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ILLUSTRATIONSKARTA

ILLUSTRATIONSKARTEBETECKNINGAR
Markbeläggning och plantering på mark
Byggnad med solpaneler på taket
Träd

Byggnad med vegetationsklädd takterrass

Byggnad

HANDLINGAR

Byggnad med vegetation, plattor och trappor på takterrass

ORIENTERINGSKARTA

Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta
Planbeskrivning
Illustrationskarta
Planprogram

3D Fastighetsgräns

Slänt

Befintlig höjd i RH 2000

Fastighets/traktgräns/gränspunkt

Elledning (i mark)

Traktnamn

Samrådsredogörelse

Fjärrvärmeledning (i mark)

Registerbeteckningar

Järnvägsspår

Teleledning (i mark)

Gemensamhetsanläggning

Träd

Vatten- och avloppsledning

Servitut

Stödmur

Staket eller plank

Mur

Byggnad

Utlåtande

Miljökonsekvensbeskrivning

Hyllie boulevar
d

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

GATA1

TORG

Lokalgata

Huvudgata

Torg

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA2

Gata på fotgängares villkor

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap ,

GATA3

Bostäder

4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B

Kvartersmark ,

B

Minst 15% av BTA (bruttoarea) ovan mark inom
användningsområdet ska utgöras av bostäder
1

P3

(P2)

(P1)

L2

L1

(K1)

K

(E2)

E1

D2

D1

C1

Område reserverat för järnvägstrafik

Cykelparkering

Marken får underbyggas med parkeringsgarage

Parkering endast i underjordiskt garage

Odling på tak eller i växthus. Fiskodling får finnas i byggnad

Odling på mark eller i växthus

Marken får överbyggas med gångbroar som sammanbinder de
intilliggande kvarteren. Marken får underbyggas med källare för
intilliggande kvarters behov

Kontor

Nätstation får finnas i underjordiskt garage

Nätstation får finnas

Vård. Inte sjukhus eller fängelse

Vårdboende, äldreboende

Centrumverksamhet tillåten i bottenvåning

Centrum

T1

Verksamheter

C

Z

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP
4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Plantering ska finnas

Markens höjd över nollplanet i RH 2000

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utformning av allmän plats ,

plantering

1

Mark och vegetation ,

0.0

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
e1

Högsta utnyttjandegrad är 75 % av egenskapsområdets area

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Bebyggandets omfattning ,

e3

4 kap. 11 § 1 st 2 p.

Marken får inte förses med byggnad undantaget växthus och
skärmtak samt komplementbyggnader för cykel och miljö. Totalt får
sådan bebyggelse utgöra maximalt 10% av egenskapsområdet.
Därutöver får balkonger, skärmtak tillhörande huvudbyggnad,
burspråk, uteplats samt nätstation finnas. Marken får underbyggas

Marken får inte förses med byggnad, bortsett från helt underjordisk
byggnad. Utstickande byggnadsdelar i form av balkonger, skärmtak
och burspråk får placeras över prickmark men då som lägst 3 meter
över intilliggande marknivå

Högsta tillåtna nockhöjd och antal våningar får utnyttjas inom
maximalt 85% av egenskapsområdets area. Byggnadens högsta del
ska placeras längs Hyllie stationsväg

Byggnadens användning ,

e

Byggnadens entrévåning ska innehålla lokaler för
centrumverksamhet med entréer mot Hyllie stationsväg
e5

Byggnadens entrévåning samt våning två ska innehålla lokaler för
centrumverksamhet. Lokaler med respektive entré ska lokaliseras
mot norr, öster och söder

4

e6

Byggnadens entrévåning ska innehålla lokaler för
centrumverksamhet. Lokaler med respektive entré ska lokaliseras
mot allmän plats

f1

Fasader ska i huvudsak utformas i glas

Byggnad ska, i söder och i öster, utformas med fasader som lutar
inåt mot byggnaden från bjälklag mellan våning två och tre

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2

Utformning ,

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

f4

Fasad ska utformas i huvudsak i glas eller annat transparent eller
opakt material

f17

f16

f15

f14

f13

f12

f11

f10

f9

f8

f7

f6

Högsta tillåtna antal våningar är 13

Högsta tillåtna antal våningar är 12

Högsta tillåtna antal våningar är 11

Högsta tillåtna antal våningar är 9

Högsta tillåtna antal våningar är 7

Högsta tillåtna antal våningar är 6

Högsta tillåtna antal våningar är 5

Högsta tillåtna antal våningar är 4

Högsta tillåtna antal våningar är 3

Högsta tillåtna antal våningar är 2

Entréer till trapphus i flerbostadshus ska utföras genomgående med
ingång både från allmän plats och från gård

Entréer ska finnas mot allmän plats

Byggnad ska i huvudsak utformas med sadeltak, valmat sadeltak
eller pyramidtak

f

f18

Högsta tillåtna antal våningar är 17

Högsta tillåtna husdjup är 13 meter. Vid entré till trapphus som
försörjer fler än två lägenheter får husdjupet ökas till 14,5 meter

f19

5

(f )

Upphöjd uteplats medges

Underkant på gångbro ska placeras minst 4,7 meter över marknivå.
Gångbro får vara max 4,5 meter bred och max en våning hög

20

f21

Hisstorn, trapphus, växthus och tekniska anläggningar samt pentry eller annan liknande
servicefunktion till takterrass får uppföras i begränsad omfattning utöver tillåten högsta
nockhöjd och högsta tillåtna antal våningar. Dessa ska utföras indragna från takfot och
anpassas till byggnadens övergripande gestaltning avseende kulör och form. Fallskydd får
uppföras upp till 1,10 meter över tillåten högsta nockhöjd

Anläggningar för lokal energiproduktion får uppföras utöver tillåten högsta nockhöjd.
Anläggningarna ska anpassas till byggnadens övergripande gestaltning avseende kulör och form

Största takvinkel är 45 grader

Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet i RH 2000

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet i RH 2000

För det kvarter med användningsbestämmelserna CKE1(P1) som är beläget i planområdets
nordöstra hörn ska grönytefaktor 0,4 uppnås. För övriga kvarter ska grönytefaktor uppnås med
0,5 för kontor och 0,6 för bostäder, undantaget kvarter med användningsbestämmelser
CL1(P1)P3E1 i planområdets södra del där inget krav på grönytefaktor ställs. Grönytefaktorn
beräknas per kvarter

+0.0

+0.0

45

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

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

(b1)

Parkeringsgarage ska utföras med körbart och planteringsbart
bjälklag

Utförande ,

(b )

b5

b4

(b3)

Luftintag ska placeras bort från järnvägen

Fasader inom 10 meter från närmaste spårmitt ska utföras i lägst
brandteknisk klass EI30 alternativt obrännbart material

Fönster som placeras inom 10 meter från närmaste spårmitt ska
vara icke öppningsbara

Källare eller parkeringsgarage får byggas i maximalt fyra våningsplan

2

b6

4 kap. 10 §

Stödmur eller annan stödkonstruktion får uppföras

Markens anordnande och vegetation ,

n1

4 kap. 12 § 1 st 3 p.

Parkering för bil får inte anordnas på mark, undantaget parkering för rörelsehindrades fordon

Skydd mot störningar ,

Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA

För en bostad med en boarea på maximalt 35 kvadratmeter får den ekvivalenta ljudnivån vid
fasad uppgå till 65 dBA

Dp 5589

Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Maximalt värde får överskridas med som mest 10
dBA upp till fem gånger i timmen dagtid (kl 06.00 - 22.00)

Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden

4 kap. 21 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid ,

Genomförandetiden är 10 år

Detaljplan för fastigheten

Härbärget 1 m.fl.

i Hyllie i Malmö

Boel Andersson
Planhandläggare
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