmål för
frisk luft.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till
Risebergabäcken, vidare till Sege å och slutligen Öresund. Fastigheten omvandlas från
industri till bostadsområde, vilket minskar risken för utsläpp som kan påverka
vattenkvaliteten. I dagsläget är en stor del av fastigheten hårdgjord. Hårdgörningsgraden
bedöms öka något i samband med genomförandet av detaljplanen, vilket kommer att
innebära en viss ökning av vattenföring till recipienten. Sammantaget bedöms dock inte
detaljplanen försvåra möjligheterna att uppnå mål för miljökvalitetsnormen för vatten.
Skyfall

En simulering av ett 100-årsregn är gjord för Malmö stad. Denna visar att
översvämningsrisken vid ett 100-årsregn inom planområdet är låg. Planområdet ligger
höjdmässigt bra till med en svag lutning åt söder. Inom planområdet vid ett 100-årsregn
ansamlas cirka 360 m³ vatten i lågpunkter, framförallt i den sydöstra delen av fastigheten
där det finns en sänka. Vattnet blir då ståendes med ett djup på 10–20 cm. Den här delen
av planområdet är inte lämplig för byggnader och har därför försetts med en bestämmelse
om att marken inte får förses med byggnad (prickmark). Inom detta område behövs en
infartsväg.
I övrigt ska marken förbli genomsläpplig. Inom planområdet planeras tre bostadsgårdar.
För att förbättra skyfallssituationen kan dessa användas för att fördröja dagvatten vid
behov.
Markföroreningar

Inom planområdet har mark påträffats som är förorenad. En utredning har genomförts av
Miljöfirman konsult Sverige AB, daterad 2018-06-08. En kompletterande
markundersökning har därefter genomförts, daterad 2019-03-12.
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Miljöteknisk markundersökning

Utredningen är genomförd med hänsyn till den verksamhet som har bedrivits inom
planområdet och riktvärden för föroreningarna är baserad på att fastigheten planläggs för
bostäder, det vill säga känslig markanvändning (KM). Totalt 88 jordprover och två
grundvattenprover har uttagits. Föroreningar har påträffats i 15 prover. Arsenik, barium,
kadmium, kobolt, koppar, PAH, zink, alifater C16-C35 och aromater har påträffats i halter
som överstiger riktvärden för känslig mark.
I grundvattnet påvisades molybden i två prover och barium i ett prov. Det finns inga
svenska riktvärden för ovanstående. Halterna har därför jämförts med holländska
riktvärden. Påträffade halter är över holländska riktvärdet för target value men under
riktvärdet för intervention value (ung. halter varvid åtgärder krävs). Bekämpningsmedel har
endast påvisats i ett prov i halter under riktvärdet för känslig markanvändning.
Samtliga föroreningar som påvisats finns i ytlig fyllning. Merparten av föroreningarna anses
vara partiklar i fyllnaden som inte lakar till underliggande jord. Förorening i fyllnadsjord
bedöms inte ha tillkommit via spill eller läckage utan huvudsakligen som förorenade massor
som använts vid utfyllnad av fastigheten. Dessa förorenade fyllnadsmassor har inte en
tydlig utbredning i plan. I djupled tyder analyserade prover på att djupare fyllningar
generellt sett inte når upp till riktvärdet jämfört med ytlig fyllning. Men det finns även ytlig
fyllnadsjord som inte når upp till riktvärdet.
Fyllnadsjorden anses vara diffust förorenad. Ytterligare prover skulle troligen inte påvisa
något annat. Baserat på utförd undersökning anses föroreningssituationen vara relativt
tydlig.
Påvisade halter i grundvattnet tyder på att grundvattnet inte är förorenat, då halterna
bedöms som relativt låga. Eftersom föroreningarna huvudsakligen har avgränsats i djupled
inom hela området i kombination med att grundvattnet inte är förorenat anses det inte
förekomma någon spridning av föroreningar nedåt i markprofilen. Det finns därmed inte
heller någon risk att föroreningar sprids med grundvattnet ut från fastigheten.

Kompletterande markteknisk undersökning

Vid den kompletterade markundersökningen utfördes provtagning i 11 punkter. Precis som
i den ursprungliga utredningen påvisades generellt sett föroreningar i den ytliga
fyllnadsjorden. I en punkt har föroreningar påvisats i analyser ner till 1 meter djup. Inom
området finns en brunn där bekämpningsmedel hällts ut. I denna punkt noterades flera
olika bekämpningsmedel i prover uttagna ner till två meter djup men i låga halter och under
riktvärden för känslig mark och under det holländska intervention value (ung. halter varvid
åtgärder krävs). Området runt brunnen har bedömts som den potentiellt mest förorenade
inom planområdet.
Kompletterande PM

Ett kompletterande PM har framtagits med information om brunnen inför ett avhjälpande
av föroreningarna samt ett förslag på hur ett avhjälpande kan ske.
I PM:et föreslås en schaktsanering av förorenad jord. Mängden jord som bedöms behövas
schaktas ur är cirka 2 850 m³. Kostnaden för schaktningen bedöms inte utgöra ett hinder
för planens genomförande.
Omgivningsbuller
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Buller från trafik
ÅF infrastructure AB har genomfört en trafikbullerutredning, daterad 2018-02-26. För
bostäder gäller att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 60 dBA vid bostadsbyggnadens
fasad. För en bostad om högst 35 m² gäller istället 65 dBA. Skulle ljudnivån överskridas
måste minst hälften av bostadsrummen vändas mot en tyst sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids samt att 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 22.006.00.
Uteplatser ska anordnas där ljudnivån inte överstiger 50 dBA ekvivalent ljudnivå och
maximal ljudnivå på 70 dBA.
Resultatet av trafikbullerutredningen visar att vid samtliga bostadsfasader underskrids
aktuella riktvärden. Ingen del av fastigheten överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Det
finns goda förutsättningar att etablera bostäder på fastigheten utan att åtgärder måste vidtas
för att tillgodose en god ljudmiljö för boende. Uteplatser kan anordnas utan bullerskydd
inom ljusgrönt område enligt bullerkartan över ekvivalent ljudnivå på nästa sida.
Intentionerna är att både gemensamma och privata uteplatser ska anordnas inom
planområdet. Ljudnivåerna bör hållas under riktvärdena för minst en av uteplatserna.
Trafikmängderna är uppräknade till år 2040.
Efter rapportens framtagande har placeringen av byggnaderna samt höjden på byggnaderna
ändrats. Rapporten visade dock att ingen av fasaderna i de mest utsatta lägena överskred
trafikbullerförordningens riktvärden. Med anledning av detta bedömdes det inte
nödvändigt att uppdatera beräkningsmodellerna för den nya utformningen.
På följande sida illustreras trafikbullernivåerna inom planområdet.
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Ekvivalenta bullervärden över fastigheten samt vid bostadsbyggnadernas fasader. Orange färg motsvarar en
bullernivå på mellan 55-60 dBA, gul färg motsvarar en bullernivå på 50-55 dBA, ljusgrön motsvarar
45-50 dBA och mörkgrön är bullernivåer på 40-45 dBA.

Maximala bullervärden på fastigheten samt bullervärden vid fasader. Lila färg motsvarar en maximal
bullernivå på 80-85 dBA, den rosa färgen motsvarar bullernivåer på 75-80 dBA, den röda färgen
motsvarar bullernivåer på 70-75 dBA, orange motsvarar 65-70 dBA, ljusgrön motsvarar 55-60 dBA,
mellangrön färg motsvarar 50-55 dBA och mörkgrön motsvarar bullernivåer på under 50 dBA.
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Buller från verksamheter

Den närmsta verksamhetsbyggnaden ligger cirka 60 meter väst om planområdet och består
av flera växthuslängor. Mellan växthusen och planområdet finns avskärmande bebyggelse.
Eventuellt buller från växthusen bedöms inte påverka ljudnivån inom planområdet.
Trafikkonsekvenser

Biltrafiken är begränsad i planområdets närhet. En bidragande faktor är att planområdet
ligger i slutet av både Tullstorpsvägen och Fortunavägen. Planens genomförande kommer
innebära att biltrafiken kommer att öka på omkringliggande gatunät men ökningen som
detaljplanen medför bedöms inte påverka trafiksäkerheten eller framkomligheten negativt
på omkringliggande gatunät.
Solstudie

De tillkommande byggnaderna kommer att bidra till skuggbildning i området. Solstudien
visar att byggnaderna bara i liten utsträckning påverkar omkringliggande befintliga
byggnader i området. Byggnadernas skugga ändrar läge beroende på var solen befinner sig.
För att få en representativ bild för hur den tillkommande byggnaden bidrar till
skuggbildning i området under året baseras solstudien på höst/vårdagjämning samt vid
midsommar (se illustrationer nedan).

Illustrationen visar hur skuggbildningen ser ut den 21 mars kl. 8.00.
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Illustrationen visar hur skuggbildningen ser ut den 21 mars kl.12

Illustrationen visar hur skuggbildningen ser ut den 21 mars kl.16.
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Illustrationen visar hur skuggbildningen ser ut den 21 juni kl. 8.00.

Illustrationen visar hur skuggbildningen ser ut den 21 juni kl. 12.00.
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Illustrationen visar hur skuggbildningen ser ut den 21 juni kl. 16.00.

Illustrationen visar hur skuggbildningen ser ut den 21 juni kl.18.00.
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3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal avses inte upprättas i samband med framtagandet av detaljplanen.
Övriga ekonomiska konsekvenser

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele-, elledningar och
nätstation bekostas av exploatören.
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av
fastighetsägaren om inget annat avtalas.
3.4 Konsekvenser för fastigheten Tullstorp 180:75

I fastighetens södra gräns, ut mot Fortunavägen, går elledningar. I detaljplanen reserveras
mark för ledningarna. Markreservatet begränsar möjligheten att använda marken på ett sätt
som kan komma att hindra tillgången till ledningarna.
Fastigheten Tullstorp 180:75 ingår i en gemensamhetsanläggning för väg (GA:48). Efter ett
genomförande av detaljplanen är det troligt att fastigheten Tullstorp 180:75 kommer att ha
en större nytta av gemensamhetsanläggningen än i dagsläget. Det kan därmed bli aktuellt att
ompröva andelstalen i berörd gemensamhetsanläggning.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Malmö stad har fem bostadspolitiska mål mellan 2018 och 2022. Målen ska bland annat
utgöra utgångspunkt för planläggning enligt plan- och bygglagen.
Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att öka bostadsbebyggelsen.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom gröna bostadsgårdar
för rekreation och lek. I planområdets närhet råder det idag brist på separata gång- och
cykelvägar, vilket fram tills infrastrukturen är utbyggd kan ha en negativ effekt för barns
möjlighet att röra sig fritt i sitt närområde.
Planområdet ligger i ett av Malmös utbyggnadsområden, Fortuna-Hemgården. Enligt
kommunens översiktsplan planeras för en omfattande utbyggnad av cykelvägnätet vilket är
positivt sett ur ett barnperspektiv.
Tillgänglighet

Inom området finns inga betydande höjdskillnader som skulle kunna utgöra ett hinder för
individer med nedsatt förmåga att röra sig inom planområdet. Parkering för
rörelsehindrade ska anordnas inom 25 meter från bostadsbyggnadernas entré.
Jämställdhet

Detaljplanen ligger i ett område med en brist på separata cykelvägar och kollektivtrafik
vilket kan missgynna de som använder cykeln eller kollektivtrafiken som primära
transportmedel. Däremot planeras en omfattande utbyggnad av både cykelvägnätet och
kollektivtrafiken i samband med att området i stort utvecklas.
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Kommunal service

Det ökade behovet för skola och vård ses som relativt begränsat sett till detaljplanens
omfattning. Planområdet ingår i ett större utbyggnadsområde vilket innebär att
utvecklingen av den kommunala servicen måste ses ur ett större perspektiv och lokaliseras
och dimensioneras utefter det framtida behovet när hela Fortuna- Hemgården bebyggs.
Kommersiell service

Planförslaget bedöms ha en positiv inverkan på områdets tillgång till kommersiell service
då en del av planområdet planläggs med möjlighet för centrumverksamhet, något som det
råder brist på i området. Med fler boende i området ökar också underlaget för framtida
kommersiell verksamhet.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet
av området.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA
utredas.
Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som understiger 10
minuter. Om bostadshusen dimensioneras för utrymning med hjälp av räddningstjänsten
krävs tillgänglighet direkt till fasaden. Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid
utrymning från bostadshus om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller
fönstrets underkant inte överstiger 11 meter under förutsättning att det inte finns
planteringar, utskjutande konstruktioner och dylikt som försvårar uppställningen av stegen.
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.
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Radonskyddad konstruktion
kommer att krävas vid byggnation.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal avses inte upprättas i samband med framtagandet av detaljplanen.
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 om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Ingen fastighetsbildning avses genomföras i samband med genomförandet av detaljplanen.
Eventuella framtida 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 att planeringen av Fortuna-Hemgården i stort påbörjats med
ett större verksamhetsområde i Fortuna-Hemgårdens sydöstra del, invid Yttre Ringvägen.
Det är värdefullt att stärka den befintliga bystrukturen i Fortuna, längs Tullstorpsvägen och
Fortunavägen, i relation till den kommande utvecklingen i området. Inom fastigheten
Tullstorp 180:75 bedrevs tidigare mindre industriverksamhet i form av bland annat en
bilverkstad. Industribyggnaden brann ner 2014. En detaljplan i detta läge gör det möjligt att
omvandla fastigheten genom att uppföra ett större antal bostäder, vilket går i linje med
översiktsplanens intentioner. I förslaget ingår även möjligheten till viss centrumverksamhet,
något som tidigare inte funnits i området.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och har inget 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 tjänstemän från fastighets- och gatukontoret och
miljöförvaltningen deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Ortofoto med planområdet innanför röd heldragen linje.
Planområdet har en area på cirka 14 500 m² och avgränsas i söder av Fortunavägen och i
väst av Tullstorpsvägen. Planområdet är beläget i området Fortuna-Hemgården i östra
Malmö. Planområdet omfattar fastigheten Tullstorp 180:75 som är privatägd. Den del av
Fortunavägen som ligger öst om korsningen Fortunavägen/ Tullstorpsvägen har enskilt
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huvudmannaskap. I fastighetens södra gräns ut med Fortunavägen finns elledningar som är
tryggade genom ledningsrätt Lr 161/1987.1. Inom planområdet finns också ett servitut för
bland annat transformatorstation med beteckning Serv 12-IM1-64/3818.1.
Platsens historik

Tullstorp med omkringliggande landskap har en lång tradition av odling. Ett vanligt inslag
är växthus och i planområdets östra delar finns bland annat flera äppelträd och en mindre
markareal som använts för odling. Inom planområdets västra delar har det tidigare bedrivits
olika typer av verksamheter, däribland en bilverkstad. År 2014 drabbades fastigheten av en
brand som totalförstörde flera byggnader.
Bebyggelse

Planområdet har två tydliga karaktärer. I den västra delen av fastigheten har det bedrivits
verksamheter av industriell karaktär och marken är hårdgjord. Inom den här delen av
fastigheten finns tre verksamhetslängor en större asfalterad köryta och grunderna från
byggnaderna som totalförstördes i en brand 2014. Den västra delen av området har en grön
karaktär med en övervuxen gräsmatta, en större samling träd av varierad art och en mindre
areal som tidigare använts för odling.
Kulturmiljö och arkeologi

Inom planområdet finns en häradssten som är utpekad och dokumenterad i
Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök. Gränsmärket var tidigare till för att visa var olika
härader/kommuners jurisdiktion började och slutade. Gränsmärket bär inskriptioner med
texten Malmö stad, kommunens stadsvapen samt en pil. Gränsmärket bär samma
inskriptioner för Bara Härad.
Byggnadsminnen
Inom området finns inga byggnadsminnen som byggnadsminnesförklarats enligt
bestämmelser i kulturmiljölagen.
Naturmiljö

Planområdet är inte utpekat i Malmö stads naturvårdsplan.
Topografi, landskap, grönstruktur

Marken inom planområdet är relativt flackt, med en svag lutning åt söder. I den sydöstra
delen av planområdet, i anslutning till Fortunavägen finns en mindre sänka. Den del som
tidigare var bebyggd med verksamheter är hårdgjord. Den östra delen av fastigheten består
av en gräsmatta, träd och buskar som inramar ett litet markstycke som tidigare använts för
en småskalig odling.
Kollektivtrafik

Stadsbuss nr 6 har hållplatser inom Toftanäs verksamhetsområde på både Ventilgatan och
Vevaxelgatan. Vevaxelgatan ligger cirka 600 meter från planområdet och Ventilgatan ligger
cirka 800 meter från planområdet. För att ta sig från planområdet till närmaste busshållplats
är det troligt att personer använder sig av Tullstorpsvägen. Den närmaste koppling mellan
Tullstorpsvägen och Toftanäs ligger i höjd med Ventilgatan, som gångväg mätt ligger cirka
1 kilometer från planområdet. Trots att det geografiskt finns en närmare busshållplats,
saknas det kopplingar mellan områdena vilket gör att Ventilgatan utgör den närmaste gata
som är försörjd med kollektivtrafik.
Gång-, cykel- och biltrafik

Fastigheten är belägen i ett befintligt gatunät med Fortunavägen till söder om planområdet
och Tullstorpsvägen i västra fastighetsgränsen. Fastigheten är belägen i närhet av gatornas
slut. Fortunavägen slutar 270 meter från planområdet. Cirka 600 meter norrut har
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Tullstorpsvägen sitt slut. Att gatorna har sitt slut i planområdets närhet innebär att
trafikmängden är mycket låg vilket syns bland annat på låga bullernivåer.
Gatorna saknar både gång- och cykelväg.
Teknisk försörjning

Planområdet är anslutet till befintligt elnät och ligger inom verksamhetsområde för vatten
och avlopp. I Tullstorpsvägen finns gas- och teleledningar.
Dagvatten
Inom planområdet finns en lågpunkt. Vid ett 100-årsregn ansamlas cirka 10-20 cm vatten i
lågpunkten. I övrigt ligger planområdet höjdmässigt bra till sett ur ett
översvämningsperspektiv. Se nedan skyfallskartering.

Illustrationen visar hur dagvatten ställer sig vid ett 100-årsregn. Planområdet är inom röd heldragen linje. Ljusblå
innebär ett vattendjup på 10-20 cm, blå/lila färg innebär ett vattendjup på 20-30 cm och mörkblå innebär ett
vattendjup på 30-50 cm.
Kommunal och kommersiell service

På cirka 1,5 kilometers avstånd från planområdet finns tre förskolor och en grundskola. På
cirka 2,2 kilometers avstånd finns ytterligare en skola med klasser upp till årskurs 9.
Närmaste vårdcentral ligger i Kirseberg cirka 3,3 kilometer från planområdet.
Kommersiell service finns på Stora Bernstorp som ligger cirka 900 meter från planområdet.
I den södra delen av Toftanäs verksamhetsområde ligger bland annat apotek, en
stormarknad och en blomsterhandel. De södra delarna av Toftanäs verksamhetsområde
ligger cirka 900 meter från planområdet.
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5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
Översiktsplan

Området redovisas i översiktsplanen som blandad stadsbebyggelse. Planförslaget går i linje
med översiktsplanens intentioner. För Fortuna-Hemgården finns också platsspecifika
riktlinjer. Utöver en ökad kollektivtrafik och ett utvecklat gång- och cykelvägnät
eftersträvas också ett högt markutnyttjande genom att bland annat förtäta med
flerbostadshus och ett tätt markboende. Fortuna-Hemgården ska ha en grön prägel med
rikligt med grönska på framtida bostadsgårdar och förgårdsmark.
Fortuna-Hemgården är ett av Malmös största utbyggnadsområden och en omfattande
utveckling av cykelvägnätet planeras och redovisas i kommunens översiktsplan.

Blå heldragna linjer redovisar befintligt övrigt huvudcykelvägnät. Streckade blå linjer visar nya kopplingar.
Planområdets ungefärliga avgränsning är markerad i svart inom röd heldragen cirkel.

Likaså planeras nya dragningar för kollektivtrafiken.
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Heldragen orange linje redovisar stomlinjer med buss, i befintligt nät. Streckad linje redovisar stomlinjer med buss,
nya kopplingar. Planområdets ungefärliga avgränsning är markerat i svart inom röd heldragen cirkel.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är inte tidigare detaljplanelagt. Området omfattas inte heller av några
områdesbestämmelser.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument











Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2012
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
Skyfallsplan för Malmö, 2017

Utredningar till grund för planförslaget








Trafikbullerutredning (ÅF Infrastructre, 2018-02-26)
Miljöteknisk markundersökning (Miljöfirman Konsult Sverige AB, 2015-03-10)
Miljöteknisk markundersökning (Miljöfirman Konsult Sverige AB, 2018-06-11)
Kompletterande miljöteknisk markundersökning (Miljöfriman Konsult Sverige AB,
2019-03-12)
Dokumentation om brunn och kostnader för sanering (Miljöfirman Konsult
Sverige AB, 2020-08-28)
Trädinventering (GM Trädvård, 2018-08-28)

Stadsbyggnadskontoret
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Ann-Katrin Sandelius
Enhetschef

Dennis Bengtsson
Planhandläggare
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