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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med planförslaget är att göra det möjligt att uppföra blandad stadsbebyggelse med
offentliga vistelsemiljöer och mötesplatser, och därmed färdigställa den sista pusselbiten i
stadsmiljön kring Hyllie stationstorg. Inom planområdets allmänna ytor ska gång- och
cykeltrafikanter prioriteras framför fordonstrafik och en tydlig koppling mellan
planområdet och Hyllie stationstorg och tågstationen skapas. Planförslaget ska möjliggöra
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara lösningar och sammantaget bidra till det
rekordgröna Hyllie. Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna
markanvändning är lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget baseras på det förslag (The Embassy of Sharing) som utsågs som vinnare i
Malmö stads markanvisningstävling för kvarteret Härbärget 2017.
Planförslaget möjliggör uppförandet av ny blandad stadsbebyggelse i form av bostäder,
kontor, restauranger, olika former av mötesplatser och verksamhetslokaler. Bebyggelsen
inom området föreslås vara varierad i funktion, höjd och gestaltningsuttryck. Kvarteren är
placerade längs planområdets kanter och separeras av smala gränder. I områdets mitt
föreslås ett tvärsgående, grönskande torgstråk som på ett tydligt sätt kopplar området med
Hyllie stationstorg i öster och till framtida stadsbebyggelse i väster. Längs stråket ska
vistelse och framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter prioriteras och en tydlig
orienterbarhet mellan stråket och Hyllie stationsområde eftersträvas.
Fordonstrafik möjliggörs i begränsad omfattning längs gränderna och torgstråket för att
säkerställa behovet av transporter för leveranser och avfallshantering samt framkomlighet
för räddningstjänst och rörelsehindrades fordon. Planområdets samlade bilparkering
föreslås i sin helhet lösas i underjordiskt parkeringsgarage. I planområdets sydöstra del,
nära nedgången till tågstationen, föreslås möjlighet att anordna allmänna cykelparkeringar.
Inslag av grönska föreslås inom både kvartersmark och allmän platsmark. Vidare regleras
byggnadernas användning, volymer och utformning så att de kan bidra till att skapa goda
förutsättningar för socialt liv i de omgivande torg- och gaturummen.
För att skapa bästa möjliga förutsättningar att kunna anordna en attraktiv och inbjudande
entré i öster till planområdet, via torgstråket, föreslås att planområdet omfattar en del av
den slänt ner mot spårområdet som idag är reglerad som trafikområde för järnväg. Med
hjälp av exempelvis en ny stödmur mot spåren kan marken innanför muren höjas upp till
samma nivå som Hyllie boulevard och där uppe skapa mer rum för torgyta, mindre
byggnader och allmänna cykelparkeringar.
Sammanlagt möjliggör planförslaget ungefär 300 bostäder, 21 000 kvadratmeter kontorsyta
och 7000 kvadratmeter för andra typer av verksamheter.

4 (53)

Hyllie boulevard

Hyllie stationsväg

Illustrationskarta.

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

Planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt för hotell, kontor, handel och parkering men
har aldrig blivit bebyggt. Marken sluttar mot sydväst och ner mot spårområdet. I östra
delen, närmast Hyllie stationstorg och nedgångarna mot perrongerna, finns en allmän
cykelparkering. I västra delen, närmast cirkulationsplatsen, finns en allmän markparkering
för bil.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslagets övergripande stadsbyggnadsidé är att skapa attraktiva samlande rum där alla
människor kan mötas, såväl inom byggnaderna som i gaturum och torg mellan
byggnaderna. Stadsbyggnadsidén bygger på det förslag som vann en markanvisningstävling
för området 2017. Tävlingsförslaget kallades Embassy of Sharing.
Området ska, med sin struktur och sammansättning av byggnader, överbrygga gränsen
mellan de storskaliga solitära byggnaderna kring Hyllie stationstorg och kommande mer
sammanhållen stadsbebyggelse i söder och väster.
Mot Hyllie stationsväg i norr föreslås en sammanhållen bebyggelsekant som sluter
gaturummet och bidrar till att skapa en tydlig stadsgata.
Mot stationstorget i öster föreslås en högre byggnad som anpassar sig till torgets skala.
Byggnadens form och gestaltning ska annonsera att det är en publik byggnad som tillhör
torget och stationsområdet.
Mot torgstråket och spårområdet föreslås en mer organisk och varierad bebyggelse. En del
byggnader föreslås utformas så de trappar ner och blir lägre där de möter torgstråket, både
från söder och från norr. Någon enstaka byggnad i mitten av området föreslås få sträcka sig
högre upp i höjd.
2.2 Bebyggelse

Inom planområdet föreslås sex olika kvarter. Dessa benämns fortsättningsvis A-F enligt
kartan nedan:

Illustrationskarta med markerade kvarter.
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Användning

Ett syfte med detaljplanen är att uppnå en varierad stadsbebyggelse inom planområdet som
kan vara hållbar över tid. Detta gäller för såväl utformning som användning. För att uppnå
detta behöver detaljplanen möjliggöra en rad olika användningar på kvartersmark, så att
byggnadernas innehåll lätt kan varieras vid behov.
Inom samtliga kvarter möjliggörs underjordisk parkering och uppförande av nätstation
med användningsbestämmelserna (P1) respektive E1. Övrig användning inom respektive
kvarter beskrivs nedan.
Kvarter A
Inom kvarter A är avsikten att möjliggöra en byggnad som kan innehålla publika funktioner
som mötesplatser, uppehållsytor och servicefunktioner kopplade till den närliggande
tågstationen. Byggnaden ska också innehålla kontorslokaler. Inom kvarteret medges
användningen centrum, C, och kontor, K.
Kvarter B
Inom detta kvarter möjliggörs centrumverksamhet, för exempelvis butikslokaler och
restauranger, samt kontorslokaler med användningsbestämmelserna C respektive K. Andra
användningar som nämndes i tävlingsförslaget Embassy of Sharing för detta kvarter,
exempelvis olika typer av mötesplatser och möteslokaler, småskaligt hantverk eller
produktion av prototyper i liten skala avses rymmas inom föreslagna
användningsbestämmelser.
Kvarter C
Inom kvarter C möjliggörs både kontorsverksamhet och centrumverksamhet i kvarterets
norra och östra delar genom användningsbestämmelserna K och C. Inom dessa
användningar ryms också exempelvis hotell, long-stay, spa-anläggning och liknande. Inom
denna del av kvarteret ges också möjlighet att bygga bostäder. Minst 15% av byggnaderna
ska utgöras av bostäder (räknat i bruttoarea ovan mark, BTA). Denna användning
säkerställs på plankartan med användningsbestämmelsen B1. Vård möjliggörs genom
användningsbestämmelsen D2. Vårdbestämmelsen är dock formulerad så på plankartan att
den inte ger möjlighet att anordna sjukhus eller fängelse. Avsikten med bestämmelsen är att
möjliggöra vård av sådan art som inte medför större omgivningspåverkan.
I den högsta av byggnaderna, i kvarterets sydvästra del, möjliggörs bostäder i hela
byggnaden samt centrumverksamhet i bottenvåningen med användningsbestämmelserna B
respektive C1.
Kvarter D
Detta kvarter föreslås huvudsakligen innehålla bostäder. Boendet bidrar till att befolka
området vid de tider på dygnet då övriga verksamheter har stängt. Denna användning
säkras på plankartan med användningsbestämmelse B. Dock möjliggörs också
centrumverksamheter i bottenvåningen genom planbestämmelse C1, eftersom det skulle
kunna bli aktuellt att uppföra någon lokal för exempelvis butik, servering eller liknande mot
torgstråket och/eller mot Hyllie stationsväg.
För att säkerställa att olika typer av vårdboende och äldreboende också kan rymmas inom
kvarteret föreslås användningsbestämmelsen D1 inom kvarteret.
Kvarter E
Inom kvarteret möjliggörs kontor- och centrumverksamhet genom
användningsbestämmelserna K och C. Kvarteret föreslås också kunna innehålla
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Detta kan till exempel vara verkstäder,
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småskalig matproduktion med försäljning, mikrobryggeri och olika former av odling. I
tävlingsförslaget The Embassy of Sharing, som ligger till grund för planförslaget, föreslogs till
exempel fiskodling inne i byggnaden. Samtliga dessa verksamheter avses möjliggöras inom
användningsbestämmelserna Z - verksamheter och L2 – odling på tak eller i växthus,
fiskodling inomhus.
Kvarter F
Det sista kvarteret föreslås omfatta ett antal paviljonger vars innehåll bidrar till att skapa
folkliv längs det intilliggande torgstråket. Paviljongerna utgör ett basarstråk och kan
innehålla exempelvis saluhall, restauranger, kiosker, föreningslokaler, marknader,
boulebanor och liknande. Innehållet möjliggörs på plankartan med
användningsbestämmelsen C – centrum. Kvarteret kan också innehålla odling i växthus
med tillhörande försäljning. Detta möjliggörs med användningsbestämmelsen L1 – odling
på mark eller i växthus.
Eftersom det finns ett stort behov av cykelparkering i närheten av Hyllie station möjliggörs
anordnande av parkeringshus för cyklar inom kvarter F med planbestämmelsen P3 –
cykelparkering.
Övriga användningar i planområdet
Genom planområdet, i öst-västlig riktning, föreslås ett torgstråk som på ett tydligt sätt
kopplar planområdet med Hyllie stationstorg och stationsområdet i öster samt en framtida
bebyggelsestruktur väster om planområdet. Torgstråket föreslås bli allmän platsmark och
regleras med användningsbestämmelsen TORG på plankartan.
I planförslaget medges att del av allmän plats, TORG, underbyggs med kvartersmark i
form av parkeringsgarage. Garaget möjliggörs med användningsbestämmelse (P2) –
marken får underbyggas med parkeringsgarage.
Längs Hyllie stationsvägs södra sida finns idag ingen cykelbana. Planförslaget skapar
utrymme för att komplettera Hyllie stationsväg med en cykelbana genom att föreslå en
utvidgning av gatan med användningsbestämmelse GATA1 – huvudgata. I övrigt ska det
vara möjligt att cykla genom området via torgstråket och gränderna.
En ny gata föreslås i områdets västra del. Gatan ansluts till befintlig cirkulationsplats längs
Hyllie boulevard och säkerställs på plankartan med användningsbestämmelsen GATA2 lokalgata.
Tre smala gränder föreslås mellan torgstråket och Hyllie stationsväg. Dessa gator föreslås
regleras med användningsbestämmelsen GATA3 – gata på fotgängares villkor.
Planförslaget möjliggör att de tre gränderna (GATA3) till viss del kan byggas under
respektive över med kvartersmark genom användningsbestämmelserna (K1), (P2) och (E2).
Utnyttjandegrad

Inom tre av kvarteren har egenskapsbestämmelse införts med syfte att begränsa hur mycket
av markens yta inom respektive egenskapsområde som kan utnyttjas för byggnation. Det
ena egenskapsområdet ligger inom sydöstra delen av kvarter C. Här kan en av kvarterets
högsta byggnadsdelar uppföras. För att möjliggöra att högdelen kan skjutas några meter
längre norrut än illustrerat om detta visar sig bli bäst vid projektering av byggnaden, utan
att hela egenskapsområdet utnyttjas till maximal nockhöjd, har en egenskapsbestämmelse
enligt följande införts:
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e2 - högsta tillåtna nockhöjd och antal våningar får utnyttjas inom maximalt 80% av
egenskapsområdets area, övrig bebyggelse får uppföras till en högsta nockhöjd om +44,5
meter över nollplanet i RH 2000 och i högst 5 våningar.
Den andra delen inom planområdet där utnyttjandegraden regleras är en liten del av kvarter
F mot öster. Här får maximalt 75% av egenskapsområdets area bebyggas. Detta för att
avståndet mellan byggnaden inom kvarter A och byggnaden inom kvarter F inte ska
upplevas som alltför trångt. Utnyttjandegraden regleras här med egenskapsbestämmelsen
e1.
Den tredje delen är norra delen av kvarter B. Byggnad inom kvarteret avses trappas ner
mot torgstråket från norr till söder. För att rymma eventuella ramper eller trappor på
takterrasser mellan de olika nivåerna men förhindra att allt för höga byggnadsdelar placeras
längs gränderna så regleras hur stor del av den högsta nockhöjden som kan utnyttjas inom
det norra egenskapsområdet samt var denna del ska placeras med följande
egenskapsbestämmelse:
e3 – Högsta tillåtna nockhöjd och antal våningar får utnyttjas inom maximalt 85% av
egenskapsområdets area. Byggnadens högsta del ska placeras längs Hyllie stationsväg.
I övrigt begränsas byggnation inom kvartersmark genom prickmark och korsmark. Inom
prickmark får marken inte förses med byggnad. Utstickande byggnadsdelar som balkonger,
skärmtak och burspråk får placeras så de skjuter ut över prickmark och korsmark. Över
prickmark får dessa utstickande byggnadsdelar dock inte placeras lägre än 3 meter från
intilliggande marknivå. Inom både prickmarkerad och korsmarkerad mark får uteplatser
anordnas. Inom korsmarkerad mark får 10% av det aktuella egenskapsområdet förses med
komplementbyggnader såsom cykelförråd, miljöhus, växthus och skärmtak. Utöver dessa
10% får nätstation finnas. All kvartersmark får underbyggas med de användningar som
tillåts inom respektive kvarter.
Byggnadshöjder

De omgivande befintliga gatorna varierar i höjd, från cirka +24,5 meter på Hyllie boulevard
ner till cirka +20,5 i cirkulationsplatsen längs Hyllie stationsväg i planområdets nordvästra
del. Spårområdet ligger i sin tur cirka 7 meter under Hyllie boulevard.
För att skapa en förutsägbarhet i planen kring byggnadernas höjd, trots de varierade
markhöjderna, regleras byggnadernas höjder från nollplanet i RH 2000. I texten nedan
redovisas byggnadernas ungefärliga höjder över mark och de reglerade höjderna inom
parentes.
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Hyllie boulevard

Hyllie stationsväg

Illustrationskarta med
föreslagna kvarter i
förhållande till planområdets
omgivningar.

Planförslaget medger att den högsta byggnaden inom kvarter C kan bli upp till 62 (+85,5)
meter hög vid nocken, sett från Hyllie stationsväg, och innehålla högst 17 våningar. Detta
är, som en jämförelse, ungefär lika högt som det befintliga Quality view Hotel som gränsar
mot Hyllie stationstorgs sydöstra hörn.
Byggnaden närmast Hyllie stationstorg inom kvarter A kan bli ungefär 53 (+77,5) meter
hög, sett från Hyllie boulevard och torget, och uppföras i högst 11 våningar. Inom
nordvästra delen av kvarter D och sydöstra delen av kvarter C möjliggörs att enstaka
byggnader kan uppföras till en högsta nockhöjd om ungefär 45 respektive 47 (+65,5
respektive +71) meter sett från Hyllie stationsväg.
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Vy från befintlig cirkulationsplats längs Hyllie stationsväg, strax nordväst om planområdet. Bilden är tagen ur
tävlingsförslaget Embassy of Sharing (Wingårdhs Arkitektkontor) och visar framförallt hur framtida byggnader i
nordväst (kvarter D) kan komma att förhålla sig till omgivande gaturum.

Övriga byggnader inom kvarter B, C och D varierar i höjd från cirka 20 meter till 34 meter
(+44,5 till +58) sett från Hyllie stationsväg och kan byggas i mellan fem och nio våningar
mot gatan. Mot torgstråket blir bebyggelsen inom kvarter B och D lägre då den avses
trappas ner mot söder.
Byggnaden inom kvarter E kommer att kunna uppföras till en högsta nockhöjd om ungefär
43 (+63,5) meter, mätt från den föreslagna nya lokalgatan i planområdets västra del.
Byggrätten inom detta kvarter är reglerad så att byggnaden kan utföras terrasserad i fyra
steg mot norr respektive öster. Byggnaden avses utföras som en byggnad i maximalt åtta
våningar med en lägsta del i två våningar mot torget. Nockhöjderna inom byggrätten
möjliggör detta samt en souterrängvåning mot lokalgatan i väster, där marken är lägre än
vid torget. Högsta tillåtna antal våningar på plankartan är därför nio våningar vid dess
högsta del och tre våningar vid dess lägsta del.
Inom kvarter F föreslås möjligheten att uppföra en rad nätta byggnader utmed
spårområdet. Här är högsta tillåtna nockhöjd över nollplanet +34 meter, vilket motsvarar
ungefär 10 meter till nock från marknivå vid det föreslagna torgstråket. För att säkerställa
att byggnaderna inom detta kvarter inte kommer att skugga torgstråket alltför mycket har
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egenskapsbestämmelsen om högsta nockhöjd kombinerats med en högsta byggnadshöjd
och utformningsbestämmelse om att tak ska utformas med olika typer av brutna tak,
exempelvis som sadeltak. Högsta tillåtna byggnadshöjd över nollplanet är +29 meter, vilket
motsvarar en ungefärlig byggnadshöjd om 4,9 meter över tänkt marknivå vid torgstråket.
Utöver högsta tillåtna nockhöjd tillåts att anläggningar för lokal energiproduktion anordnas.
Även hisstorn, trapphus, växthus och tekniska anläggningar som exempelvis
ventilationsutrymmen, får uppföras ovanför högsta nockhöjd men ska vara indragna från
takfot. Dessa byggnadsdelar är även undantagna från högsta tillåtna antal våningar i
begränsad omfattning. Detta förutsatt att åtgärderna anpassas till byggnadernas
övergripande gestaltning avseende kulör och form. Även pentry eller annan liknande
funktion som kan anses innebära service till användandet av takterrasser inom området
undantas från högsta tillåtna nockhöjd och högsta tillåtna antal våningar. Fallskydd får
uppföras utöver högsta tillåtna nockhöjd, exempelvis i form av räcke utmed en takterrass.
Fallskyddet får dock inte överstiga 1,10 meter över tillåten högsta nockhöjd. Lämplig
utformning och placering av eventuella fallskydd fastställs i samband med bygglov.
Möjligheten att anordna del av byggnad utöver tillåten högsta nockhöjd säkerställs på
plankartan med generella planbestämmelser som gäller inom hela planområdet.
Användning av del av byggnad

Inom kvarter A, B, C, D och E föreslås egenskapsbestämmelser som reglerar hur delar av
byggnaderna ska användas, där detta bedöms vara av särskild vikt för att skapa goda
förutsättningar att skapa attraktiva mötesplatser inomhus och utomhus. I samtliga kvarter
syftar bestämmelserna till att säkerställa att lokaler för centrumverksamhet placeras i
byggnadernas entrévåningar mot omgivande allmänna torg- och gatuytor, samt att entréer
ska finnas mot allmän plats. Detta för att främja liv och rörelse i området och skapa
förutsättningar för att omgivande gator och torg upplevs som trygga.
I kvarter A föreslås egenskapsbestämmelsen e5 – byggnadens entrévåning samt våning två
ska innehålla lokaler för centrumverksamhet. Lokaler med respektive entré ska lokaliseras
mot norr, öster och söder.
Inom kvarter B föreslås egenskapsbestämmelserna e6 och e4, vilka innebär att byggnadens
entrévåning ska innehålla lokaler för centrumverksamhet med entréer mot allmän plats
respektive specifikt mot Hyllie stationsväg.
I kvarter C, E och F, i de delar som vetter mot det föreslagna torgstråket, föreslås
egenskapsbestämmelsen e6 – byggnadens entrévåning ska innehålla lokaler för
centrumverksamhet. Lokaler med respektive entré ska lokaliseras mot allmän plats.
I kvarter C, i de delar som vetter mot Hyllie stationsväg, föreslås egenskapsbestämmelsen
e4 – byggnadens entrévåning ska innehålla lokaler för centrumverksamhet med entréer mot
Hyllie stationsväg.
Utformning

Inom kvartersmark föreslås ett antal utformningsbestämmelser som avser säkerställa att
byggnaderna i volym och utseende utformas på ett sätt som gör att de harmonierar dels
med varandra och dels med de omgivande gaturummen och torgstråket samt att de
kvaliteter som uppmärksammades i det vinnande tävlingsförslaget för området, The Embassy
of Sharing, läggs fast.
Högsta nockhöjd inom planområdet har beräknats utifrån att samtliga byggnader ska kunna
uppföras med träbjälklag, vilket generellt i dagsläget kräver mer utrymme på höjden än mer
traditionellt byggande med betongbjälklag. För att säkerställa att den framtida bebyggelsen,
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trots generösa nockhöjder, som högst kommer att utföras med det antal våningar som
bedömts lämpligt på platsen ur ett stadsbyggnadsperspektiv och som överensstämmer med
de utredningar som tagits fram för detaljplanen så innehåller planen även
utformningsbestämmelse som reglerar högsta antal tillåtna våningar inom kvartersmark.
Högsta tillåtna antal våningar regleras med planbestämmelse f9-f19. För beskrivning av
reglerade byggnadshöjder, se avsnitt om detta på sidan 9.
För att illustrera hur byggnaderna inom planområdet kan komma att utformas visas bilder
från det nämnda tävlingsförslaget under beskrivningen av respektive kvarter.
Kvarter A
Inom kvarter A föreslås en byggnad som delvis ska innehålla lokaler för
centrumverksamhet med entréer mot de omkringliggande gatorna. Eftersom denna
byggnad är placerad närmast Hyllie stationstorg och i direkt anslutning till stationsområdet
kan lokalerna med fördel utformas som en välkomnande offentlig miljö med kommersiella
och ickekommersiella funktioner som pågår under större delen av dygnets timmar. Detta
kan till exempel omfatta informationscenter för resande och besökare till Hyllie,
mötesplatser av olika slag, service och ytor där människor kan vistas medan de väntar på
tåget eller bussen.
Byggnaden ska därmed, i sin utformning, signalera att den delvis är publik och till exempel
förses med en inbjudande entrévåning. Uppglasade fasader skapar ett intryck av maximal
kontakt med omgivningarna och under dygnets mörka timmar kan byggnaden dessutom
bidra till att lysa upp stationstorget och gatorna runtomkring. Lutande fasadplan bidrar till
att en del av vindarna som träffar byggnaden leds uppåt istället för ner mot markplan, vilket
i sin tur minskar störningar i form av turbulens för människor som vistas utanför
byggnaden. För att reglera denna fasadutformning föreslås egenskapsbestämmelserna:
f1 – byggnad ska, i söder och i öster, utformas med fasader som lutar inåt mot byggnaden
från bjälklag mellan våning två och tre, samt
f2 – fasader ska i huvudsak utformas i glas
Illustrationer ur tävlingsbidraget
The Embassy of Sharing som visar
idén för hur byggnaden inom
kvarter A kan utformas och
gestaltas. Den vänstra bilden visar
byggnaden i genomskärning med två
publika bottenvåningar, lutande
fasader och indragen bottenvåning.
Den högra bilden visar hur
byggnaden kan komma att
uppfattas från Hyllie stationstorg.

Längs två av byggnadens sidor ska byggnadens bottenvåning utföras indragen i förhållande
till ovanliggande våningsplan. På så sätt skapas en yta invid byggnaden som möjliggör att
resenärer, och andra förbipasserande, kan stå väderskyddade under tak i väntan på tåg eller
12 (53)

buss. Utseendet och funktionen kan uppnås genom att byggnaden utförs med pelarförsedd
arkad eller som en utkragning utan pelare.
Denna utformning samt att tillräckligt fritt utrymme skapas för att rymma önskad funktion
föreslås säkerställas med följande egenskapsbestämmelse:
f3 – bottenvåning ska utföras indragen från ovanförliggande våningsplan längs byggnadens
södra respektive östra sida. Fritt utrymme ska vara minst 2,0 meter djupt. Undersida på
utkragande våningsplan ska placeras lägst 3,5 meter över marknivå. Stödjande
konstruktioner så som strävor, pelare eller liknande får finnas inom fritt utrymme under
utkragande våningsplan.
Kvarter B
Inom kvarter B föreslås en byggnad som trappas ner mot torgstråket i söder. I
tävlingsförslaget Embassy of sharing är byggnaden på platsen utformad med en allmänt
tillgänglig takpark med mycket grönska. Den föreslagna nedtrappningen mot söder bidrar
till att byggnaden här möter den mänskliga skalan och skapar en intim inramning av
torgstråket, samtidigt som de lägre byggnadshöjderna bidrar till att ett gott solläge uppnås
längs torget. Liksom i kvarter A bedöms den föreslagna nedtrappningen av byggnaden
medföra att del av de vindar som möter byggnaden förs uppåt istället för neråt mot
marknivån, vilket är positivt för användandet av torg- och gatuytorna omkring byggnaden.
Nedtrappningen avses uppnås genom indelning i tre olika höjdnivåer där den högsta nivån
tillåts mot Hyllie stationsväg och den lägsta nivån tillåts i anslutning till torgstråket.

Illustration ur tävlingsbidraget The Embassy of Sharing som visar idén för hur byggnaden inom kvarter B kan
utformas och gestaltas. Perspektiv från nordöst.

Kvarter C
Inom kvarter C möjliggörs ett punkthus i sydväst. Detta blir planområdets högsta byggnad
om den fulla byggrätten utnyttjas. Inom övriga delar av kvarteret ges möjlighet att uppföra
en sammanhängande u-formad byggnadskropp, med variationer i höjd, och gård mot
söder. Takytorna inom de delar av byggrätten som har lägst nockhöjd utformas lämpligen
som bostadsgårdar i första hand men kan också utgöra utemiljö för eventuella arbetsplatser
i huset.
Större del av gården på mark är markerad med korsmark på plankartan. Avsikten med
korsmarken är att möjliggöra att gårdsmiljön kan utformas med komplement så som
mindre förrådsbyggnader, skärmtak eller liknande. För att det även ska ges plats för
utevistelse på gården är möjligheten att uppföra denna typ av komplement begränsad till
sammanlagt maximalt 10% av markytan inom det korsmarkerade området. Utöver detta får
nätstation uppföras och balkonger, burspråk samt uteplatser får finnas.

13 (53)

Det är möjligt att anordna uteplatser i anslutning till bostäder på mark inom prickmarkerat
område på plankartan. Uteplatser längs torg och gator bedöms kunna bidra på ett positivt
sätt till trygghet och livfullhet i området. För att säkerställa att uteplatser kan utföras
tillgängliga även om färdigt golv i bostaden hamnar högre än omgivande marknivå medges
upphöjd uteplats på prickmarken kring punkthuset i sydväst. Upphöjd uteplats på
prickmark möjliggörs med egenskapsbestämmelsen f21.

Illustration ur tävlingsbidraget The Embassy of Sharing som
visar idén för hur byggnaderna inom kvarter C kan utformas
och gestaltas. Perspektiv från nordöst. Under planprocessens
gång har de högre byggnadsvolymerna i nordväst (markerade med
röd linje) studerats vidare och har i planförslaget koncentrerats
helt till ett läge i kvarterets norra del, mot Hyllie stationsväg.

Gångbroar mellan kvarter A och B respektive mellan B och C
Byggnaderna i kvarter A, B och C tillåts länkas samman med hjälp av en eller flera
gångbroar över det som på plankartan betecknas som allmän platsmark, GATA3. Gångbro
måste då utföras så att dess underkant är placerad minst 4,7 meter över gatans marknivå.
Detta för att trafik ska kunna passera obehindrat på gatan nedanför. Gångbroarna ska
också utformas så nätt som möjligt och så att den eller de inte skapar intryck av att
byggnaderna på respektive sida gatan är helt sammanbyggda. Varje bro får därför vara
högst 4,5 meter bred och maximalt en våning hög. Utformning av gångbro regleras på
plankartan med egenskapsbestämmelsen (f20).
Kvarter D
Inom kvarter D föreslås ett bostadskvarter där byggnader placeras så de omgärdar ett
gemensamt gårdsrum. Byggnaderna inom kvarteret är högst mot Hyllie stationsväg och
lägst mot torgstråket i söder. I nordväst föreslås möjlighet att uppföra en något högre
byggnad. För att möjliggöra längsgående förskjutningar i hur byggnaderna förhåller sig mot
omgivande gaturum, vilket kan vara välgörande både gestaltningsmässigt och ur
vindsynpunkt, föreslås en byggrätt med ett totalt djup som varierar mellan 14,5-17 meter
längs kvarteret medan husdjupet begränsas till 13 meter. Vid trapphus som försörjer fler än
två lägenheter får husdjupet uppgå till högst 14,5 meter. Husdjup regleras på plankartan
med egenskapsbestämmelsen f5.
För att skapa förutsättningar för livfulla torg- och gatumiljöer föreslås, för delar av
kvarteret, att entréer ska finnas mot allmän plats med egenskapsbestämmelsen f7 – entréer
ska finnas mot allmän plats.
Det är möjligt att anordna uteplatser i anslutning till bostäder på mark inom prickmarkerat
område på plankartan. Uteplatser längs torg och gator bedöms kunna bidra på ett positivt
sätt till trygghet och livfullhet i området. För att säkerställa att uteplatser kan utföras
tillgängliga även om färdigt golv i bostaden hamnar högre än omgivande marknivå medges
upphöjd uteplats på all prickmark inom kvarteret, utom längs gränden där utrymmet i
markplan bedöms vara begränsat. Upphöjd uteplats på prickmark möjliggörs med
egenskapsbestämmelsen f21.
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För att boende ska ha direkt tillgång till gården, samtidigt som bostadsentréer finns mot de
omgivande gaturummen, regleras att bostadsentréer ska utföras genomgående med ingång
från både gata/torg och gård. Detta regleras med planbestämmelsen f8.

Illustration ur tävlingsbidraget The Embassy of Sharing som visar idén för hur byggnaderna inom kvarter D kan
utformas och gestaltas. Till vänster syns förslag till den högre byggnad som föreslås rymmas i kvarterets nordvästra
hörn. Till höger syns förslag till den kringbyggda delen av kvarteret, sett från sydöst.

Kvarter E
Inom kvarter E föreslås en byggnad som, liksom byggnaden inom kvarter B, trappas ner
mot torgstråket. Anledningen är även här att anpassa byggnaden till den mänskliga skalan
längs torgstråket och skapa förutsättningar för gott mikroklimat avseende vind och sol runt
byggnaden.

Illustration ur tävlingsbidraget The Embassy of Sharing som visar
idén för hur byggnaden inom kvarter E kan utformas och gestaltas.
Perspektiv från sydöst.

Kvarter F
Inom kvarter F föreslås bebyggelsen utgöras av lätta paviljongliknande byggnader utförda i
transparanta material som kan släppa igenom ljus under dygnets mörka timmar. En
förhållandevis låg byggnadshöjd kombinerad med krav på olika former av brutna tak bidrar
till att skapa en intressant variation inom kvarteret, anpassa byggnaderna till den mänskliga
skalan, maximera solinfall på torgstråket och dämpa turbulens från vindar i marknivå.
Byggnadernas utformning föreslås regleras med egenskapsbestämmelserna f4 – fasad ska
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utformas i huvudsak i glas eller annat transparent eller opakt material, samt f6 – byggnad
ska i huvudsak utformas med sadeltak, valmat sadeltak eller pyramidtak.
För att skapa förutsättningar för livfulla torg- och gatumiljöer ställs krav på att entréer ska
finnas mot allmän plats med egenskapsbestämmelsen f7.

Illustration ur tävlingsbidraget The Embassy of Sharing som visar idén för hur byggnaderna inom kvarter F kan
utformas och gestaltas. Perspektiv från sydöst.

I kvarterets östra del föreslås bebyggelse kunna placeras så nära som 7 meter från närmaste
spårmitt inom det intilliggande järnvägsområdet. Högsta byggnadshöjd samt högsta
takvinkel har reglerats med hänsyn till att de byggnadsdelar som placeras inom 10 meter
från spårmitt ska kunna utföras enligt rekommendationer avseende närhet till spår och
elsäkerhet (se också under kapitel 3. Konsekvenser/risker och säkerhet).
Eftersom detta kvarter ligger nära järnvägsområdet är det viktigt att tillräckligt stora
avstånd ordnas mellan byggnaderna och avgränsningen mot spårområdet så att underhåll
av byggnaderna kan utföras utan att spårområdet påverkas. Vid utformning av detta kvarter
bör dialog med Trafikverket föras.
Samtliga byggnader och utemiljöer ska utformas så att området som helhet upplevs
attraktivt och tryggt. Utformningen av byggnaderna i öster, inom kvarter A och F, är
särskilt viktig för att östra entrén till planområdet ska upplevas attraktiv och för att en
naturlig koppling mellan Hyllie stationstorg och det nya torgstråket inom planområdet ska
skapas.
Utförande

Bebyggelsen i planområdets södra del gränsar mot järnvägsområdet och behöver anpassas
efter detta ur risksynpunkt. För all bebyggelse i detta område gäller följande
planbestämmelse:
b6 – luftintag ska placeras bort från järnvägen
För bebyggelse i sydöst som placeras närmare spårmitt än 10 meter gäller dessutom
följande planbestämmelser:
b4 – fönster som placeras inom 10 meter från närmaste spårmitt ska vara icke
öppningsbara
b5 – fasader inom 10 meter från närmaste spårmitt ska utföras i lägst brandteknisk klass
EI30 alternativt obrännbart material
Om garage uppförs under allmän plats, TORG, ska garagets konstruktion dimensioneras så
att den klarar belastning av ovanförliggande jordlager, markbeläggningar, planteringar och
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fordonstrafik som trafikerar torget. Därför föreslås följande utformningsbestämmelse för
garaget:
(b2) – parkeringsgarage ska utföras med körbart och planteringsbart bjälklag
För att alla torgytor ska kunna utformas med planteringar behöver ett markdjup om minst
1,5 meter säkerställas för detta ovanför garaget. Om det uppstår behov av att koppla
samman underjordiska garage norr om torgstråket med garage söder om torgstråket får
dock mindre del av garage som förläggs under torget placeras närmare markytan än 1,5
meter. Under torgytan får underjordiskt garage byggas i maximalt fyra våningsplan.
Placering av garaget i höjdled regleras med följande planbestämmelse:
(b1) – parkeringsgaragets ovansida ska placeras minst 1,5 meter under torgets markyta. En
sammanhållen yta om maximalt 235 kvadratmeter får dock, inom egenskapsområdet,
placeras närmare markytan. Parkeringsgarage får byggas i maximalt fyra våningsplan.
Under de tre gränderna får källare eller underjordiskt parkeringsgarage byggas i maximalt
fyra våningsplan. Detta regleras med följande planbestämmelse:
(b3) – källare eller parkeringsgarage får byggas i maximalt fyra våningsplan.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark
Grönt torgstråk

Torgstråket genom området ska utformas med riklig grönska och erbjuda uteserveringar
och aktiva mötesplatser för alla åldrar. Delar av den omgivande bebyggelsen föreslås
trappas ner mot torget så att bästa möjliga förutsättningar skapas när det gäller att forma
trivsamma vistelseytor med goda solförhållanden och möjlighet till lä för vinden.
Variationen av funktioner i kvarteren runt torget ger förutsättningar för att torgstråket ska
befolkas under stora delar av dygnet. Eftersom avsikten är att torget ska innehålla grönska
så föreslås egenskapsbestämmelsen ”plantering1” på torgytan. Motivet till denna
bestämmelse är att säkerställa att planteringar kommer att finnas på torget.
Planområdets läge i Hyllie medför att området stundtals är utsatt för kraftiga vindar från
framförallt väst och sydväst (se ytterligare om vindstudier under rubrik 3.2 Konsekvenser
för miljö och hälsa). De föreslagna planteringarna i torgstråket kan, med rätt
sammansättning och placering, hjälpa till att minimera turbulens och bidra till ett gott
mikroklimat i området.
Gestaltningsprogram och förprojektering
Ett gestaltningsprogram och en förprojektering har tagits fram för planområdet. Materialet
omfattar både kvartersmark och allmän platsmark och visar till exempel förslag till
placering och utbredning av uteserveringar och planteringar. Uteserveringar avses
huvudsakligen beredas plats inom allmän platsmark i anslutning till verksamheter inom
kvartersmark.
Förprojekteringen och gestaltningsprogrammet omfattar även höjdsättning av marken,
förslag på gestaltning av mark och dagvattenhantering, möjlig placering av VA-ledningar,
körytor, parkeringsplatser och uppställningsplatser för olika fordon, med mera. Materialet
avses ligga till grund för kommande detaljprojektering av mark inom planområdet.
Ny stödkonstruktion mot spårområdet

I planområdets sydöstra del ligger föreslagen plangräns 5 meter från närmaste spårmitt
inom järnvägsområdet. Från denna gräns och norrut föreslås planområdet kunna höjas upp
till samma marknivå som intilliggande Hyllie boulevard. Höjdskillnaden kan exempelvis tas
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upp med hjälp av en ny stödmur mot spårområdet (se mer under kapitel 3.
Konsekvenser/Stödkonstruktion mot järnvägsområdet).
Syftet med att dra planområdesgränsen ut över Trafikverkets nuvarande slänt är att skapa
bättre utrymme inom planområdet för vistelseytor på allmän plats och en attraktiv och
inbjudande entré till planområdet från öster. Utökningen av planområdet är också
avgörande för att få plats med de cirka 500 cykelplatser för allmänt utnyttjande som
bedömts behövas i nära anslutning till stationsområdet och perrongnedgångarna.
Stödkonstruktionen placeras delvis inom kvartersmark. Detta möjliggörs genom
planbestämmelse n1 som innebär att stödkonstruktion ska kunna uppföras inom
prickmarkerat område mellan spårområdet och närmaste byggrätt i öster. Inom övriga delar
av kvarter F (se kvartersbenämningar på karta på sidan 9) kan stödkonstruktion uppföras
inom byggrätterna.
Trädplantering i gata

I planförslaget möjliggörs utbyggnad av en ny lokalgata i områdets västra kant. Inom
gatumarken finns utrymme för en längsgående trädrad som kan tillföra välgörande grönska
i gaturummet.
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Planförslaget möjliggör en mycket tät kvartersstruktur, där det enbart inom de två
kvarteren längst i nordväst (kvarter C och D) säkerställs gård på mark. Del av gårdsytorna i
dessa två kvarter har säkerställts på plankartan med korsmark, vilket innebär att det endast
på en mindre del av ytan får uppföras komplementbyggnad, skärmtak eller liknande.
Begränsning av markens bebyggande i kombination med planbestämmelse om
grönytefaktor för respektive kvarter medför att gårdarna kommer att utföras med inslag av
grönska.
Förgårdsmark mot gata och torg har säkerställts inom samtliga kvarter med prickmark på
plankartan. Inom förgårdsmarken finns möjlighet för fastighetsägaren att uppföra
planteringar av olika slag.
För övriga kvarter finns möjlighet att anordna gårdsmiljöer och ytor för utevistelse uppe på
byggnadernas tak. Dessa ytor utformas lämpligen med stort inslag av grönska, enligt det
ursprungliga tävlingsförslaget, för att säkerställa upplevelse av gröna miljöer för boende,
verksamma och besökare inom de kvarter där det i övrigt inte finns så stora möjligheter att
anordna utevistelse på mark.
Grönytefaktor

I Malmö stad tillämpas grönytefaktorn som ett planeringsverktyg inom kvartersmark som
en av strategierna för att uppnå en grönare stad. Vilken grönytefaktor som erhålls inom
respektive kvarter är beroende av vilka åtgärder i form av plantering på exempelvis mark
och tak, andel vattengenomsläppliga markytor med mera som vidtas inom en fastighet.
Uppfyllelsen av grönytefaktorn kontrolleras i bygglovet.
Krav på grönytefaktor ställs på samtliga kvarter inom planområdet genom en generell
planbestämmelse på plankartan, utom för kvarter F (den låga bebyggelsen längs
spårområdet). Kvarteret längst i öster, mot Hyllie stationstorg, är litet till ytan och har
mindre förgårdsmark att utnyttja för exempelvis planteringar än övriga kvarter. Här
bedöms därför en grönytefaktor om 0,4 vara rimlig att uppnå. För övriga kvarter gäller krav
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enligt Malmö stads Riktlinjer för grönytefaktor (2014), det vill säga 0,5 för kontor och 0,6 för
bostäder.
Planförslaget medger att stor andel av kvartersmarken bebyggs. Kravet på grönytefaktor
kommer därmed sannolikt medföra att byggnadernas fasader och tak utformas med
vegetation, vilket är positivt och önskvärt utifrån det övergripande syftet att planens
genomförande ska bidra till det rekordgröna Hyllie.
Höjdsättning av mark

En höjdsättning av planområdet har tagits fram inför framtagandet av
granskningshandlingen. Höjdsättningen syftar främst till att säkerställa att regn- och
skyfallsvatten avleds på ett sätt som inte får negativ påverkan på föreslagen bebyggelse eller
på järnvägsområdet. Markhöjder säkerställs på allmän platsmark med planbestämmelse.
2.5 Trafik
Gång- och cykeltrafik

De planerade målpunkterna inom och omkring planområdet gör att fotgängare i hög
utsträckning kommer att röra sig mellan kvarteren. Den föreslagna trafikstrukturen inom
området är sammanhängande och ger gena kopplingar för gående och cyklister.
Gaturummen föreslås utformas på sådant sätt att fotgängare och cyklister prioriteras och
att fordonstrafikrörelserna genom området minimeras.
Biltrafik

Planområdet gränsar mot Hyllie stationsväg i norr och Hyllie boulevard i öster. Biltrafik till
och från området bör i huvudsak ledas via en ny lokalgata som föreslås anslutas mot
befintlig cirkulationsplats i planområdets nordvästra hörn. Primär in- och utfart till
områdets underjordiska parkeringsanläggning bör placeras ut mot denna lokalgata.
Biltrafik inne i området ska ske på de gåendes villkor. Samtliga gränder föreslås få en
körbar yta med en bredd om 5,5 meter. Denna bredd möjliggör möte mellan två fordon.
Användningsbestämmelserna för gränderna och torgstråket syftar till att begränsa trafiken
inom området så att de möjliggör framkomlighet för fordon som har ärende till området,
men i övrigt signalerar att det är en miljö som huvudsakligen är till för gångtrafikanter. De
inre stråken, gränderna och torget, kommer dock att behöva utformas så att ytorna kan
användas för angöring och även kan trafikeras av större motorfordon i syfte att säkerställa
tillgängligheten för räddningstjänst, avfallshantering och leveranser.
Bilparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Det slutgiltiga
bilplatsbehovet fastställs i bygglovet och beror på i vilken omfattning fastighetsägaren väljer
att arbeta med mobilitetsåtgärder, vad som faktiskt byggs samt möjlighet till
samutnyttjande.
Målsättningen är att minska behovet av att äga egen bil och bilplatser genom att de boende
ges goda förutsättningar att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool. Detta kan uppnås
genom att fastighetsägaren tillhandahåller olika mobilitetsåtgärder som kompletterar
varandra på ett sådant sätt att de tillsammans blir ett attraktivt alternativ till egen bil.
I utredningen Kv. Härbärget Trafik- och parkeringsutredning (Sweco, 2018-11-08) har
bilplatsbehovet beräknats. Det totala behovet för den nya bebyggelsen inom planområdet
har beräknats till ca 300 bilplatser. Parkeringstalet för medelnivå av mobilitetsåtgärder har
använts, men beroende på i vilken omfattning fastighetsägaren väljer att arbeta med
mobilitetsåtgärder kan parkeringstalet bli både högre och lägre. Det beräknade
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bilplatsbehovet förutsätter att boende och verksamma i området kan samnyttja
parkeringsplatserna.
Alla bilplatser förutsätts lösas i en gemensam parkeringsanläggning under mark inom
planområdet. Markparkering för bil tillåts inte på kvartersmark någonstans inom
planområdet, med undantag för de bilplatser som kan behöva anordnas för
rörelsehindrades fordon. Parkering för rörelsehindrades fordon får anordnas såväl inom
byggrätterna som inom prick- och korsmark. Parkeringsgarage får placeras både under
kvartersmark och under del av den allmänna platsmarken. Där parkering föreslås tillåtas
under allmän plats säkerställs detta med användningsbestämmelse (P2) – marken får
underbyggas med parkeringsgarage. Om delar av parkeringen ordnas under allmän
platsmark kommer 3D-fastighetsbildning att krävas.
För att planteringar på torgstråket ska kunna anordnas, i syfte att uppnå det eftersträvade
grönskande torgstråket, ska de delar av garaget som förläggs under område markerat
TORG på plankartan utföras med planteringsbart bjälklag och till stor del förläggas minst
1,5 meter under mark. För att möjliggöra eventuella förbindelselänkar och ramper i garaget
får viss del av anläggningen (maximalt 235 kvadratmeter) förläggas mer ytligt än 1,5 meter
under mark. Krav på nedsänkning av garaget framgår av egenskapsbestämmelsen (b1) på
plankartan.
Garaget måste också, där det placeras under allmän platsmark, utföras och dimensioneras
så att konstruktionen tål belastning av ovanförliggande jordlager och markbeläggning samt
tyngden från de fordon som måste kunna trafikera området. Att parkeringsgaraget ska
utföras med körbart och planteringsbart bjälklag regleras på plankartan med
egenskapsbestämmelsen (b2).
Cykelparkering på kvartersmark

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. 40 % av cykelplatserna
för bostäder ska vara lättillgängliga och 10 % av det totala antalet platser ska vara anpassade
för platskrävande cyklar.
I utredningen Kv. Härbärget Trafik- och parkeringsutredning (Sweco, 2018-11-08) har
cykelplatsbehovet beräknats. Behovet av cykelparkering har i utredningen beräknats till ca
820 cykelplatser för bostäder, ca 700 cykelplatser för kontor och ca 170 cykelplatser för
handel.
Cykelparkeringen ska erbjuda möjlighet till fastlåsning av ram samt placeras väl synliga i en
trygg miljö. För att möjliggöra både attraktiv cykelparkering och trivsamma bostadsgårdar
är det fördelaktigt att lösa delar av cykelplatsbehovet i del av bottenvåningarna.
Cykelparkering i bottenvåning erbjuder en väderskyddad och inbrottsskyddad plats för
cykeln, som dessutom är mycket väl synlig och lättillgänglig. Cykelplatser för besökare ska
placeras synliga i direkt anslutning till respektive entré.
Allmänna cykelparkeringar

Inom planområdet ska cirka 500 allmänna cykelplatser ordnas i anslutning till Hyllie
stationstorg. Cykelparkeringen bör utformas så att olika typer av cyklar kan parkeras och så
att parkeringen upplevs trygg och attraktiv för alla som använder den eller vistas i dess
närhet.
Iordningställande av allmän cykelparkering avses ordnas inom kvarter F (se karta under
avsnitt 2.2) där det finns byggrätt som möjliggör uppförande av cykelgarage genom
användningsbestämmelsen P3 - cykelparkering.
Angöring
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Persontransport för av- och påstigning samt angöring för färdtjänst och taxi, ska enligt
Boverkets Byggregler (BBR) 3:122 kunna ske inom 25 meter från tillgänglig och användbar
entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Inom planområdet avses samtliga
gator och torg vara framkomliga för fordonstrafik vilket innebär att samtliga kvarter blir
tillgängliga för angöring för persontransporter samt för leveranser och varutransporter.
Parkering för rörelsehindrades fordon

Parkering för rörelsehindrades fordon får anordnas på kvartersmark inom såväl
byggrätterna som inom korsmarkerad och prickmarkerad mark på plankartan. Detta
säkerställs genom generell planbestämmelse på plankartan. På plankartan har
förgårdsmarken inom de två västra kvarteren (kvarter D och E) utvidgats något mot
torgstråket för att rymma enstaka parkeringsplatser vid behov. I övrigt placeras denna typ
av parkeringsplatser lämpligen i anslutning till gränderna eller mot den västra lokalgatan,
alternativt i underjordiskt garage om platserna placeras och utformas på ett sådant sätt att
krav på tillgänglighet kan tillgodoses.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Planområdet
kommer att anslutas till befintligt ledningsnät för vatten och spillvatten i Hyllie stationsväg.
Eftersom planområdets nordvästra del ligger lågt i förhållande till befintliga
anslutningspunkter kan viss pumpning av spillvatten bli aktuellt.
Dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten och området aves på sikt
anslutas till det kommunala dagvattennätet. En VA-utredning har tagits fram i samband
med planarbetet (Härbärget 1 m.fl. VA-utredning, Starkstad, 2020-05-20). Utredningen visar tre
olika alternativa lösningar för avledning av dagvatten inom planområdet. Föreslagen
höjdsättning fungerar för samtliga alternativ. Beroende på val av lösning kan delar av
planområdet avledas till utbyggd ledning i Hyllie stationsväg och övrigt vatten ledas
västerut till befintliga dagvattendammar via ett fördröjningsmagasin i den föreslagna västra
gatan. Alternativt leds allt dagvatten till dagvattendammarna i väster, via
fördröjningsmagasin. När ledningsnät för dagvatten har byggts ut i västra Hyllie kan
dagvatten från planområdet istället kopplas till ledningsnätet.
Den lösning för avledning av dagvatten som förordas och som visas i illustrationsplanen till
detaljplanen innebär att dagvatten från kvartersmark och från allmän platsmark avleds via
ytliga kanaler längs det öst-västliga torgstråket mot dagvattendammar och regnbäddar i
västra delen, därefter till västra gatan där det samlas upp i ett fördröjningsmagasin innan det
leds vidare mot befintliga dagvattendammar i väster. Kanalerna kan utformas öppna eller
slutna beroende på var inom torgstråket de ligger och om området ovanför behöver vara
överkörningsbart/beträdbart eller inte. Kanalerna föreslås kombineras med regnbäddar
som ges en fördröjande effekt samt andra planteringsytor i torgstråket som dagvattnet kan
ledas ut över.
Skyfallshantering

En höjdsättning för planområdet har tagits fram under planarbetets gång. Höjdsättningen
har lagts fast på plankartan med markhöjder inom allmän platsmark och säkerställer att
skyfallsvatten huvudsakligen leds mot lågpunkter nordväst om planområdet samt att det
inte kommer att föreligga någon risk att stora mängder vatten leds ner mot spårområdet i
söder. Marken och dagvattendammarna nordväst om planområdet, dit skyfallsvatten avses
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ledas, ägs av Malmö kommun. I kommande arbete med planprogram för västra Hyllie
kommer frågan om hur skyfallsvatten ska ledas från cirkulationsplatsen längs Hyllie
stationsväg till dagvattendammarna att utredas när området i väster byggs ut.
Avfallshantering

Inom planområdet kommer det vara möjligt att angöra samtliga kvarter med avfallsbil,
antingen från gator och gränder eller via torgstråket.
Elförsörjning

Möjlighet att anordna nätstation finns inom samtliga kvarter, även inom korsmark. Detta
säkerställs på plankartan med användningsbestämmelsen E1 – nätstation får finnas.
Planbestämmelsen gäller även inom underjordiskt garage som kan byggas under allmän
plats (torg och gränder). Ett särskilt område för nätstation har föreslagits genom
användningsbestämmelse E1 i planområdets sydvästra del, söder om vändplatsen som
möjliggörs utmed den västra gatan. Storleken på detta E-område bedöms kunna rymma två
nätstationer, om dessa förläggs intill varandra. En av dessa nätstationer föreslås försörja del
av aktuellt planområde medan den andra kan utnyttjas för kommande behov i samband
med framtida utveckling av marken väster om planområdet.
Hållbart byggande och cirkulära lösningar

I tävlingsförslaget Embassy of Sharing, som ligger till grund för planförslaget,
presenterades tankar om att området ska vara så självförsörjande på energi som möjligt,
men bidra till och dra nytta av de fördelar som finns med att vara del av ett större nät. Till
exempel skulle byggnaderna kunna kopplas samman med ett internt smart styrsystem för
att optimera energiresurserna under dygnet och året. Värme, ventilation och el skulle då
kunna fördelas behovsreglerat. Solfångare skulle kunna bidra till uppvärmning av
byggnaderna. Tävlingsförslaget innehöll också tankar om cirkulära lösningar för avloppsoch dagvatten.
Detaljplanen möjliggör olika typer av cirkulära lösningar mellan byggnaderna inom området
förutsatt att de ledningar som krävs för detta placeras inom kvartersmark, det vill säga
inom byggrätterna eller där detaljplanen medger kvartersmark under allmän platsmark.
Anläggningar för lokal energiproduktion får uppföras utöver tillåten högsta nockhöjd men
ska anpassas till byggnadernas övergripande gestaltning avseende kulör och form. Detta
möjliggörs för samtliga kvarter genom generell bestämmelse på plankartan.
2.7 Skydd mot störningar

Planområdet utsätts för trafikbuller, främst från spårområdet. På plankartan föreslås en
generell planbestämmelse som säkerställer att bebyggelsen utformas så att riktvärden för
trafikbuller efterföljs.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 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.
Motivering till detta är att det inom planområdet, eller i dess direkta närhet, inte finns några
särskilt skyddade naturområden, djur- eller växtarter, kulturmiljö eller andra värden som
riskerar att påverkas på ett betydande sätt av planförslaget. Planförslaget bedöms inte heller
medföra någon risk för människors hälsa eller för att miljökvalitetsnormer ska överskridas.
Detaljplanen bedöms dock medföra viss miljöpåverkan. Konsekvenserna av detaljplanens
genomförande redovisas nedan.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Detaljplanen utgör den sista pusselbiten i Hyllie centrum och bidrar till att rama in
stationstorget. Genomförandet av detaljplanen medför att Hyllies stadssilhuett byggs på
ytterligare mot väster med tät stadsbebyggelse som är varierad både i höjd, funktion och
uttryck. Bebyggelsen inom planområdet avses överbrygga gränsen mellan de två olika
områden som i gestaltningsprogram för Hyllie dels kännetecknas som dels stora solitära
byggnader, dels mer sammanhållen bebyggelse i 5 och 6 våningar.
Planen tillför funktioner och miljöer som idag saknas i stadsbilden i Hyllie. Exempelvis ges
möjligheten att uppföra ett småskaligt basarområde utmed ett intimt torgstråk, nya gröna
och publika miljöer, olika typer av mötesplatser och möjlighet till småskalig produktion.
Dagsljus

Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR). Krav på dagsljus i
byggnader är en teknisk egenskap som ska uppfyllas för att ett startbesked ska kunna
utfärdas i bygglovsskedet. Förutsättningarna för att kunna uppfylla dagsljuskraven behöver
dock studeras övergripande redan i detaljplaneskedet för att säkerställa att det kommer vara
möjligt att utnyttja de föreslagna byggrätterna på det sätt som avses i planen.
Ett flertal dagsljusstudier har utförts för planområdet under planprocessens gång
(Dagsljusstudie, Wingårdhs Arkitektkontor, 2018-06-28, kompletterad 2018-09-17 och 2020-03-23
samt Vertical sky component, Wingårdhs Arkitektkontor, 2019-10-08, kompletterad 2020-02-21).
Studierna visar att förutsättningarna är relativt goda att klara dagsljuskraven enligt BBR
inom stora delar av planområdet. Längs de fasader som vetter mot de tre gränderna visas
generellt betydligt sämre förhållanden eftersom husen är höga och tillåts placeras nära
varandra. Särskilt svåra förhållanden har uppmärksammats i de nedre våningsplanen på de
markerade byggnadsdelarna i bilden nedan. Bedömningen är dock att kraven går att
uppfylla även här, men att det kommer att krävas anpassningar kopplade till exempelvis
fönsterstorlekar eller fasadernas utformning. Det kan också bli nödvändigt att placera de
framtida byggnaderna längre ifrån varandra än vad som visas på illustrationskartan, vilket i
så fall kan innebära att byggrätten på plankartan inte utnyttjas till fullo. På plankartan har
byggrätten för östra delen av kvarter D fått ett större djup än i övriga delar av kvarteret för
att det ska vara möjligt att öka avståndet mellan byggnader i kvarter C och D så att
dagsljuskraven kan uppfyllas. Mer detaljerad redovisning av hur de framtida byggnaderna
uppfyller krav på dagsljus ska visas i bygglovsskedet.
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Illustrationskarta med markerade kvarter A-D och de delar av bostadskvarteren som bedömts kräva särskilda
åtgärder för att klara dagsljusfaktor 1 (markerade med röd linje).

Planområdets påverkan på de byggnader som kan uppföras inom gällande detaljplan i
kvarteret norr om Hyllie stationsväg har studerats övergripande av stadsbyggnadskontoret
med hjälp av avskärmningsvinklar. Även denna studie är baserad på det vinnande
tävlingsförslaget. Studien visar att den föreslagna bebyggelsen inom planområdet inte
medför några svårigheter att uppnå dagsljuskraven i den planerade bebyggelsen norr om
Hyllie stationsväg (utanför planområdet). Inom planområdet görs bedömningen att det är
möjligt att klara dagsljuskraven inom byggnader som vetter mot Hyllie stationsväg, även
med hänsyn till uppförandet av omgivande planerad bebyggelse. Dock kan det krävas
anpassningar i de nedre våningsplanen kopplade till exempelvis fönsterstorlekar eller
fasadens utformning. Det är också möjligt att placera funktioner som inte har lika höga
krav på dagsljus, det vill säga användning som inte medför att människor vistas där mer än
tillfälligt, i bottenvåningarna.
Sol

En solstudie har utförts, baserad på tävlingsförslaget Embassy of sharing (Solstudie,
Wingårdhs Arkitektkontor, 2018-09-12). Studien visar att eventuella takterrasser och gårdsytor
för bostäder samt allmänt tillgängliga ytor har relativt god tillgång till sol under större del av
dagen i juni månad (sommarsolståndet 23 juni). Vid vårdagjämningen (20 mars) är del av
områdets terrassytor och gårdar solbelysta från förmiddag till sen eftermiddag. De
ändringar som har gjorts avseende områdets kvartersstruktur och byggnadsvolymer under
planprocessens gång bedöms inte medföra några försämrade förhållanden för solljus inom
planområdet i förhållande till genomförd solstudie.
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Utdrag ur solstudie. Till vänster syns planområdet vid vårdagjämning kl 12.00 och till höger vid sommarsolståndet
kl 12.00.
Vind

En mikroklimatstudie har tagits fram (The Embassy of sharing, Mikroklimatstudie, Green Advice,
2018-08-22, kompletterad 2018-10-10 och 2018-11-21) för att studera det ursprungliga
tävlingsförslaget Embassy of Sharings konsekvenser för vindförhållanden inom området
samt konsekvenser för omgivande bebyggelse och befintliga allmänna platser. Inom
planområdet är det viktigt med ett gott mikroklimat för att de föreslagna torgytorna,
gångstråken och innergårdarna ska vara attraktiva. Eftersom delar av Hyllie idag är relativt
vindutsatta är det viktigt att planförslaget inte medför en försämring jämfört med dagens
situation. Planområdet är idag helt exponerat för västliga, sydvästliga och sydliga vindar.
När det gäller förslagets påverkan på befintliga platser som omger planområdet så visar
utredningen att den föreslagna bebyggelsen inom planområdet bidrar till att skydda delar av
Hyllie stationstorg från västliga vindar. Vid sydvästlig och sydlig vind ökar vindhastigheten
marginellt på torget i förhållande till dagens situation.
För Hyllie boulevard gäller att den föreslagna bebyggelsen skyddar gatan från västlig vind i
jämförelse med dagens förhållanden. Vid övriga vindriktningar råder samma situation för
gatan som idag.
Hyllie stationsväg är idag helt exponerad för västlig, sydvästlig och sydlig vind. Utredningen
visar att exploatering av området kraftigt kommer att minska påverkan på gatan vid sydlig
och sydvästlig vind. Vid västlig vind uppstår kraftig turbulens i gatans västra del, men
minskar något i öster.
Utredningen visar att det finns några byggnader och delar av allmänna ytor inom
planområdet som kommer att utsättas för kraftiga vindar med hög turbulens i markplan
som följd. Det föreslagna torgstråkets västra del, i anslutning till den nya lokalgatan, samt
öppningen i öster mot Hyllie Boulevard är till exempel exponerade för vind och där visar
utredningen att mycket blåsiga förhållanden kommer att uppstå. Likaså är marken invid den
högsta byggnaden i planområdets mitt utsatt för starka vindar. Detsamma gäller i gränderna
mellan torgstråket och Hyllie stationsväg, framförallt vid sydlig och sydvästlig vind. För att
uppnå ett gott mikroklimat i dessa områden krävs åtgärder, i förhållande till
tävlingsförslaget, på både bebyggelse och mark. Uteserveringar kommer till exempel
troligtvis behöva vindskyddas.
Planförslagets påverkan på vindförhållanden inom spårområdet är inte studerad.
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Följande kartbilder ur utredningen (2018-08-22) visar vilka områden i tävlingsförslaget som
är särskilt utsatta för turbulens vid västliga, sydvästliga respektive sydliga vindar.

Simulering av västlig medelvind samt områden med risk för kraftig turbulens (inringad).

Simulering av sydvästlig medelvind samt områden med risk för kraftig turbulens (inringad).

Simulering av sydlig medelvind samt områden med risk för kraftig turbulens (inringad).
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Utredningen visar på flera möjliga åtgärder för att dämpa turbulensen, kopplat till
byggnadernas volym och gestaltning men också avseende hur planteringar på torgytorna
kan kombineras och placeras för att bidra på ett positivt sätt.
Åtgärder på bebyggelse
Enligt utredningen kan bland annat följande åtgärder på bebyggelsen, i de mest utsatta
lägena, ha en vinddämpande effekt:

Förslag ur utredningen på åtgärder på byggnadsutformning, skärmtak, terrasser och runda/brutna hörn.

Förslag ur utredningen på åtgärder på fasader som bör göras ojämna för att bromsa vindflödet.
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Åtgärder på mark
Enligt utredningen kan följande åtgärder med inslag av vegetation ha en vinddämpande
effekt:

Förslag ur utredningen på placering av vegetation för vindreducering och värmereglering.

Vid projektering av kommande byggnader, gårdsmiljöer och allmänna platser bör
ovanstående åtgärder övervägas. I planförslaget föreslås tre av kvarteren utformas med
lutande fasader respektive nedtrappning mot torgstråket med egenskapsbestämmelser.
Byggnadsvolymerna bidrar på detta sätt till att skapa bättre förhållanden för vistelse längs
torgstråket eftersom del av de vindar som träffar byggnaderna förs uppåt istället för ner
mot marknivå.
I utredningen visas slutligen att vindstyrkorna inom planområdet kommer att avta betydligt
när bebyggelsen inom planlagt område söder om spårområdet uppförs samt när nya
bebyggelsekvarter i en framtid uppförs strax väster om planområdet.
Planförslagets utökning av mark, i jämförelse med tävlingsförslaget, mot spårområdet i
sydöst kan skapa bättre förutsättningar för att skapa en entré till området från Hyllie
boulevard som får bättre vindförhållanden vid kvarter A (se karta under avsnitt 2.2) än
tävlingsförslaget. Även med planförslagets utökning mot spåren krävs dock åtgärder både
på byggnader och på torgytan för att uppnå riktigt goda förhållanden.
Grönstruktur

Detaljplanens genomförande innebär att de gräsytor som finns idag inom planområdet
kommer att försvinna. I planförslaget ställs dock krav på att nya planteringar uppförs i det
föreslagna torgstråket. I planförslaget ställs också krav på att en viss grönytefaktor ska
uppfyllas inom flertalet av kvarteren, vilket kan medföra att både fasader och tak på
byggnaderna inom planområdet utformas med inslag av grönska. Planförslaget ger
därutöver goda förutsättningar för etablering av ny växtlighet inom föreslagen
förgårdsmark och övriga gårdsytor på kvartersmark. För mer information om
grönytefaktor, se sidan 18.
Risker och säkerhet

En riskutredning har tagits fram för planförslaget inför detaljplanens granskningsskede
(Riskutredning för ny detaljplan för Härbärget 1, m fl i Malmö, SWECO, 2020-03-03). I
riskutredningen har två tidigare riskanalyser för området granskats och deras aktualitet har
utvärderats i förhållande till aktuellt planförslag. Utöver utvärderingen av redan bedömda
risker har ytterligare risker identifierats som har ansetts relevanta att undersöka för
planområdet.
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Följande risker har identifierats kunna medföra en förhöjd risknivå i planområdet:
Nedfallande föremål, is och snö samt fall
Risk för personskador till följd av nedfallande föremål, is eller snö samt risk för olyckor
genom fall från hög höjd beskrivs i utredningen. Men eftersom Boverkets byggregler (BBR)
innehåller rekommendationer för hur byggnader ska utformas för att minimera dessa risker
samt att det enligt ordningslagen åligger respektive fastighetsägare att åtgärda risker för
nedfallande föremål, snö och is görs bedömningen att det inte krävs några särskilda
planbestämmelser för att reducera dessa risker. De krav och allmänna råd som anges i BBR
och ordningslagen bedöms vara tillräckliga.
Citytunnelns närhet
Vid brand i tåg ska tåget köra till närmaste station. Detta innebär att ett brinnande tåg kan
stanna vid stationen i Hyllie. Eftersom denna del av järnvägen enbart trafikeras av
persontåg bedöms risken med brand i tåg begränsas till direkt påverkan från elden,
rökutveckling samt spridning av brandgaser. Om en brand uppstår kan strålningsnivåerna
från tåget medföra en risk för brandspridning till byggnader samt allvarlig skada på
oskyddad person. I riskutredningen tillämpas ett riskavstånd om tio meter från spår för
dessa risker, vilket betyder att den byggrätt inom planområdets sydöstra del som föreslås
närmast spårområdet delvis ligger inom riskavståndet för strålningsnivåerna. Resterande del
av planområdet ligger utanför riskavståndet och bedöms inte ha en förhöjd risk i
förhållande till strålningsnivåerna.
Risken som spridningen av rök samt brandgaser innebär bedöms vara hanterbar för
planområdet eftersom koncentrationerna av hälsoskadliga ämnen inte blir värre än att de
människor som exponeras enkelt kan förflytta sig bort från området utan att drabbas av
betydande skada och vid behov gå inomhus. Dock föreslås en planbestämmelse om att
luftintag ska placeras bort från järnvägen för att undvika att rök sprids in i byggnaderna.
Detta regleras för all föreslagen bebyggelse längs järnvägsområdet med följande
planbestämmelse på plankartan:
b6 – luftintag ska placeras bort från järnvägen
För den del av planområdet som konstateras ligga inom riskavståndet för strålningsnivåer
vid brand i tåg föreslås att fasader som ligger inom 10 meter från närmaste spårmitt ska
utföras brandsäkert genom följande planbestämmelse:
b5 – fasader inom 10 meter från närmaste spårmitt ska utföras i lägst brandteknisk klass
EI30 alternativt obrännbart material
Elektromagnetiska fält från järnväg respektive transformatorstationer
I riskutredningen förs resonemang kring elektromagnetiska fält från järnväg respektive från
transformatorstationer. I utredningen kan utläsas att detta är svårt att studera eftersom alla
exponeras för olika grader av elektromagnetiska fält i vår vardag (naturliga och skapade av
mänsklig aktivitet). De negativa effekterna från elektromagnetiska fält är svåra att urskilja
från andra vardagliga riskkällor såsom exempelvis exponering från kemikalier. Med hänsyn
till osäkerheten finns det inga gällande gränsvärden för magnetfält från myndigheter utan
det rekommenderas allmänt att försiktighetsprincipen beaktas vid placering av elektriska
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. I utredningen hänvisas dock till att
det finns riktlinjer från Svenska Kraftnät som säger att elektromagnetiska fält inte får
överstiga 0,4 mikrotesla där människor varaktigt vistas.
När det gäller elektromagnetiska fält från järnvägen anges att det finns olika nivåer för
magnetfältet kring järnvägen beroende på om tåget är långt borta eller nära eller om det
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passerar stationen. När tåget passerar får magnetfältet en varaktighet på några minuter och
är starkast i närheten av järnvägsområdet och avtar med avståndet till banan. Som exempel
alstras ett magnetfält på ungefär 0,1 mikrotesla 20 meter från kontaktledning när tåget är
mer än 2,5 km bort och strax under 1 mikrotesla 20 meter från kontaktledning när tåget
passerar. Enligt utredningen kan dessa värden jämföras med storleken på magnetfält i vår
omgivning där 0,1 mikrotesla motsvarar ungefär det magnetfält som alstras från ett
strykjärn och 1 mikrotesla motsvarar magnetfältet från en bärbar radio.
I planförslaget är avstånd från närmaste kontaktledning till föreslagen bebyggelse för
bostäder cirka 46 meter och på detta avstånd görs bedömningen att riskerna med
elektromagnetiska fält från järnvägen vara så låga att det inte kräver några åtgärder. I de
kvarter som föreslås närmast järnvägen medges endast användningar av marken som
innebär att personer kan antas vara där tillfälligt eller under arbetstid vilket enligt
utredningen gör att exponeringstiden är begränsad. Sammantaget görs bedömningen att
risker med elektromagnetiska fält från järnvägen är acceptabla för den planerade
markanvändningen i planområdet. Eftersom magnetfältets styrka kan antas vara något
förhöjd inom området allra närmast järnvägen rekommenderas att denna bebyggelse inte
planeras för verksamheter där barn vistas under stora delar av dygnet (exempelvis bostäder
och förskolor). Dessa användningar medges inte inom området närmast järnvägen och
förskola medges inte heller någon annanstans inom planområdet.
När det gäller transformatorstationer hänvisar utredningen till en tidigare utförd studie från
Göteborg som visat att magnetfält kring transformatorstationer kan variera kraftigt mellan
olika stationer. Mätningarna visar även att magnetfältens styrka avtar väsentligt med
avstånd och två meter från fasaden kan styrkan, enligt utförd studie, vara mellan 0,03-1,9
mikrotesla. Det saknas riktlinjer för hur risker med elektromagnetiska fält från nätstationer
ska hanteras. I utredningen rekommenderas dock att nätstationer placeras så att magnetfält
inte överstiger 0,4 mikrotesla i utrymmen där barn vistas under längre tid (exempelvis
skolor och bostäder) enligt Svenska Kraftnäts rekommendationer.
Inom planområdet tillåts nätstationer inom samtliga föreslagna kvarter. Vid kommande
placering av nätstationer inom planområdet bör ovanstående rekommendation om
maximalt 0,4 mikrotesla beaktas. Detta är av särskild vikt inom de kvarter där
bostadsändamål tillåts. Det är nätägarens ansvar att nätstationer uppförs och sköts så att
människor inte utsätts för elektromagnetiska fält, där nätstationen är källan, som innebär
oacceptabla risker.
Elsäkerhetskrav
Inom planområdet föreslås möjlighet att uppföra bebyggelse nära spåren. I östra delen av
planområdet föreslås att del av Trafikverkets nuvarande slänt tas i anspråk för bebyggelse
genom att marken höjs upp med en stödkonstruktion. Detta innebär intrång på
Trafikverkets fastighet.
Byggnaderna som föreslås närmast spåren ska kunna innehålla centrumverksamhet, odling
och cykelparkering. Längst i väster möjliggörs även verksamheter och kontor. Även
nätstation samt underjordisk bilparkering får uppföras inom kvartersmark. Förutom
bebyggelse föreslås också en del allmän platsmark, torg, i gräns mot spårområdet inom
planområdets östra del.
Nedan visas ett antal sektioner genom planområdet som visar de föreslagna byggnadernas
och torgytornas förhållande till spårområdet och den befintliga fastighetsgränsen. I sektion
A-A sammanfaller planområdesgränsen mot spårområdet med befintlig fastighetsgräns, i
övriga sektioner visas befintlig fastighetsgräns med röd streckad linje.
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Illustrationskarta med sektionsmarkeringar.

Sektion A-A (befintlig fastighetsgräns mot spårområdet ligger i utpekad planområdesgräns i sektionens vänstra del).
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Sektion B-B.

Sektion C-C.
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Sektion D-D.

Sektion E-E.

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska
starkströmsanläggningar ska vara utförda (ELSÄK-FS 2008:1, 7 kap 3 §) ska avståndet
mellan kontaktledning och byggnad, eller byggnadsdel, uppgå till minst fem meter vid
vindstilla väderförhållanden. Som ett tillägg till föreskriften finns ett allmänt råd att ”om en
kontaktledning är framdragen i närheten av en byggnad som är avsevärt högre än
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kontaktledningen kan särskilda skyddsåtgärder ibland behövas”. I figuren nedan framgår de
gränslinjer som finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter vad gäller avstånd mellan
kontaktledning och byggnad/byggnadsdel. I riskutredningen anges att om dessa avstånd
uppfylls behövs normalt inte några särskilda skyddsåtgärder.

Sektion av spår med en kontaktledning för nominell spänning över 750 V och gränslinjer för avstånd mellan
kontaktledning och byggnad.

Den kontaktledning som ligger närmast planområdet är placerad på ett avstånd om fem
meter från närmast föreslagna byggnad inom planområdet. Kontaktledningsstolparna är
placerade på perrongen söder om spåren och därmed längre bort från planområdet. Kraven
om avstånd mellan kontaktledning och föreslagen byggnad bedöms därmed uppfyllas.
Vidare konstateras i riskutredningen att de byggnader som föreslås längs spårområdet även
klarar kraven vad gäller byggnadernas höjd i förhållande till kontaktledningen, med
undantag för byggnaderna längst i öster (området vid sektion D-D ovan). Här görs
bedömningen att bebyggelsen som möjliggörs inom tio meter från spårmitt tillåts uppföras
till en nockhöjd som kan anses vara avsevärt högre än kontaktledningen. Som skyddsåtgärd
föreslår därför utredningen en planbestämmelse som innebär att fönster inom tio meter
från närmaste spårmitt ska vara icke öppningsbara. Detta för att inga personer eller föremål
ska kunna komma nära kontaktledningen av misstag. Planbestämmelsen har förts in på
plankartan i form av egenskapsbestämmelsen b4 för den del av byggrätten som föreslås
närmare än 10 meter från spårmitt.
I utredningen anges även att om byggnad placeras inom de avstånd som finns i ELSÄK-FS
2008:1 ska hänsyn tas till konstruktionen av byggnaden samt dess underhåll för att
säkerställa att dessa aktiviteter kan genomföras på ett betryggande sätt med hänsyn till
befintliga kontaktledningar. Allt arbete som sker inom tio meter från närmaste
spänningsförande del inom järnvägsanläggningen ska planeras i samråd med Trafikverket.
För att bebyggelsen ska utföras i enlighet med Elsäkerhetsverkets rekommendationer
(sektion på sidan 31) regleras placering och utformning av byggnadsdelar inom tio meter
från spårmitt med planbestämmelser som överensstämmer med princip i sektionen nedan.
Byggnad kan därmed som närmast placeras 7 meter från spårmitt, det vill säga två meter
från plangräns, för att säkerställa plats både för stödkonstruktion mot spårområdet och
plats för underhåll av byggnaden. Högsta tillåtna taklutning sett från spårområdet är 45
grader. Högsta tillåtna byggnadshöjd är +29 meter över nollplanet i RH 2000, vilket
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motsvarar 4,9 meter över tänkt marknivå på torgytan. Detta är 0,1 meter högre än den
byggnadshöjd som redovisas i sektionen nedan, men höjden bedöms utgöra så liten
avvikelse från principsektionen att bebyggelsen ändå kan anses överensstämma med
rekommendationerna från Elsäkerhetsverket.

Sektion som visar hur föreslagen bebyggelse kan utformas inom tio meter från spårmitt utifrån elsäkerhetskrav.
Stödkonstruktion mot järnvägsområdet

I planförslaget föreslås att en del av Trafikverkets nuvarande slänt strax norr om spåren tas
i anspråk för utökad torgyta och cykelparkering. I planområdets östra del ligger föreslagen
plangräns därmed 5 meter från närmaste spårmitt. Från denna gräns och norrut föreslås
planområdet kunna höjas upp till ungefär samma marknivå som intilliggande Hyllie
boulevard. Höjdskillnaden mot järnvägsområdet behöver därmed tas upp med hjälp av en
stödkonstruktion. För att utreda förutsättningarna för tänkt stödkonstruktion i plangränsen
mot järnvägsområdet har en utredning tagits fram mellan detaljplanens samråd- och
granskningsskede (Hantering av gränssnitt mot järnväg i detaljplan för Kvarteret Härbärget 1 m fl,
Hyllie i Malmö, Moresco Projektledning AB 2020-02-12).
I utredningen undersöks tre olika typer av stödkonstruktioner som alla bedöms som
möjliga att uppföra. Dock rekommenderas att stödkonstruktionen uppförs i form av en
stödmur eftersom detta är en väl beprövad lösning som medför att den markyta som
frigörs vid uppfyllnad kan användas med full flexibilitet. En stödmur bedöms också utgöra
det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet av de tre lösningarna. Lösningen bedöms
därutöver också kunna uppföras utan påverkan på järnvägstrafiken, förutsatt att
järnvägssäkerheten hanteras som en central del i såväl produktionsplanering som i
genomförande och av resurser med erforderlig kompetens och erfarenhet av arbete utmed
trafikerad järnväg.
I utredningen konstateras att stödmurskonstruktion kan uppföras så nära som fem meter
från spårmitt. Om muren byggs så nära spåret kommer en del av konstruktionen som finns
under mark (framkanten på stödmurens bottenplatta) att behöva förläggas cirka en meter
innanför Trafikverkets fastighet, vilket behöver hanteras med ett servitut. Om muren
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istället placeras sex meter från spårmitt kan samtliga permanenta konstruktioner för
stödmuren hållas inom planområdesgränsen. I utredningen rekommenderas att bebyggelse
placeras med ett avstånd om en meter från stödmuren för att det till exempel ska vara
möjligt att utföra underhåll på byggnaderna på egen fastighet. I planförslaget har den
bebyggelse som föreslås allra närmast spåren reglerats så att stödmuren kan placeras sex
meter från spårmitt och bebyggelse sju meter från spårmitt. Hela stödkonstruktionen kan
därmed rymmas inom planområdet och viss plats för underhåll av byggnaderna säkerställs.
I bygglovsskedet behöver tillräckligt avstånd mellan stödmuren och intilliggande bebyggelse
säkerställas så att skötsel av de tillkommande byggnaderna kan ordnas utan påverkan på
spårområdet.

Placering av
ny bebyggelse

Sektion ur utredningen. Sektionen visar att
stödmurskonstruktion kan placeras så nära
som fem meter från närmaste spårmitt och att
närmaste bebyggelse då bör placeras en meter
från muren. Röd streckad linje visar
planområdesgränsen. Om
stödmurskonstruktion placeras enligt
sektionen behöver ett servitut upprättas för
den del av konstruktionen under mark som
behöver stå på Trafikverkets fastighet.
Planförslaget möjliggör en lösning där
stödmurskonstruktionen i sin helhet (även den
del som är under mark) placeras utanför
Trafikverkets fastighet, dvs helt inom
planområdet (till höger om den röda linjen i
sektionen). Om stödmurskonstruktionen
placeras helt inom planområdet behövs inget
servitut.

I utredningen redogörs även bland annat för hur produktionen av stödmuren kan utföras,
påverkan på befintliga konstruktioner och anläggningar (exempelvis belysning och
ledningar) och hur avgränsning mot järnvägsområdet för att förhindra tillträde för tredje
man kan utföras. I utredningen rekommenderas att lämplig avgränsning mot järnvägen, och
den nivåskillnad som föreligger mellan planområdet och järnvägen, anordnas på murkrönet
av den nya stödmuren. Avgränsningen kan utföras med såväl funktion som estetik i
beaktande och kan med rätt utformning fylla flera syften så som tillträdesskydd, fallskydd,
bullerdämpning och som en barriär mot järnvägens kontaktledning.
Sammantaget visar utredningen att det är möjligt att utföra såväl byggnation som framtida
drift- och underhållsåtgärder av stödkonstruktion i gränsen mot järnvägsfastigheten utan
skada på riksintresse järnväg och utan menlig påverkan på befintliga konstruktioner. För att
möjliggöra planens genomförande krävs dock att planområdets närhet till
järnvägsanläggningen beaktas och fortsatta samråd med Trafikverket och övriga berörda
intressenter sker i samband med kommande skeden av genomförandet.
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Påverkan på befintlig angreppsväg till spårområdet

I den utredning som tagits fram angående stödkonstruktion mot spårområdet (Hantering av
gränssnitt mot järnväg i detaljplan för Kvarteret Härbärget 1 m fl, Hyllie i Malmö, Moresco
Projektledning AB, 2020-02-12) redovisas planförslagets konsekvenser för befintlig
angreppsväg inom järnvägsområdet. Del av angreppsvägen omfattas av planområdet i
sydväst. Vägen används idag av flera aktörer. Dels tjänar den som serviceväg för
Trafikverkets drift- och underhållspersonal och dels som räddningsväg (angreppsväg) för
räddningstjänsten i händelse av brand eller olycka på järnvägsstationen. I utredningen
konstateras att vägen sannolikt kommer att behöva användas för exempelvis transporter i
samband med byggnationen i området. Det är viktigt att samråd med Trafikverket och
Räddningstjänsten syd sker för att, bland annat, säkerställa att vägens funktion kan
upprätthållas för båda dessa parter under hela byggtiden.
Planförslaget innebär att angreppsvägen till största del kan behållas i befintligt läge.
Planförslaget innebär att mindre del av angreppsvägen kommer att behöva byggas om vid
dess anslutning till den föreslagna lokalgatan inom planområdets västra del, så att åtkomst
till angreppsvägen via gatan säkras. Planförslaget möjliggör en sådan ombyggnad.
Vibrationer

Inom arbetet med tidigare detaljplaner inom området har risken för kännbara vibrationer
och stomljud från tågtrafiken längs Citytunneln studerats (Citytunneln, Järnvägstekniska
installationer, Ingemanssons Technology AB, 2003-03-26). Slutsatsen i det PM som då togs fram
är att risk för vibrationer över riktvärdet föreligger om byggnader placeras på kortare
avstånd än 50 meter från närmsta spår. Innebörden av detta är att om bebyggelse med krav
på vibrationer under riktvärdet placeras minst 50 meter från spåret krävs ingen
vibrationsisolering alls. Önskar man ha möjlighet att bygga närmare spåret än 50 meter
måste risken för vibrationer beaktas.
Inom planområdet föreslås bebyggelse närmare spåren än 50 meter, vilket innebär att
åtgärder sannolikt behöver vidtas vid den tillkommande bebyggelsen.
Luftkvalitet

Inom planområdet, och dess omgivning, är halterna av kvävedioxid idag beräknade till 11 13 µg/m3, vilket är lägre än både gällande miljökvalitetsnorm och det nationella miljömålet
för luft (kvävedioxid).
Planförslaget innebär ett tillskott av bostäder, kontor och centrumverksamheter. Den goda
tillgången till kollektivtrafik och gång- och cykelvägnät innebär att de som kommer att bo
och verka inom planområdet får lätt att välja hållbara färdmedelsalternativ. Detta i sin tur
medför att planområdet bedöms ha låg påverkan på luftkvaliteten i andra delar av staden.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på uppsatta mål
för luftkvalitet.
Eftersom planområdet är beläget intill järnvägen kan det, baserat på erfarenheter från
områden i liknande lägen, komma att påverkas av stoft från järnvägen. Den bebyggelse som
föreslås i södra delen av planområdet bedöms dock kunna fungera blockerande och skydda
det intilliggande torgstråket och övriga byggnader norr därom. De byggnader som föreslås
närmast järnvägen planeras inte för bostäder, vilket bedöms vara den användning som kan
vara mest känslig för påverkan från stoft.
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Vattenkvalitet

Verksamhetsområdet för spillvatten och dagvatten kommer att utökas i takt med att Hyllie
detaljplaneras och byggs ut. Spillvatten kommer därmed att ledas till det kommunala VAnätet och renas i reningsanläggning innan det leds vidare till recipienten.
Del av dagvattnet inom planområdet kommer att ledas via det kommunala dagvattennätet
till Elinelundsdiket och sedan till den slutliga recipienten som är Södra Öresunds
kustvatten. Recipienten har framför allt belastning av näringsämnen och bedöms inte
kunna uppnå god ekologisk status innan 2027. Anledningen till att god ekologisk status inte
kan uppnås är framförallt att tillförseln av näringsämnen kommer från andra
vattenområden. Recipienten har god kemisk status med undantag för bromerade
difenyletrar och kvicksilver. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att
sänka halterna av bromerade difenyletrar och kvicksilver till de nivåer som motsvarar god
kemisk ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna
föroreningar och inte på föroreningar från avrinningsområdet.
Det dagvatten som inte kan ledas till det idag utbyggda ledningsnätet föreslås ledas till
befintliga dagvattendammar väster om planområdet. Slutlig recipient för detta vatten är
således dagvattendammarna som idag ägs av Malmö stad. I kommande utbyggnad av västra
Hyllie kommer VA-nätet att byggas ut och då kan hela planområdet anslutas till det
kommunala dagvattennätet.
Genomförandet av detaljplanen bedöms kunna medföra en mindre ökning av föroreningar
från de tillkommande trafikytorna. Systemet som dagvattnet rinner igenom nerströms ger
dock goda möjligheter att rena vattnet innan det når den slutliga recipienten. Ambitionen är
också att planområdet ska utformas med regnbäddar på allmän plats som rätt utförda kan
bidra till viss rening innan vattnet släpps till ledningsnätet eller dagvattendammarna.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte försvåra förutsättningarna för
att uppnå uppsatta mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

I dagsläget är ungefär halva planområdet hårdgjort med asfalt, resten är planteringytor. Det
finns ett par lågpunkter där vatten kan samlas vid skyfall. Idag har planområdet därmed en
fördröjande funktion vid skyfall. Som mest är det idag ca 120 m3 som fördröjs inom
planområdet vid ett 100-årsregn. Utöver de mängder vatten som idag fördröjs inom
planområdet avleds skyfallsvatten från östra delen av planområdet mot spårområdet medan
vatten från den västra halvan avleds mot befintliga dagvattendammar och våtmarker i väst
innan det därifrån leds vidare mot lågpunkter i Sivåkersvägen respektive under Hyllie
stationsväg.
Planförslagets genomförande innebär att den fördröjning som idag finns inom planområdet
försvinner.
En höjdsättning har tagits fram för planområdet och fastlagts som markhöjder inom allmän
platsmark på plankartan. Höjdsättningen säkerställer att skyfallsvatten till allra största del
kommer att avledas mot befintliga dammar i nordväst, via det föreslagna torgstråket och
gatunätet. En mindre mängd vatten kan behöva avledas från föreslagen vändplats i
planområdets sydvästra del mot intilliggande mark i väster alternativt mot spårområdet.
Enligt den VA- och skyfallsutredning som tagits fram (Härbärget 1 m.fl. VA-utredning,
Starkstad, 2020-05-20) minskar avrinningen till spårområdet avsevärt efter exploatering.
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Markföroreningar

En översiktlig markundersökning har utförts för planområdet (Översiktlig markundersökning
inom området Härbärget i Malmö stad, AFRY, 2020-01-08). Inga tidigare markundersökningar
har utförts inom området men ett flertal markundersökningar har utförts i intilliggande
områden. Generellt förekommer enbart låga föroreningshalter.
Slutsatsen i den genomförda undersökningen är att inga föroreningar har påträffats som
överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för KM (känslig markanvändning) och därför
anses det inte finnas behov av vidare åtgärder inom området.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Riktvärden för trafikbuller från spår- och vägtrafik anges i förordningen om trafikbuller vid
bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35 m2
är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida 50 dBa
ekvivalent och 70 dBa maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån inte
överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid
smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.
Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom
planbestämmelse. Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns
flera, uppfyller riktvärdena.
Planområdet är utsatt för trafikbuller från spårområdet och från omgivande gator, främst
Hyllie stationsväg. En bullerutredning har genomförts, Bullerutredning, The Embassy of sharing,
Kv Härbärget 1, Malmö, Tyréns, 2018-08-24 (kompletterad i mars 2020 avseende bullerstörningar från
internt vägnät). Utredningen visar att trafikbullerförordningens riktvärden kan klaras, men att
bostäder mot Hyllie stationsväg och närmast spårområdet behöver utföras med tyst sida
eller som små lägenheter. Uteplatser behöver placeras på gårdar där byggnader skyddar mot
buller men det kan även behövas bullerskydd i form av exempelvis skärmar om gårdar
öppnar sig mot spårområdet alternativt mot Hyllie stationsväg. På så sätt kan även
riktvärden för uteplats uppnås.
Inne i området kommer det att finnas ett antal mindre lokalgator/gränder som är planerade
utifrån gåendes villkor. Lokalgatorna fyller vardagliga syften så som angöring till byggnader
och entréer. Det kan t. ex. gälla leveranser, sopbil, färdtjänst etc. Gränderna fungerar också
som räddningsväg. Inom bostadskvarteren förutsätts att regelmässiga transporter med
tunga fordon inte kommer att ske under natten kl 22 – 06.
Mot bakgrund av det som anges ovan görs bedömning i bullerutredningen att buller från
trafiken på lokalgatorna enbart kommer att orsaka försumbara trafikbullernivåer vid
planerade bostäder.
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Karta ur bullerutredningen som redovisar beräknade bullervärden inom den del av planområdet där bostäder föreslås.
Tabeller inom röd ram visar beräknade värden i de byggnader där bostäder föreslås. Prognåsår är 2040.
Trafikkonsekvenser

Den täta gatustrukturen inom planen ger god tillgänglighet till området för fotgängare och
cyklister.
Hyllie stationsväg föreslås kompletteras med cykelbana på den södra sidan vilket medför
ökad framkomlighet och tillgänglighet för cyklister. De tillkommande 500 allmänna
cykelplatserna inom planområdet kommer att öka tillgängligheten med cykel till Hyllie
stationsområde och centrum.
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De nya bostäderna, kontoren och lokalerna bedöms komma att generera ca 8600 resor per
dygn, enligt beräkning med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Med en
färdmedelsfördelning enligt Trafik- och mobilitetsplanen skulle dessa resor utgöra ca 1700
med cykel, ca 2600 med kollektivtrafik, 1700 till fots och 2600 med bil. Förslaget kommer
att generera ca 2100 fordon (cirka 1,2 personer per bil) per årsvardagsmedeldygn (ÅVDT)
exklusive nyttotrafik.
3.3 Ekonomiska konsekvenser

Detaljplanens genomförande innebär att den mark inom planområdet som idag ägs av
Malmö kommun, och som planläggs som kvartersmark, förvärvas av den framtida
exploatören. Detta medför en intäkt för kommunen. Planen medför också utgifter för
kommunen för planering och utbyggnad av allmän platsmark, markförvärv av Trafikverket
samt exempelvis eventuella ledningsflyttar inom allmän platsmark.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Härbärget 1
Fastigheten erhåller mark utlagd som kvartersmark från Järnvägen 1:1 och Hyllie 4:2 samt
Hyllie 7:3 och avstår mark till Hyllie 7:3 utlagd till allmän platsmark.
Härbärget 1 kommer att omvandlas till ett flertal kvarter med skiftande innehåll såsom
bostäder, kontor och centrumfastighet samt underjordisk parkering. Parkeringen och
gångbroar för kontor kan komma att utgöra 3D-fastighet.
Järnvägen 1:1
Fastigheten avstår mark till Härbärget 1 och Hyllie 7:3. Servitut med ändamål räddningoch serviceväg 1280K-17/2005.13, kommer att omprövas till nytt läge.
Hyllie 4:2 och 7:3
Fastigheterna erhåller mark från Härbärget 1 och Järnvägen 1:1.

Karta framtagen av stadsbyggnadskontoret som redovisar förslag till detaljplan och vilka konsekvenser det får på
gällande fastighetsindelning. Befintliga fastighetsgränser är markerade med röd linje.
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3.5 Samhällskonsekvenser
Social konsekvensbeskrivning (SKB)

I oktober 2018 genomfördes en social konsekvensbedömning (SKB) på
stadsbyggnadskontoret av det tävlingsförslag som ligger till grund för detaljplanen.
Närvarande var representanter från exploatören, stadsbyggnadskontoret, fastighets- och
gatukontoret samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Tävlingsförslaget bygger på en mångfald av mötesplatser både inomhus och utomhus, där
det inre stråket ska vara småskaligt och locka till vistelse. En annan bärande idé är
samordning och delning av ytor och funktioner inom planområdet. En del av dessa ytor
och funktioner är även tänkta att vara allmänt tillgängliga, såsom exempelvis ett utrymme
för information och kommunikation i kombination med sittplatser för den som vill vänta
på tåget inomhus i byggnaden närmast Hyllie station. I konsekvensbedömningen
konstateras att detaljplanens förmåga att påverka den bärande idéns innehåll är liten, men
att den kan ge förutsättningar för goda sociala möjligheter.
Vidare konstateras att det är viktigt att skapa en tydlig gräns mellan offentligt och privat
och att säkerställa platser för grannkontakter och möten för alla boende i området.
Möjlighet till gemensam plats utomhus eller åtminstone rymliga och gemensamma
balkonger per våningsplan bör studeras. Dessa gemensamma ytor är också viktiga för att
bidra till identitetsskapande i den mindre skalan. Även ytor för mindre barn behövs i
utemiljön.
Trygghet i området underlättas av andra människors närvaro via de aktiviteter och
utåtvända verksamheter som planen möjliggör. Om ett underjordiskt garage byggs bör
uppgångarna mynna utomhus för att även de boende och verksamma ska bidra med folkliv
på de allmänna ytorna mellan husen.
Förslaget har en hög ambition kring gröna och miljömässiga faktorer. Gröna terrasser på
taken erbjuder vistelse i bästa solläge, vilket är positivt. Det är viktigt att tänka på att
terrasserna utformas för att locka till samvaro så att de blir befolkade.
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att medge bostadsbebyggelse med förutsättningar för varierade bostadstyper som kan
tillgodose olika befolkningsgruppers behov och önskemål. I det vinnande förslaget, som
ligger till grund för detaljplanen, föreslås smålägenheter för till exempel äldre och studenter,
radhus på tak samt hyres- och bostadsrätter i varierande storlekar. Detaljplanen möjliggör
en sådan variation.
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 att de allmänna
platserna planeras som torg och gågator där biltrafik är begränsad och det finns möjligheter
att skapa aktiviteter och mötesplatser för alla åldrar. Detaljplanen säkerställer också
möjlighet att bygga ett tryggt gång- och cykelvägnät, både genom området och i dess
utkanter. Hänsyn har tagits till barns behov av utemiljö genom att bebyggelse inom de
kvarter där bostadsändamål medges har begränsats så att bostadsgårdar kan anordnas på
mark. Det finns också möjlighet att ordna ytor för utevistelse på eventuella takterrasser
inom dessa kvarter.
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Tillgänglighet

Planområdet ansluter till befintliga gatuhöjder i Hyllie stationsväg och Hyllie boulevard.
Vid planens genomförande ska allmänna stråk och platser samt entréer till kvarteren byggas
ut så de blir tillgängliga för personer med olika fysiska förutsättningar och behov.
Höjdsättning och detaljutformning av området har studerats inför detaljplanens
granskningsskede genom en förprojektering.
Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter
inom livets alla områden. Forskning och statistik visar att kvinnor generellt sett arbetar
närmare bostaden än vad män gör och således använder sig i mindre utsträckning av
regionala transporter i sitt dagliga liv. Däremot nyttjar kvinnor den lokala kollektivtrafiken i
större omfattning. Genom att underlätta transporter, främst kollektiva och framkomlighet
med cykel, till och från servicefunktioner, arbetsplatser och bostadsområden kommer både
män och kvinnor smidigare till och från arbete och hem.
Planförslaget möjliggör en vid blandning av olika funktioner inom planområdet. Denna
funktionsblandning, i kombination med planområdets läge alldeles intill
kollektivtrafiknoden Hyllie och övrig centrumbebyggelse, är positiv för både kvinnor och
män. Planområdet är också väl tillgängligt och anpassat för gång- och cykeltrafikanter, inte
minst tack vare den allmänna cykelparkering som föreslås direkt ovanför tågperrongerna.
Den täta och funktionsblandade bebyggelsen skapar goda förutsättningar för att
utomhusmiljön (gator och torg) inom planområdet och i dess direkta omgivning ska
upplevas som trygg att vistas i för alla, eftersom ytorna och stråken sannolikt kommer att
vara befolkade och/eller synliga för många under stora delar av dygnet.
Utformningen av de nya stråken och mötesplatserna, inom och i anslutning till
planområdet, bör göras så att de blir inkluderande och attraktiva för alla grupper i
samhället.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 300 nya bostäder inom området. Med
utgångspunkt i att området kan klassificeras som innerstad och får en för staden
genomsnittlig fördelning av lägenhetstyper och upplåtelseformer, bedöms bostäderna
generera ett behov av ca 40 förskoleplatser och 30 grundskoleplatser på lång sikt. På kort
sikt kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i området. Beräkningen är
genomförd i ett verktyg för beräkning av för- och grundskoleplatser i ny bebyggelse,
framtaget av stadsbyggnadskontoret 2017. Behovet av förskola löses genom att det i
angränsande områden kommer att finnas förskolor, vilka bedöms ha kapacitet att på sikt ta
emot dessa barn. Behovet av grundskola löses genom de grundskolor som finns och
planeras byggas i planområdets närhet.
I takt med att Hyllie byggs ut uppstår också ett behov av att till exempel skapa bostäder för
äldre och för personer som har särskilt behov av vård i eller i direkt anslutning till sin
bostad. Olika typer av grupp- och serviceboenden kan rymmas inom alla kvarter där
bostadsändamål möjliggörs med användningsbestämmelsen B på plankartan. Bostäder som
utgör ett så kallat särskilt boende (exempelvis vårdboende eller korttidsboende) med ett
större behov av vård ryms inom kvarter där vårdändamål möjliggörs med
användningsbestämmelsen D på plankartan. I denna detaljplan möjliggörs bostäder och
vård inom två kvarter i planområdets mittersta respektive västra del.
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Kommersiell service

Planområdet ligger i Hyllie centrum med Hyllie station, Emporia köpcentrum, Citytunneln
och Hyllie stationstorg som närmsta grannar. Här rör sig ett stort antal människor varje
dag; besökare, boende och verksamma. Köpcentret har miljontals besökare om året och
stationen genererar ett stort flöde av resande till och från Hyllie dagligen. Planområdets
läge i Hyllie centrum bedöms ge mycket goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av
kommersiell service både inom planområdet och i dess närhet.
Relevanta övriga projekt

Marken väster och nordväst om planområdet är ännu inte detaljplanelagd. I översiktsplanen
föreslås blandad stadsbebyggelse. Strukturen för området kommer att studeras i ett
planprogram innan detaljplaner påbörjas. Arbete med planprogrammet pågår. I takt med
att planprogramsområdet så småningom byggs ut i väster kommer detaljplaneområdet för
Härbärget att sammanlänkas med stadsbebyggelse på alla dess sidor, vilket sannolikt på ett
positivt sätt kommer att bidra till alltmer rörelse av människor och folkliv längs det
planerade torgstråket.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighets- och gatukontoret har genomfört en markanvisningstävling under 2017 på
kommunal mark. I markanvisningstävlingen utsåg en jury vinnande förslag och exploatör
som ska genomföra tävlingsförslaget.
Kommunen ansvarar, genom fastighets- och gatukontoret, för genomförandet av de delar
av detaljplanen som utgörs av allmän platsmark.
Exploatören ansvarar för genomförandet och utbyggnaden av de delar som utgörs av
kvartersmark. Kommunen avses dock ansvara för genomförande och utbyggnad av den del
av kvartersmarken som ska användas till cykelparkering för allmänt behov.
Fastighets- och gatukontoret hanterar avtal avseende markköp och markbyte med
Trafikverket samt överlåtelseavtal där kommunal mark överlåts till exploatören som
blivande fastighetsägare.
Övriga frågor avseende lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal samordnas mellan
fastighets- och gatukontoret samt den blivande fastighetsägaren inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Om dagvattenhantering inom planområdet byggs ut med öppna system så som kanaler och
regnbäddar ansvarar VA Syd för utbyggnad, drift och ägande. Detta gäller om dagvatten
från både kvartersmark och allmän platsmark avleds till regnbäddarna och kanalerna. Om
endast vatten från allmän platsmark leds till regnbäddar och kanaler ansvarar fastighetsoch gatukontoret för anläggningen.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Nödvändig grundundersökning, samt utredning av åtgärder för att motverka
vibrationer ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av området.
Preliminär markprojektering avseende höjdsättning, utformning av allmän plats, ledningar
med mera ska tas fram av blivande fastighetsägare. Vid höjdsättningen av området ska
VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall.
En eventuell tillfällig VA-anläggning för detaljplaneområdet kan bli aktuell.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA
utredas.
Planförslaget påverkar befintliga el- och teleledningar längs Hyllie boulevard samt längs
Hyllie stationsväg i planområdets nordöstra respektive nordvästra del. Även befintliga
ledningar tillhörande Citytunneln berörs. I nordväst förutsätts berörda ledningar flyttas ut
till allmän platsmark i de lägen där de överlappas av föreslagen kvartersmark. Även
Citytunnelns ledningar har konstaterats möjliga att flytta i samband med genomförandet. I
planområdets nordöstra del är ledningarna svårare att flytta. Detta beror på att det är ont
om plats för en ledningsflytt längs denna del av Hyllie boulevard, både i sidled och i
djupled. Gatan är här byggd som en bro över järnvägsområdet, med begränsat djup, och
det är många andra ledningar som idag är förlagda tätt intill den berörda teleledningen.
Malmö stad utreder, som huvudalternativ, att flytta ut ledningen till allmän platsmark. Om
detta inte bedöms möjligt kommer berörda ledningar behöva skyddas med ledningsrätt.
Eftersom ledningarna idag är belägna inom en föreslagen byggrätt där detaljplanen kräver
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att byggnad utförs med arkad kommer ledningarna vara åtkomliga för ledningsägaren vid
behov, även om de skulle behöva ligga kvar inom föreslagen kvartersmark.
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 ska exploatören redovisa i samband med
bygglovsansökan.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och
placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen av
elektromagnetiska fält.
Exploatör ska redovisa utformning av fönster, luftintag och fasadmaterial för kvarter
som gränsar mot spårområdet, enligt planbestämmelserna b4, b5 och b6, inför
startbesked.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Upprättande av avtal

Befintligt markanvisningsavtal med framtida exploatör kommer att följas av slutliga
köpeavtal och/eller tomträttsavtal. Fastighetsreglering och avtal avseende Trafikverkets
mark kommer att genomföras och upprättas.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Fastighets- och gatukontoret hanterar och bekostar ledningsomläggningar, inklusive
berörda anläggningar och ledningar tillhörande citytunneln, inom planområdet som
föranleds av exploateringen. Kommunen anlägger och bekostar den del av föreslagen
stödkonstruktion mot spårområdet som kommer att angränsa till kommunalt ägd fastighet.
Blivande exploatör hanterar markterrassering samt eventuella grundförstärknings och/eller
konstruktionsåtgärder inom blivande kvartersmark. Kommunen svarar för och bekostar
borttagandet av konstruktioner under mark, såsom betong- eller stålkonstruktioner eller
dylikt som utgör hinder för uppförande av byggnad. Exploatören svarar dock själv för och
bekostar borttagandet av äldre ej i bruk varande ledningar, betongrester, byggrester etc.
Blivande exploatör bekostar detaljplanen och för blivande exploatören erforderliga
utredningar. Blivande exploatör anlägger och bekostar den del av föreslagen
stödkonstruktion mot spårområdet som kommer att angränsa till privat ägd fastighet.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättningar. Fastighets- och gatukontoret
bekostar lantmäteriförrättning avseende allmän platsmark och kvartersmark för att
möjliggöra tävlingsförslaget. Ytterligare fastighetsrättsliga åtgärder för kvartersmark, såsom
uppdelning i flera fastigheter, annan fastighetsreglering eller dylikt bekostas av blivande
fastighetsägare.
Exploatören bekostar VA-anslutning enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa. Fastighetsoch gatukontoret bekostar eventuell tillfällig utbyggnad av VA för detaljplanens
genomförande.
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4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning. Övriga förändringar
av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering. Den mark som ska ingå
i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd parkeller gatumarksfastighet. Den mark inom planområdet som ägs av Trafikverket (del av
Järnvägen 1:1) kommer att fastighetsregleras delvis till allmän platsmark delvis till
kvartersmark.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Om marken delas in i flera
fastigheter inom samma kvarter behöver samverkan sannolikt ske. För fastigheternas
gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, kan
gemensamhetsanläggningar i så fall behöva bildas.
Parkering för planområdets behov föreslås i sin helhet placeras samlad under mark. Delar
av parkeringsgaraget kommer att behöva placeras under allmän platsmark (torg och gata).
För att genomföra denna lösning kommer 3D-fastighetsbildning att krävas. 3Dfastighetsbildning krävs även för gångbro för kontorsändamål över allmän platsmark.
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 av området motiveras av behovet att färdigställa miljön kring Hyllie
stationstorg och behovet av ytterligare funktioner kring torget, till exempel ytterligare
cykelparkering, väderskyddad miljö för kollektivtrafikresenärer, fler och varierade
mötesplatser samt ett levande och intimt torgstråk.
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 även tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret, Kommunala
lantmäterimyndigheten i Malmö och VA Syd deltagit, i samarbete med Midroc och
Wingårdhs Arkitektkontor. Illustrationskarta på plankartan samt illustrationer, vyer,
perspektiv och sektioner i planbeskrivningen har tagits fram av Midroc och Wingårdhs
Arkitektkontor där inget annat anges.
5.2 Planområdet
Plandata

Hyllie stationsvä
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Hyllie boulevard

Planområdet avgränsas i norr av Hyllie stationsväg, i öster av Hyllie boulevard och i söder
av järnvägsområdet. I väster omfattar planområdet del av befintligt område för
markparkering, den så kallade P Väster. Planområdet omfattar drygt 20 000 kvadratmeter
och ägs idag huvudsakligen av Malmö kommun. Mindre del av planområdets södra delar
ägs av Trafikverket inom det område som idag är reglerat som järnvägsområde för
Citytunneln. Planområdet berör en mindre del av ett servitut till förmån för Trafikverket
(1280K-17/2005.13) med ändamål serviceväg ner mot spårområdet. Servitutet belastar
kommunens fastigheter.

Ortofoto med planområdet markerat.
Platsens historik

Planområdet består idag av obebyggd mark. Längst i öster, intill Hyllie boulevard, är en del
av planområdet hårdgjort och iordningställt för allmän cykelparkering. Strax norr om
cykelparkeringen finns anordnade sittplatser. Även i planområdets västra del finns
hårdgjord mark, då denna del används som markparkering inom det så kallade P Väster.
Övriga delar av planområdet består huvudsakligen av grus- och gräsytor. En grusad
gångstig löper tvärs över planområdet, från öster till väster.
Stråk och sammanhang

Planområdet är beläget strax väster om Hyllie stationstorg och omringas i norr och öster av
livfulla gaturum. Eftersom området idag består av obebyggd mark är det ännu inte att anse
som en aktiv del av centrumområdet. De människor som passerar området gör det via dess
kanter eller via den grusade stigen som löper genom planområdet. Målpunkterna är idag
främst järnvägsstationen och torget i öster, Emporia köpcentrum i norr samt
markparkeringarna i väster.
Bebyggelse

Planområdet är idag obebyggt. Närmaste bebyggelse utgörs av Emporia köpcentrum norr
om Hyllie stationsväg samt den bebyggelse som omger Hyllie stationstorg i öster.
Kulturmiljö

Arkeologisk utgrävning är gjord för Hyllie centrumområde. Planområdet berörs inte av
några restriktioner avseende arkeologi och omfattar inte heller något kulturhistoriskt
särskilt värdefullt område.
Grönstruktur

I Malmö har en brist- och tillgångsanalys enligt Grönmodellen tagits fram som ett
planeringsunderlag. Grönmodellen innefattar riktvärden för malmöbornas tillgång till parkoch naturområden. Analysen visar hur många parkkategorier, mellan 1-5, som ligger inom
rimligt avstånd från olika bostadsområden inom kommunen. Föreslagen bostadsbebyggelse
inom planområdet bedöms, enligt denna analys, ha god tillgång till park- och naturområden
med fyra olika parkkategorier inom rimligt avstånd.
Kollektivtrafik

Kvarteret ligger i direkt anslutning till Hyllie stationstorg med endast ett par meters
gångväg till Hyllie station. Stationen trafikeras av Skånetrafikens Öresundståg och Pågatåg
mot bl.a. Köpenhamn, Göteborg samt regionala orter såsom Lund, Trelleborg, Ystad,
Helsingborg och Kristianstad. Det är också möjligt att åka tåg från Hyllie mot Rosengård
och Östervärn med Malmöpendeln.
I anslutning till Hyllie stationstorg finns hållplatslägen för stadsbuss som trafikeras av fyra
olika linjer. En av dessa stadsbusslinjer planeras bli MalmöExpress. Utmed Hyllie allé finns
dessutom hållplatslägen för regionbuss som trafikeras av tre olika regionbusslinjer mot bl.a.
Vellinge, Falsterbo, Lund och Malmö C. Efter Malmö C är Hyllie station den
kollektivtrafikknutpunkt i Malmö som har bäst förutsättningar för pendling både avseende
utbud och turtäthet.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet omges av Hyllie stationsväg i norr och Hyllie Boulevard i väster. Längs båda
dessa gator finns separata gång- och cykelvägar.
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Teknisk försörjning

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, dagvatten och spillvatten. Ledningar
för vatten, avlopp och dagvatten finns i Hyllie stationsväg, dock inte längs hela
planområdets sträckning mot väster. Väster om planområdet finns dagvattendammar som
uppförts för att hantera dagvatten från de parkeringsplatser som finns inom respektive
väster om planområdet.
Ledningar för fjärrvärme finns i Hyllie allé och Hyllie boulevard men ledningsnätet är inte
utbyggt fram till planområdet.
Ledningar för el och tele finns i Hyllie stationsväg samt i gångbanan längs Hyllie
boulevards västra sida.
Ett ledningsstråk tillhörande Citytunneln löper idag tvärs över planområdet mellan Hyllie
stationsväg och järnvägsområdet.
Kommunal och kommersiell service

Hyllie är väl utbyggt med både kommunal och kommersiell service. Närmaste grundskola
är Hyllievångsskolan, som ligger inom ca 500 meters gångavstånd från planområdet. Intill
skolan finns också en förskola. Köpcentret Emporia innehåller ett stort utbud av
kommersiell service.
Kommande planering och utbyggnad i Hyllie kommer att sörja för att ytterligare service,
inom båda kategorierna, tillkommer i närheten av planområdet framöver.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet omfattas inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken, men
gränsar i söder till riksintresse för järnväg (citytunneln). Bedömningen har gjorts att
planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset (se också avsnitt om
stödkonstruktion mot järnvägsområdet under kapitel 3. Konsekvenser).
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som område för ny blandad stadsbebyggelse med
täthetsgraden 1-2. Blandad stadsbebyggelse omfattar flertalet av stadens funktioner såsom
bostäder, parker, gator, torg, skolor och förskolor, fritidsanläggningar och kontor, med
mera. Täthetsgraden 1-2 innebär att det i området kring Hyllie station bedöms finnas
förutsättningar för en tät och hög exploatering.
Planområdet är en del av ett särskilt utpekat centrumområde. Detta innebär att
bottenvåningar, i strategiska lägen och vid nyproduktion, ska dimensioneras så att de kan
inrymma handel och andra utåtriktade verksamheter. Planeringen syftar till att verka för
mer och större innerstad.
Planområdets östra delar ingår i en definierad fotgängarzon. I denna zon ska fotgängarnas
framkomlighet särskilt beaktas.
Huvudcykelnät ska finnas längs Hyllie stationsväg och Hyllie boulevard, vilka även utgör
utpekade huvudgator. Dessa gator gränsar till planområdet. Boulevarden ingår dessutom i
det övergripande stomlinjenätet för kollektivtrafiken och ska därmed omfatta busstrafik
och eventuell framtida spårburen kollektivtrafik. Planområdet gränsar i söder till
järnvägsområdet och i öster till Hyllie stationstorg.
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Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Dp 4827, Dp 4990 samt OB
3049 (citytunnelområdet).
Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft. För att undvika att smådelar av gällande detaljplan för
Härbärget (Dp 4990) finns kvar även efter att detta planförslag vunnit laga kraft har
planområdet i förslaget utökats något i förhållande till de behov som egentligen finns för
att genomföra själva planförslaget. På detta sätt släcks gällande detaljplan (Dp 4990) ut i sin
helhet i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft. De delar som överlappar
gällande detaljplan, utan att ha någon egentlig betydelse för aktuellt planförslag, har lagts in
på plankartan med samma avgränsning och användningsbestämmelser som finns i den
gällande detaljplanen. Här sker således inte någon förändring i användning jämförelse med
gällande plan. De markytor som får denna bekräftade markanvändning i det nya
planförslaget visas i kartan nedan.

Karta framtagen av stadsbyggnadskontoret som visar föreslagna användningsgränser och planområdesgränser samt de
områden inom planförslaget som överlappar gällande detaljplan, med bekräftad markanvändning T1 – Område
reserverat för järnvägstrafik samt GATA1 (i gällande plan HUVUDGATA) – Huvudgata, markerade med
orange färg.
5.4 Underlag till planarbetet
Markanvisningstävling

Under 2017 höll Malmö stad en markanvisningstävling om att bebygga fastigheten
Härbärget 1 och del av Hyllie 4:2 i Hyllie. Markanvisningstävlingen skulle resultera i ett
förslag som genom form och funktion på bästa sätt skulle bidra till visionen om Hyllie, att
stärka befintliga värden och tillföra nya värden till platsen. Förslaget skulle utgöra den sista
”pusselbiten” vid Hyllie stationstorg.
Tävlingsförslaget skulle visa på en långsiktig hållbarhet genom att manifestera ett
kosmopolitiskt Öresund, gestalta innovativa och gröna lösningar samt stärka stadslivet i
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Hyllie centrum. Byggnader och platser i förslaget skulle berika stadsmiljön, visuellt och
upplevelsemässigt. Deltagare i tävlingen åtog sig att även att arbeta med social hållbarhet
under byggprocessen. Avsikten med tävlingen var att avtal skulle upprättas med den
vinnande förslagsställaren och att detaljplan skulle tas fram i enlighet med förslaget.
Det förslag som utsågs som vinnare i tävlingen heter Embassy of Sharing och togs fram av
Midroc och Wingårdhs Arkitektkontor. Tävlingsförslaget har legat till grund för
detaljplaneförslaget.

Illustration ur tävlingsförslaget Embassy of sharing (Midroc i samarbete med Wingårdhs Arkitektkontor).
Kommunövergripande dokument

















Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Malmö Kulturstrategi 2014-2020
Dagvattenstrategi för Malmö, 2008
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Utredningar till grund för planförslaget
















Trafik- och parkeringsutredning, Sweco, 2018-11-08
Trafikbullerutredning, Tyréns, 2018-08-24, kompletterad med kort pm i mars 2020
Mikroklimatstudie, Green Advice, 2018-08-22, kompletterad 2018-10-09 och 201811-21
Dagvattenutredning, Green Advice, 2018-08-22
Dagsljusstudie, Wingårdhs Arkitektkontor, 2018-06-28, kompletterad 2018-09-17
och 2020-03-23
Solstudie, Wingårdhs Arkitektkontor, 2018-09-12
Vertical sky component, Wingårdhs Arkitektkontor, 2019-10-08, kompletterad
2020-02-21
Beräkning av grönytefaktor, Wingårdhs Arkitektkontor, 2019-09-10
Översiktlig markundersökning inom området Härbärget i Malmö stad, AFRY,
2020-01-08
Riskutredning för ny detaljplan för Härbärget 1 m.fl. i Malmö, Sweco, 2020-03-03
Hantering av gränssnitt mot järnväg i detaljplan för Kvarteret Härbärget 1 m fl,
Hyllie i Malmö, Moresco Projektledning AB, 2020-02-12
Gestaltningsprogram Kv Härbärget, Hyllie, Wingårdhs Arkitektkontor, 2020-06-12
Förprojektering Kv Härbärget, Hyllie, Wingårdhs Arkitektkontor, 2020-06-12
Härbärget 1 m.fl. VA-utredning, Starkstad, 2020-05-20

Övriga dokument






Klimatkontrakt för Hyllie, 2011
Miljöprogram Hyllie, 2015
Parkeringsstrategi Hyllie, 2015
Gestaltningsprogram för Hyllie, 2016
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