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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en bussdepå med ytor för
uppställning, tankning, laddning och underhåll av bussar i anslutning till trafikplats
Lockarp. Detaljplanen möjliggör de byggnader och installationer som krävs för
verksamheten och de skyddsåtgärder som krävs för att kringliggande bebyggelse och
infrastruktur inte ska utsättas för oacceptabel störning.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget ska möjliggöra uppförandet av en större bussdepå i anslutning till trafikplats
Lockarp. Planförslaget utformas i enlighet med det förslag till bussdepå som är under
framtagande (se Figur 2).
Bussdepån är viktig för Malmös satsningar i Storstadspaketet inom Sverigeförhandlingen.
Trafik till och från depån ska kopplas till Firmagatan och vidare till Arrievägens
cirkulationsplats.
För att skydda de närliggande bostäderna från buller ska bullerskydd anläggas inom
depåområdet, över Lockarpsvägen samt längs den nya gatan som ska koppla depån till
gatunätet. Bullerskyddet i depåområdet planeras som en bullervall krönt med ett
bullerplank anläggas. Vallen kan planteras och utgöra en grönstruktur i planområdet.
Bullerplanket planeras sedan fortsätta över Lockarpsvägen och följa den nya gata som ska
koppla depån till Firmagatan.
Utöver bullerskydd ska planområdet ska förses med tekniska lösningar för hantering av
spillvatten, dagvatten och skyfall.
En vändplan ska tillföras Lockarpsvägen norr om det bullerskydd som ska korsa
Lockarpsvägen. Den del av Lockarpsvägen som ingår i planområdet ska fortsättningsvis
vara körbar.
Planförslaget ska möjliggöra bebyggelse upp till 25 meter från befintlig naturgasledning i
fastigheten Lockarp 31:1, vilket även måste möjliggöras av en ändring av ledningsrätten i en
lantmäteriförrättning.
Planförslaget ska hantera risker med avseende till närheten Kontinentalbanan och
Öresundsbanan samt andra risker förenade med bussdepån. Planförslaget ska också
hantera förorenad mark inom planområdet.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Malmö stad och Region Skåne har enats om etablering av två nya bussdepåer för el- och
gasbussar i Malmö. Lokalisering av bussdepåerna har utretts av Trivector Traffic på
uppdrag av Skånetrafiken (Depålägen för Malmös stadsbussar Alternativ för depåer och
uppställningsytor, Trivector, 2017-12-11). Läget vid trafikplats Lockarp har därefter fastslagits i
översiktsplanen.
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Planområdet består av fastigheterna Lockarp 31:1, 27:19, 27:20 samt delar av fastigheterna
Lockarp 27:15, 26:13 och 8:2. Planområdet omges av Kontinentalbanan i öster och
Öresundsbanan i söder samt av verksamheter och enfamiljshus i norr och väster.
Planområdet tillhör Fosie verksamhetsområde och betecknas som verksamhetsområde i
översiktsplanen.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande över översiktsplanen.

5 (33)

2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Bussdepån är viktig för Malmös satsningar i Storstadspaketet inom Sverigeförhandlingen.
Storstadspaketet innebär en stor utveckling av kollektivtrafiken, förbättrad tillgänglighet
och ett ökat bostadsbyggande. För Malmös del innebär det ett bostadsåtagande på ca 27
000 bostäder.
Bussdepån planeras för uppställning av ca 250 bussar, laddning av elbussar, tankning av
gasdrivna bussar, en tvätthall och verkstad för bussar samt kontor, personalutrymmen och
personalparkering samt lösningar för hantering av buller, VA, dagvatten och skyfall.
Bussdepån beräknas bli arbetsplats för 700 – 900 anställda. De anställda förväntas arbeta i
skift om ca 250 anställda per lag. Depån planeras att användas av både stadsbussar och
regionbussar.
Utöver depåbyggnaden planeras ett flertal tekniska anläggningar med tillhörande byggnader
inom depåområdet. Det är bl.a. mottagningsställverk för el, pumphus för spillvatten,
däckförråd, gaslager med tillhörande tankstation och kompressorstation, mediatankar,
miljöstation samt skärmtak och mediabalkar vid bussarnas uppställningsytor.
Depån ska, förutom uppställningsytor för bussar, inrymma parkering för personbilar och
cyklar, i huvudsak för personalen.

Figur 2 Situationsplan över planerad bussdepå. Situationsplanen innehåller element som inte är utredda och som
kan avvika från detaljplaneförslaget. Situationsplanen ska uppdateras till detaljplanens granskningsförslag.
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2.2 Bebyggelse och områdets disposition
Depåbyggnad samt bussarnas rundkörning och uppställning

Tvätthall och verkstad för bussar samt kontor och personalutrymmen planeras att
inrymmas i en och samma depåbyggnad. Byggnaden förväntas ha en bruttoarea om ca
11 000 kvm och en höjd om 12 m över omgivande marknivå.
Depåbyggnaden måste placeras i depåområdet så att bussarna med lätthet kan köra runt
den samt in i och ut ur den från två håll. Uppställningsplatser kan med fördel fördelas runt
byggnaden för att få korta körvägar till och från verkstad och tvätt. Merparten av
fordonsflottan förväntas vara 25 meter långa dubbelledsbussar som inte kan backa.
Bussarna kan därför inte stå i fil efter varandra inom depåområdet utan måste ha egna
platser med fria körvägar. Depåbyggnadens placering begränsas också av en
naturgasledning som löper under planområdet i fastigheten Lockarp 31:1. En förstärkning
av gasledningens fysiska skydd ska möjliggöra att byggnader uppförs 25 m från
gasledningen, dock inte närmare. Sammanlagt innebär detta att depåbyggnaden måste
placeras mellan gasledningen och planområdets västra gräns.
Tvätthallen och verkstaden kommer att tillhöra de största bullerkällorna i depån. För att
minimera bullernivåerna vid de närliggande bostäderna måste depåbyggnaden placeras så
långt mot sydost som gasledningen tillåter.
Övriga byggnader och tekniska installationer

Utöver depåbyggnaden planeras ett flertal tekniska anläggningar med tillhörande byggnader
inom depåområdet. Det är bl.a. mottagningsställverk för el, pumphus för spillvatten,
däckförråd, gaslager med tillhörande tankstation och kompressorstation, mediatankar,
miljöstation samt skärmtak och mediabalkar vid bussarnas uppställningsytor.

Figur 3 Exempel på bussar i depå. Ovanför bussarna löper mediabalkar som servar bussarna med bl.a. elladdning.
Bussarnas parkeras i kolonner.
Fastighetsstorlekar

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

För att skydda omgivningen från verksamhetsbuller från depåområdet ska en bullervall
anläggas. Bullervallen kan utgöra en grönstruktur som kan bidra till områdets ekologiska
värden.
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En biotopskyddad allé sträcker sig längs Lockarps 27:20:s södra gräns. En dispensansökan
för att ta ner allén har lämnats till länsstyrelsen.
Höjdsättning av mark

Höjdsättning av mark kommer att utredas inför detaljplanens granskning i samband med
fortsatt utredning avseende VA, dagvatten och skyfall.
2.4 Trafik
Bussarnas trafikrörelser till och från depåområdet

Malmös dagliga kollektivtrafik kommer att vara beroende av att trafiken till och från depån
fungerar. Större delen av de 250 bussarna kommer att lämna och återvända till depån varje
dygn. Det är viktigt att busstrafiken inte stoppas vid en olycka eller annan störning. I
samrådsförslaget prövas möjligheten att koppla trafiken till och från depån via en ny gata
över fastigheterna Lockarp 26:13 och 8:2 till Firmagatan och sedan vidare till
cirkulationsplatsen Lockarpsvägen – Arrievägen. Under planarbete studeras också
möjligheten att koppla trafiken över Lockarp 26:13 och 8:2 direkt till Arrievägen. Om det
är möjligt att åstadkomma en fungerande och säker koppling vid Arrievägen kommer den
lösningen att prövas i granskningsförslaget. En koppling direkt till Arrievägen skulle
innebära en mindre belastning på gatunätet i verksamhetsområdet och eventuellt en mindre
risk att busstrafiken blockeras vid en olycka eller annan störning. Det är dock oklart om det
är möjligt att åstadkomma en koppling direkt till Arrievägen. Anslutningen till Arrievägen
skulle ligga nära cirkulationsplatsen Lockarpsvägen – Arrievägen såväl som bron över
Öresundsbanan. De två alternativa kopplingarna illustreras i Figur 4 med blå heldragna
pilar (A och B).
Som en säkerhetsåtgärd möjliggör planförslaget dessutom en koppling över fastigheten
Lockarp 27:19 till Lockarpsvägen (blå streckad pil i Figur 4). Den kopplingen är avsedd att
användas endast om den ordinarie in- och utfarten är blockerad.

Figur 4 Alternativ för bussarnas koppling till Malmös trafiknät.
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Gång- och cykeltrafik

En gång- och cykelbana planeras att anläggas på norra och östra sidan av den gata som är
tänkt att sträcka sig från depåområdet till Firmagatan. Från Firmagatan går en befintlig
gång- och cykelbana vidare till en befintlig gång- och cykelbana längs Arrievägen.

Figur 5 Pilen visar dragning av planerad gång- och cykelbana. Cirkeln visar busshållplatsen Virahill. Virahill är
dock en hållplats för anropstrafik som måste förbeställas. Närmaste hållplats för ordinarie busstrafik är
Benkammen vid Stenyxegatan, ca 1,9 km till fots eller med cykel från depåområdet.
Biltrafik och angöring

Personbilar och leveranser ska nå bussdepån på samma sätt som bussarna, d.v.s. via den
planerade anslutning till Lockarpsvägen över fastigheten Lockarp 26:13. I depåns inre
logistik separeras sedan dessa från bussarna. Den norra accessen till Lockarpsvägen är inte
avsedd för personbilar eller leveranser. Angöring för leveranser ska anordnas inom
depåområdet.
Bilparkering och cykelparkering

Personalparkering för personbilar och cyklar ska anläggas inom depåområdet i enlighet
med Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö (antagen i kommunfullmäktige 2020-0924).
Enligt Trafik- och mobilitetsplanen ska parkeringsnormen vid exploatering användas för att
styra mot ett minskat bilbehov. Vid etablering av ny verksamhet ska fastighetsägaren
redovisa hur färdmedelsmålen avses att nås.
Bussdepåns parkeringsbehov har utretts (Parkeringsutredning Bussdepå Lockarp, Afry, 2020-1104).
Det kommer att pågå verksamhet i depån dygnet runt men behovet av parkeringsplatser
bedöms vara som störst kl. 05.00 till 14.00 dagligen. Under den tiden kommer en
personalstyrka om cirka 350 personer att röra sig på och i anslutning till depån. Det
förutsätts att ca 200 av dessa är busschaufförer som börjar sitt skift, att ca 70 är anställda i
verkstaden eller på kontoret och att ca 80 är busschaufförer som ankommer för skiftbyte.
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Planområdet är beläget i parkeringspolicyns zon 5. Planområdets användning ligger
närmast parkeringspolicyns användningskategori Industri och lager. Ljus BTA planeras till
cirka 11 000 kvm. Enligt parkeringsnormen för Industri och lager innebär det ett behov av ca
50 parkeringsplatser för bil och ca 60 platser för cykel. Beräkningarna utgår från den lägsta
nivån av mobilitetsåtgärder (bas).
Minst en bilplats för personer med rörelsehinder ska ordnas. Eventuella bilpoolsplatser
samt bilplatser för tjänstebilar som enbart används i tjänsten tillkommer. Minst 6
cykelplatser skall vara anpassade för platskrävande cyklar.
Behovet av parkering för motorcykel bedöms vara försumbart. Det förväntas vara möjligt
att parkera motorcyklar på parkeringsplatser för bilar.
Eftersom många anställda kommer att ha arbetstider som ligger utanför det som anges som
”normal arbetstid” förutsätts att användningen av bil kommer att vara större än vad
normen anger. Därmed kommer även behovet av parkeringsplatser att vara större än vad
normen anger.
Detaljplanen bedöms ge goda förutsättningar att tillgodose bussdepåns behov av
parkeringsplatser. Bilparkering lokaliseras med fördel till planområdets sydöstra spets som
är för smalt för bussarnas behov av vändradier mellan uppställningsytorna.
2.5 Teknisk försörjning
Dagvatten- och skyfallshantering

Planområdet ligger utanför VA Syds verksamhetsområde för dagvatten.
En utredning av VA, dagvatten och skyfallsvatten har utförts på ett äldre arkitektförslag för
bussdepån (Teknisk utredning för Lockarps bussdepå, Ramböll, 2019-12-06). Efter att
utredningen slutfördes har depåns disposition ritats om i grunden. En ny utredning för VA,
dagvatten och skyfallsvatten, baserad på det nya arkitektförslaget, ska utföras till
detaljplanens granskningsskede.
Vattenförsörjning och spillvatten

Planområdet ligger utanför VA Syds verksamhetsområde för dricks- och spillvatten.
Hantering av spillvatten ska utredas som en del av den VA-, dagvatten- och
skyfallsutredning som ska tas fram till detaljplanens granskningsskede.
Avfallshantering

Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Avfallsplan 2016 - 2020 för Malmö stad och Burlövs
kommun.
Värme

Planområdet kan inte anslutas till fjärrvärmenätet.
Elförsörjning

En nätutredning ska göras i samarbete med EOn till detaljplanens granskningsskede.
Mottagningsställverk för el planeras inom depåområdet.
2.6 Skydd mot störningar

Buller
För att skydda de närliggande bostäderna från buller ska bullerskydd anläggas. Inom
depåområdet planeras en bullervall krönt med ett bullerplank. Vallens krön planeras vara
beläget 5 m ovan omgivande marknivå. Bullerplanket planeras ha höjden 2 m ovan vallens
krön. Se Figur 6. Bullerplanket planeras fortsätta över Lockarpsvägen efter att vallen har
tagit slut och följa den nya gata som ska koppla depån till Firmagatan.
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Bullerskydden ska hantera både verksamhetsbuller från depån och trafikbuller från
tillkommande trafik på den planerade gatan över fastigheterna Lockarp 8:2 och 26:13. I
verksamhetsbuller ingår både industribuller och buller från trafik inom depåområdet.

Figur 6 Principsektion genom Lockarpsvägen med bullervall och bullerplank på vallens krön.

Dagvatten och skyfallsvatten
Planområdet tillhör Risebergabäckens avrinningsområde. Utflödet från planområdet ska
begränsas. Fortsatt arbete ska säkerställa att planområdet inte avvattnas mot kringliggande
fastigheter eller järnvägsområdet. Lösningar för hantering av VA, dagvatten och
skyfallsvatten ska utredas till detaljplanens granskningsskede och beskrivas i detaljplanens
granskningsförslag.
Befintlig gasledning i fastigheten Lockarp 31:1
Den naturgasledning som löper genom planområdet i fastigheten Lockarp 31:1 ska
uppklassas från zon B till zon C enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter MSBFS 2009:7 3 kap. 3 §. Uppklassningen innebär en förstärkning av
ledningens fysiska skydd och ska medge byggnation fram till 25 meter från ledningen
istället för det nu gällande 50 meter. Dessutom måste gasledningen förses med fysiska
grävskydd utanför planområdet. Byggnader avsedda för 20 personer eller fler får inte
placeras inom en radie av 200 meter från de punkter där grävskydden slutar.
Gasledningen och dess möjliga uppklassning har utretts och beskrivits i Åtgärder för skydd av
gasledning vid Bussdepå Lockarp Malmö, Structor, 2020-03-20.
2.7 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Villkor för bygglov/startbesked

Plankartan har försetts med administrativa bestämmelser som säger att startbesked inte får
lämnas innan bullerskydden enligt bestämmelserna m1 och m2 har kommit till stånd, innan
markföroreningarna inom fastigheten Lockarp 27:19 är avhjälpta samt innan det fysiska
skyddet för gasledningen som löper genom planområdet i fastigheten Lockarp 31:1 har
uppklassats så att gasledningen uppnår zontillhörighet C enligt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2009:7 3 kap. 3 §.
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Ledningsrätten 4/1984 gäller den naturgasledning som löper genom fastigheten Lockarp
31:1. Ledningen ägs av Nordion Energi (tidigare Swedegas). Ledningsrättens utbredning är
radien 50 m från gasledningens mitt. En uppklassning av gasledningens fysiska skydd från
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zon B till zon C enligt MSBFS 2009 skulle innebära att det är möjligt att bebygga marken
fram till 25 m från gasledningen.
Plankartan är försedd med ett u-område med utbredningen 25 m från gasledningens mitt.
Ledningsrätten behåller sin befintliga utbredning tills den ändras i en lantmäteriförrättning.
Ledningsrättsbeslutet måste omprövas för att anpassas till u-området i planen.
2.8 Plankartans bestämmelser

Användningsbestämmelser
GATA
Avser en ny gata som ska koppla bussdepån till Malmös gatunät.
E1

Bussdepån kommer att använda ca 11 - 12 MW el för laddning av elbussar.
Det är en elanvänding som motsvarar ett större sjukhus. För att hantera de
stora mängderna el kommer bussdepån att ha ett eller flera
mottagningsställverk för el. Antalet ställverk och deras dimensioner är ännu
inte klart. Det är heller inte klart var de ska placeras inom depåområdet. En
nätverksutredning ska tas fram i samarbete med EOn till detaljplanens
granskningsskede.

E2

Bussdepån ska hantera sitt eget spillvatten, dagvatten och skyfallsvatten.
Planområdet ligger inte inom VA Syds verksamhetsområde för dag-, spilloch färskvatten. Det är ännu inte klart hur depån kommer att lösa
hanteringen av VA, dagvatten och skyfallsvatten. Depån måste troligen
släppa ut sitt dagvatten till de dikningsföretag som går genom planområdet.
Högsta tillåtna utflöde till anslutande dikningsföretag är 1,5 l/s,ha. En
utredning för VA, dagvatten och skyfallsvatten togs fram för ett tidigare
arkitektförslag. Utredningen föreslår en kombination av underjordiska
magasin, vallar, murar och höjdsättning för att hantera dag- och
skyfallsvatten. Samtidigt föreslår det aktuella arkitektförslaget en
dagvattendamm. Det aktuella arkitektförslaget har dock inte utretts avseende
VA, dagvatten och skyfall.

J1

Bestämmelsen avser planområdets huvudsakliga användning vilket är
bussdepå med tillhörande funktioner och tekniska anläggningar.

T

Eftersom ett bullerplank behöver skära av Lockarpsvägen där den går in på
planområdet måste en vändplan tillkomma norr om bullerplanket.
Vändplanen planeras på kvartersmark.

Egenskapsbestämmelser
skydd
Bestämmelsen avser bullerskydd längs den nya gata som ska koppla
bussdepån till Malmös gatunät. Eftersom den nya gatan medför en öppning i
befintlig bullervall längs Firmagatan är det viktigt att bullerskyddet längs den
nya gatan ansluter till den befintliga bullervallen. Det är också viktigt att
bullerskyddet ansluter till det bullerskydd som ska löpa över Lockarpsvägen
och regleras med bestämmelsen m1. På så sätt ska bostäderna i området
avskärmas från buller från den nya gatan, från Firmagatan och från
verksamheterna norr om den befintliga bullervallen. Den bullerutredning
som har tagits fram till denna plans samrådsförslag har dock inte beaktat
konsekvenserna av att ta upp en öppning i den befintliga bullervallen. Det
måste utredas till planens granskningsskede. Den befintliga bullervallen har
fastslagits i Dp 4893.
e1 och e2

Bestämmelserna reglerar exploateringen enligt bruttototalarea (BTA). BTA
beräknas som byggnadernas fotavtryck multiplicerat med antalet våningar.
Det är sannolikt att bussarnas uppställningsytor kommer att förses med
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skärmtak i stor utsträckning, varför skärmtak har undantagits från
bestämmelserna. Bestämmelserna reglerar också BTA för
mottagningsställverk för el.
De delar av planområdet som inte får förses med byggnad är följande: En yta
inom 25 m från närmaste järnvägsspår, en yta med radien 25 m från
gasledningen i fastigheten Lockarp 31:1, den yta som är avsedd för vändplan
till Lockarpsvägen, den yta längs planområdets norra gräns som ska lämnas
fri för access till Lockarpsvägen samt den del av Lockarpsvägen som ingår i
fastigheten Lockarp 31:1 och planområdet.
Den yta som är avsedd för bullerskydd inom depåområdet får endast förses
med komplementbyggnad.
Begränsar bebyggelsens nockhöjd till 14 meter över anslutande marknivå.
b1

Gaslager och kompressorstation för gas ska förses med påkörningsskydd
enligt riskutredningen (Riskutredning Bussdepå i Lockarp Malmö, Afry, 2020-1009)

n1

Då det fysiska skyddet för gasledningen i fastigheten Lockarp 31:1 har
uppklassats får fordon parkeras, ställas upp eller angöra inte närmare än 3
meter från gasledningen.

m1

Bestämmelsen avser ett bullerskydd som ska koppla samman de bullerskydd
som regleras av bestämmelserna Skydd och m2. Det är viktigt att det
åstadkoms ett kontinuerligt och obrutet bullerskydd för att avskärma
bostadsbebyggelsen från det trafik- och industribuller som kommer att alstras
i planområdet.

m2

Bestämmelsen avser bullerskydd. Bullerutredningen beskriver bullerskyddet
som en vall med höjden 5 meter över anslutande marknivå som kröns av ett
plank med höjden 2 meter över vallen. Planket ska fortsätta där vallen slutar
och ansluta till det bullerskydd som regleras av bestämmelsen m1.

m3

Gaslager eller kompressorstation för gas får uppföras endast inom
planområdets sydöstra del, dock inte inom 25 meter från järnvägen eller 25
meter från gasledningen i fastigheten Lockarp 31:1.
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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.
Planområdet berör inte något Natura 2000-område eller någon annan särskilt värdefull
naturmiljö. Planförslaget bedöms inte strida mot något riksintresse. Planområdet omfattas
inte av några områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken utöver en biotopskyddade allé.
Utöver det visar de utredningar som har gjorts inom planarbetet att det inte finns några
hinder ur miljö-, risk- eller hälsoaspekter att genomföra planförslaget. Utredningarna
redovisas nedan samt i kapitel 5 – Planeringsförutsättningar.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planområdet karaktäriseras av sitt läge i anslutning till ett befintligt verksamhetsområde,
avskuret från det omgivande landskapet av två järnvägsspår. Stadsbyggnadskontoret
bedömer att detaljplaneförslaget möjliggör en utbyggnad av planområdet som inte stör
landskapskaraktären såsom den beskrivs i översiktsplanen och av Riksantikvarieämbetet
(Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne län 1997-08-18).
Kulturmiljö

Planområdet ingår delvis i riksintresse för kulturmiljövård M128 Foteviken-Glostorp.
Malmö stad skriver i ställningstagande till översiktsplanen avseende riksintresset M128
Foteviken-Glostorp: "Som stöd för riksintresset har Malmö stad bedömt flera byar inom
riksintresseområdet som skyddsvärda ur ett lokalt perspektiv, så kallade kulturhistoriskt särskilt
värdefulla miljöer. Därutöver har kommunens bebyggelse klassificerats i ett antal olika stadskaraktärer
och landsbygden i olika landskapskaraktärer för vilka planeringsriktlinjer utarbetas. I samband med
plan- och lovbeslut som berör dessa områden kommer de kulturhistoriska värdena att beaktas så att de inte
går förlorade. Riksintressets utbredning är omfattande och det är i många delar ett otydligt samband mellan
områdets avgränsning och riksintressets värden. Malmö stad ser därför ett behov av att inte bara uppdatera
riksintressebeskrivningen, utan även genomföra en översyn av riksintresset i sin helhet."
Länsstyrelsen skriver i sitt granskningsyttrande över översiktsplanen: ”Länsstyrelsen delar även
Malmö stads syn på att riksintresset som helhet på sikt behöver en översyn.”
De kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöerna identifieras i det kartmaterial som tillhör
översiktsplanen. Ingen sådan miljö ingår i planområdet för det här detaljplaneförslaget. Se
Figur 7.
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Figur 7 Inget område som har identifierats som kulturhistoriskt särskilt värdefullt i översiktsplanen ingår i
planområdet. Det närmaste sådana område är Lockarps kyrka med omgivande byastruktur (rödskrafferad yta).
Arkeologi

Arkeologisk undersökning har utförts t.o.m. steg 2. Steg 3 ska utföras under planarbetet
men det är ännu oklart om steg 4 också måste genomföras. (Avgränsande förundersökning,
Sydsvensk Arkeologi AB, 2020)
Inom undersökningsområdet framkom boplatslämningar i form av främst gropar, härdar,
stolphål och en del diken.
Fornlämningar som inte kan bevaras måste dokumenteras arkeologiskt. Om nödvändigt
ska en arkeologisk slutundersökning utföras där fornlämningarna slutgiltigt dokumenteras
och tas bort.
Markingrepp eller markförändrande åtgärder kräver tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen.
Under byggnadsskedet ska fornlämning fysiskt avgränsas så att inte några markingrepp sker
som kan skada fornlämningarna.
Naturmiljö

Påverkan på naturmiljön har utretts inom planarbetet (Förstudie Miljöbeskrivning, Afry, 202010-05 och Rapport Förstudie bussdepå Lockarp Naturmiljö, luftföroreningar mm., Afry, 2020-03-17).
Bussdepån kommer att producera avloppsvatten och buller och bedöms vara en miljöfarlig
verksamhet enligt miljöbalken 9 kap. 1§.
Busstvätten förväntas tvätta ca 250 bussar per dygn, 365 dagar per år, vilket blir ca 90 000
tvättar per år. Busstvätten omfattas därför av 1§ i miljöprövningsförordningen (2013:251).
Gas planeras att levereras via ledning och en mindre tank för gas planeras att finnas i
depåområdet. Om mer än 1 miljon normalkubikmeter gas hanteras per år omfattas depån
även av 2§ i miljöprövningsförordningen (2013:251).
Bussdepån som miljöfarlig verksamhet omfattas av anmälningsplikt och måste anmälas till
kommunens miljöförvaltning före start av att anlägga, bygga eller driva verksamheten.
För driften av bussdepån krävs egenkontrollprogram, kemikalieförteckning, årsrapport
avseende miljö. Avloppsvattnet måste hanteras på godkänt sätt.
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Vattenkvalitet
Påverkan på vattenkvalitet har utretts inom planarbetet (Förstudie Miljöbeskrivning, Afry,
2020-10-05 och Rapport Förstudie bussdepå Lockarp Naturmiljö, luftföroreningar mm., Afry, 202003-17).
I planområdet finns grundvattenförekomsten för dricksvatten, SV Skånes kalkstenar
(SE615989-133409), som sträcker sig under 14 kommuner i sydvästra Skåne. Förekomsten
bedöms ha god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. Intilliggande järnväg,
Ystadbanan, ligger i djup skärning och Trafikverket har en aktiv grundvattensänkning i
närområdet. Det finns inga ytvattenförekomster inom planområdet.
Planområdet berör två dikningsföretag. Dikningsföretaget Lockarp 26 i planområdets norra
del och båtnadsområdet för Lockarp nr. 10 i planområdets sydöstra del.
Om exploateringen innebär påverkan på grundvatten, t.ex. genom uttag av grundvatten
eller bortpumpning av grundvatten i anläggningsskedet, behöver en bedömning av
påverkan på miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsten göras. I den bedömda
påverkan ska även hänsyn tas till Trafikverkets grundvattensänkning kopplat till
Ystadbanan och dess inverkar på de hydrologiska förutsättningarna i området.
Beroende på hur dagvatten kommer att hanteras inom planområdet samt beroende på vilka
arbeten som utförs i anläggningsskedet, t.ex. om det krävs bortpumpning av grundvatten,
kan åtgärderna utgöra en vattenverksamhet.
Mer djupgående utredning och åtgärder avseende hantering av spill-, dag- och
skyfallsvatten inklusive föroreningar ska tas fram till detaljplanens granskningsskede och
ingå i projekteringen.
Markföroreningar
Befintliga markföroreningar i planområdet har utretts (Förstudie Miljöbeskrivning, Afry, 202010-05, PM Miljö markundersökning Lockarp Bussdepå, Ramböll, 2020-05-11 och Markteknisk
undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo och Miljö) Lockarp Bussdepå, Ramböll, 2020-05-11).
Förhöjda halter av PAH:er utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer har uppmätts i den
nordvästra delen av planområdet, på fastigheten Lockarp 27:19. På fastigheten har det
tidigare bedrivits fruktodling. En historisk inventering utförd av miljöförvaltningen vid
Malmö stad i mars 2020 visar att delar av fastigheten Lockarp 27:19 kan utgöras av en
gammal deponi. PAH M-halten överstiger halten för känslig markanvändning (KM) och
PAH H-halten överstiger halten för mindre känslig mark (MKM). Halterna har bedömts
kunna härröras från ett äldre oljespill. Det finns inga indikationer på att eventuell
användning av bekämpningsmedel inom planområdet har bidragit till förhöjda halter i
jorden eller grundvattnet.
Topografi, landskap, grönstruktur

Biotoper och arter
I planområdet finns en poppelallé som omfattas av biotopskydd då den står i anslutning till
öppen mark. Allén utgörs av 76 träd som bedöms vara planterade på 1940-talet. Allén är
cirka 160 meter lång.
Malmö stad har låtit utföra en inventering av allén (Riskbedömning av pelarpopplar i Lockarp
Malmö, Trädkonsult, 2020-03-10). Inventeringen visar att träden har uppnått sin beräknade
livslängd. Ett stort antal träd har skador på rot och stambas eller stammen. Dessa skador
gör att träden har en förhöjd sannolikhet för kollaps. 95 % av träden har en nedsatt vitalitet
och ett stort antal visar tecken på toppdöd. Endast 5 % av träden tillhör vitalitetsklass 1
(god vitalitet). Inventeringen bedömer att förändrad markanvändning tillsammans med
ökad sannolikhet för kollaps över tiden medför att träden kommer att behöva en större
åtgärd eller fällas inom 10 - 20 år för att förhindra okontrollerad kollaps.
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Allén planeras att ersättas med en ny allé eller annan biotop. Den ersättande biotopen ska
då anläggas i samråd med ekolog för att försäkra att dess naturvärde över tid kommer att
bli likvärdigt eller överstiga den befintliga alléns naturvärde.
Planområdet består till större del av jordbruksmark. Jordbruksmarken avvattnas genom
dikningsföretagen Lockarp nr 26 och Lockarp nr 10. I anslutning till jordbruksmarken och
befintliga vägar finns därför endast mindre avvattningsdiken. De mindre diken som finns
inom området är inte fuktiga och håller inte en vattenspegel större delen av året. De
bedöms därför inte omfattas av biotopskydd. (Förstudie Miljöbeskrivning, Afry, 2020-10-05)
En sökning i artportalen för åren 2000 till 2020 visar att varken arter som omfattas av
artskyddsförordningen eller rödlistade arter har noterats i området. De växtarter som finns
rapporterade är i hög grad knutna till jordbruksmark, såsom åkerviol, gulsporre, paddfot
(NT), vanlig bockrot, femfingerört och färgkulla. (Förstudie Miljöbeskrivning, Afry, 2020-1005)
Utöver den biotopskyddade allén bedöms planområdet inte omfattas av några
områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. (Förstudie Miljöbeskrivning, Afry, 2020-10-05)
Risker och säkerhet

Planområdet ligger inom normal insatstid för räddningstjänsten.
Området måste kompletteras med brandposter. Utredningen för VA, dagvatten och skyfall
som ska tas fram till detaljplanens granskningsskede ska visa hur området ska försörjas med
vatten till brandposter.
En riskutredning har utförts (Riskutredning Bussdepå i Lockarp Malmö, Afry, 2020-10-09).
Givet att de risker och åtgärder som tas upp i utredningen beaktas finns inga hinder för
planerad etablering ur risksynpunkt. Risker förknippade med kompressorstation, gasledning
i mark samt övrig hantering av brandfarliga varor (exkl. gasbussar) på depån bedöms uppnå
för samhället acceptabla risknivåer per automatik genom att de utformas enligt de lagar och
föreskrifter som gäller för dessa.
Utredningen har identifierat följande riskobjekt:
1. Olyckor på järnvägen med påverkan på depån
Planområdet omges av två järnvägsbanor; Öresundsbanan i söder och
Kontinentalbanan i norr. Båda är transportleder för farligt gods. Enligt RIKTSAM
(Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med
transport av farligt gods, Länsstyrelsen, 2007) bör bebyggelse inte uppföras närmare än 30
meter från järnvägsspår eller led för farligt gods. Exempel på lämplig markanvändning
inom 30 meter från järnvägsspår är bl.a. markparkering, trafik och tekniska
anläggningar som inte orsakar skada på avåkande fordon.
Det är främst Kontinentalbanan som utredningen bedömer att kunna orsaka påverkan
på anläggningen. Öresundsbanan ligger ca 30 meter från planområdet och är belägen
under planområdets marknivå, vilket gör att det uppstår en vall mellan Öresundsbanan
och planområdet. Risken för att en urspårning från Öresundsbanan ska påverka
anläggningen bedöms i utredningen som låg.
Beräkningar som har utförts i utredningen visar att ett tåg kan nå upp till 25 meter från
Kontinentalbanans närmaste räls vid urspårning. Detaljplanen reglerar med prickmark
att byggnad inte får uppföras närmare än 25 meter från Kontinentalbanans närmaste
järnvägsspår.
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2. Kompressorstation med brandfarlig gas
En kompressorstation med brandfarlig gas planeras att uppföras inom depåområdet.
Kompressorstationen innefattar bland annat gas under tryck med möjlig påverkan till
omgivningen inom och utanför depån. Om kompressorstation skulle placeras närmare
Kontinentalbanan än 25 meter måste påkörningsskydd dimensionerat för tåg i form av
vall mellan kompressorstation och Kontinentalbanan, alternativt urspårningsräls,
anläggas. En bestämmelse (m3) i plankartan omöjliggör gaslager och kompressorstation
närmare än 25 meter från Kontinentalbanans närmaste spår.
3. Transporter av farligt gods på tillfartsvägen
Den planerade tillfartsvägen går nära befintliga fastigheter och kommer ha transporter
av farligt gods, främst diesel till bussarnas värmesystem och tvätt m.m. Utredningen
visar att transportflödet i planerad utformning inte kommer att innebära risker över
acceptabla nivåer.
4. Naturgasledningen i fastigheten Lockarp 31:1
Gasledningen som löper genom planområdet i Lockarp 31:1 har utretts (Åtgärder för
skydd av gasledning vid Bussdepå Lockarp Malmö, Structor, 2020-03-20).
Befintlig ledningsrätt sträcker sig 50 m åt båda hållen från gasledningen. Åtgärder för
skydd av gasledning vid Bussdepå Lockarp Malmö, Structor, 2020-03-20 visar att det är möjligt
att bebygga planområdet upp till 25 m från gasledningen om gasledningens fysiska
skydd uppklassas från zon B till zon C enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter MSBFS 2009.
Enligt Åtgärder för skydd av gasledning vid Bussdepå Lockarp Malmö, Structor, 2020-03-20
måste gasledningen dessutom förses med fysiska grävskydd åt båda hållen fram till 200
meter från närmaste planerade byggnad. Det innebär att fysiska grävskydd måste
anläggas utanför planområdet för att planområdets hela byggrätt ska kunna utnyttjas.
5. Tät placering av gasbussar med gasanslutningar på ramp
Gasbussar har inneboende risker som inte gäller för andra drivmedelstyper.
Explosionsrisk innebär att det är svårt att släcka brinnande gasbussar.
Risken bedöms som stor att brand i en gasbuss på uppställningsplats ger en
dominoeffekt som leder till totalskada på samtliga bussar i raden, vilket förutom direkta
egendomsskador bedöms ge stora konsekvenser på kollektivtrafiken. Utredningen
bedömer att det kan förebyggas till stor del med hjälp av fasta torrörsystem som
räddningstjänsten kan ansluta sig till för att göra släckinsatser på distans.
Utredningen bedömer att risk för direkt påverkan på omgivningen utanför depån ligger
inom acceptabla nivåer.
6. Förvaring och hantering av brandfarlig vara i eller vid depåbyggnaden
Risker förknippade med förvaring och hantering av brandfarlig vara i eller vid
depåbyggnaden bedöms i utredningen kunna hamna inom acceptabel nivå om de
gällande föreskrifterna för dessa följs under normal projektering. Utredningen bedömer
att inga ytterligare riskreducerande åtgärder för dessa riskobjekt är nödvändiga i
detaljplanen.
Tankstation, kompressorstation, m.m. ska utformas enligt Energigasnormen och TSA
(tankstationsanvisning). I TSA anges avstånd som ska upprätthållas mellan olika delar i
anläggningen och byggnader, vägar, järnväg, kraftnät etc. Syftet är att skydda
tankstationen från yttre påverkan vid bränder, urspårningar, bilar som kör av vägen etc.
Dessa avstånd behöver beaktas i ett tidigt skede då de påverkar disponeringen av
området.
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Hantering och förvaring av diesel, spolarvätska, rapsolja och andra brandfarliga vätskor
ska projekteras och dimensioneras i enlighet med myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter för brandfarliga vätskor. Tillstånd för hanteringen söks hos
Räddningstjänsten Syd.
Hantering av bränder i batterier vid depån för med sig andra typer av risker vid
brandsläckning än konventionella fordon och måste utredas vidare i
projekteringsskedet.
Luftkvalitet

Bussdepåns påverkan på luftkvaliteten har utretts (Bussdepå Lockarp Bedömning av luft, Afry,
08-10-2020 och Rapport Förstudie bussdepå Lockarp Naturmiljö, luftföroreningar mm., Afry, 202003-17).
Utredningen är baserad på den föreslagna dispositionen av bussdepån samt antaganden om
trafikrörelser, fordonstyper, antal fordon och fördelning av fordonstyper såsom el- och
gasbussar. Se Figur 2 för föreslagen disposition.
Utredningen bedömer att risken för att miljökvalitetsnormen för NO2 som årsmedelvärde
ska överskridas till följd av verksamheten på bussdepån är låg. Utredningen bedömer också
att risken att bussarna skulle bidra till lokala haltbidrag av PM10 är låg.
Skyfall

Hanteringen av skyfallsvatten ska utredas närmare till detaljplanens granskningsskede.
Elektromagnetiska fält

Ett eller flera mottagningsställverk för el ska anläggas inom planområdet. Alstringen av
elektromagnetiska fält ska utredas och beskrivas till detaljplanens granskningsskede.
Omgivningsbuller

En bullerutredning för trafikbuller och industribuller har genomförts (Externbullerutredning
bussdepå Lockarp Malmö, Efterklang (Afry), 2020-10-09).
Bullerutredningen är baserad på den föreslagna dispositionen av bussdepån. Se Figur 2. Det
är viktigt att notera att detaljplanen möjliggör även andra dispositioner och därmed delvis
andra bullersituationer. I den föreslagna dispositionen är depåbyggnaden placerad så långt
mot sydost som den befintliga gasledningen i fastigheten Lockarp 31:1 tillåter efter
uppklassning av gasledningens fysiska skydd till zon C enligt MSBFS 2009 och anläggande
av grävskydd utanför planområdet enligt Åtgärder för skydd av gasledning vid Bussdepå Lockarp
Malmö, Structor, 2020-03-20. Depåbyggnaden planeras inrymma busstvätt och verkstad och
är därmed en bullerkälla.
Bullerutredningen är också baserad på antaganden om trafikrörelser, fordonstyper, antal
fordon samt fördelning av fordonstyper såsom el- och gasbussar.
Trafikbuller
Bostäderna i planområdets närhet kommer att utsättas för trafikbuller som härstammar
från busstrafik till och från depåområdet samt från personbilstrafik till och från
depåområdet. Buller som alstras av trafik inne i depåområdet tillhör industribuller.
Bussarna antas köra till och från depåområdet enligt Tabell 1.

Tabell 1 Busstrafik till och från depån.
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Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar 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. 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.
Trafik på vägar till och från området har beräknats enligt RTN 1996, nordisk
beräkningsmodell för väg- och tågtrafik.
Utredningen visar att buller som härstammar från trafik på den planerade gata som ska
koppla bussdepån till Firmagatan inte kommer att överskrida Naturvårdsverkets riktvärden,
förutsatt att de bullerskydd som föreslås i utredningen anläggs och att antaganden om
trafikrörelser, fordonstyper, antal fordon samt fördelning av fordonstyper såsom el- och
gasbussar stämmer.
I planområdets norra del, där den planerade gatan ska koppla till Firmagatan, finns en
befintlig bullervall. En öppning måste göras i bullervallen för att möjliggöra kopplingen.
Konsekvenserna av öppningen har inte utretts och måste utredas till detaljplanens
granskningsskede. Planförslaget är dock försett med en bestämmelse om att den nya gatan
ska förses med bullerskydd längs hela sin sträckning och att bullerskyddet ska ansluta till
den befintliga bullervallen.
Industribuller
Bostäderna i planområdets närhet kommer att utsättas för verksamhetsbuller från
depåområdet. I begreppet verksamhetsbuller ingår här buller från körning, parkering och
rangering av bussar inom depåområdet samt buller från tvätthall och verkstad.

Tabell 2 Bullervillkor enligt Naturvårdsverkets rapport 6538, nyetablerad industri. Utöver detta gäller att
maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) inte bör förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka
tillfällen. Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av
ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med
tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 2 sänkas med 5 dBA. I de fall den bullrande verksamheten
endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta
ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

Metod för bullerkartläggning av bussdepå i Lockarp har utgått från SL-S-1096874 Beräkning
av buller från bussdepåer med modifikation för elbussar. I denna ses nattetid som den kritiska
perioden, vilket även utredningen har studerat. Beräkningarna är utförda enligt den
nordiska modellen för beräkning av externt industribuller.
Ett antagande har gjorts enligt metodiken vilket innebär att alla bussar mellan kl. 22-06:


Angör depån och körs till parkering
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Hämtas för tvätt, städning, och tankning



Körs åter till parkering



Lämnar depån för ordinarie trafik

Bussarna antas köra med hastigheten ca 20 km/h i depåområdet.
Bullrande aktivitet bedöms ske jämnt fördelat över tidsperioden kl. 22 – 06.
Utredningen har inte tagit hänsyn till eventuella backsignaler från bussarna. Backsignaler
bedöms som momentana ljud och det är specialkrav på momentana maximala nivåer
nattetid. Backsignaler måste undvikas i den mån det går.
De mest bidragande bullerkällorna är körning, parkering och rangering av bussar. Utöver
det har två källor som modellerar tvättning och verkstad tagits med i modellen. Tvätt och
verkstad har ansatts till tiden 3 min per buss per dygn och antas ske helt under
nattperioden kl. 22-06.
Utredningen visar att Naturvårdsverkets riktvärden för externt verksamhetsbuller som
härstammar från bussdepån klaras vid bostäderna, förutsatt att de bullerskydd som föreslås
i utredningen anläggs, att depån anläggs enligt föreslagen disposition (se Figur 2) och att
antaganden om trafikrörelser, fordonstyper, antal fordon samt fördelning av fordonstyper
såsom el- och gasbussar stämmer.

Figur 8 Ekvivalent A-vägd ljudnivå (LAeq) för verksamhetsbuller med föreslagen bullervall och bullersplank.
Framförallt bussrörelser inom depån, rangering av bussar och tvätt bidrar till verksamhetsbuller vid närliggande
bostäder. (Externbullerutredning bussdepå Lockarp Malmö, Efterklang (Afry), 2020-10-09)
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Figur 9 Maximal ljudnivå från verksamhetsbuller. (Externbullerutredning bussdepå Lockarp Malmö, Efterklang
(Afry), 2020-10-09)

Figur 10 Dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq,24h) för trafikbuller med föreslagen bullervall och bullerplank.
Framförallt bussrörelser på väg in och ut ur depån bidrar till trafikbuller vid närliggande bostäder.
(Externbullerutredning bussdepå Lockarp Malmö, Efterklang (Afry), 2020-10-09)
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Figur 11 Maximal ljudnivå (LAFmax,5th) från trafikbuller. (Externbullerutredning bussdepå Lockarp Malmö,
Efterklang (Afry), 2020-10-09)
Vibrationer

Bussdepåns påverkan på omgivningen i form av vibrationer har utretts. (Vibrationsutredning
bussdepå Lockarp Malmö, Efterklang (Afry), 2020-09-16).
Utredningen är baserad på den föreslagna dispositionen av bussdepån samt antaganden om
trafikrörelser, fordonstyper, antal fordon och fördelning av fordonstyper såsom el- och
gasbussar. Se Figur 2 för föreslagen disposition.
Utredning utgår ifrån riktvärden för vibrationer avseende byggnadsskada och
komfortstörning. (Svensk standard SS 02 52 11 Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för
vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning, Svensk standard SS
460 48 61 Vibration och stöt, Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader och Tysk
standard DIN 4150-3.)
Körning inom bussdepån och trafik till och från bussdepån under driftskede bedöms inte
överskrida riktvärden för komfortstörning eller risk för byggnadsskada.
Entreprenadarbeten i samband med byggandet av depån bedöms kunna ge upphov till
vibrationer. Riskanalys med förslag på kontrollåtgärder bör tas fram inom projekteringen
innan dessa arbeten inleds.
Vid anläggning av ny väg eller ombyggnad av väg är det viktigt att tänka på eventuell
vibrationsalstring. Vägbulor kan medföra att vibrationer alstras när tunga fordon passerar
dem. Om hastighetsbegränsande åtgärder ska tillföras bör andra åtgärder än vägbulor väljas
i direkt närhet till bostäder eller kontorslokaler.
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Trafikkonsekvenser

Trafikflöde till och från depåerna
Trafikkonsekvenser har utretts. (Trafikutredning bussdepåer Lockarp, WSP, 2019-05-20 och
Belastningsgrader för cirkulationsplats Arrievägen - Lockarpsvägen - Yttre Ringvägen, Fastighets- och
gatukontoret Malmö stad, 2020)
Topptid för trafik till och från depån bedöms vara utanför topptid för privatbilismen.
Bussarnas morgonturer börjar tidigare och eftermiddagsturer slutar senare än
privatbilismens normala topptider. Preliminärt kan det antas att den stora strömmen bussar
ut från depån på morgonen sker innan klockan 05.30 och den stora strömmen till depåerna
på eftermiddagen sker efter klockan 18.00. Uppskattningsvis rör det sig om 100 – 150
bussar som ska ut i trafiken på morgonen (enligt Verksamhetsbeskrivning, Skånetrafiken).
Belastningsgrader för cirkulationsplats Arrievägen - Lockarpsvägen - Yttre Ringvägen
Belastningsgrader för cirkulationsplats Arrievägen - Lockarpsvägen - Yttre Ringvägen har
beräknats av handläggare vid fastighets- och gatukontoret, Malmö stad. Beräkningarna visar
att belastningsgraderna för cirkulationsplatsen som högst blir 0.48, vilket är ett lågt värde.
Cirkulationsplatsen har därmed kapacitet för att klara den tillkommande busstrafiken.
Lockarpsvägen
Lockarpsvägens södra del matar i nuläget villorna och grönsakslagret Virahill längs dess
västra sida samt Trafikverkets servicegata på Öresundsbanans norra sida. Den sydligaste
delen av Lockarpsvägen tillhör fastigheten Lockarp 31:1 och kommer att ingå i
planområdet. Det nya bullerskyddet kommer att skära av Lockarpsvägen i gränsen mellan
Lockarp 31:1 och S7. En vändplan ska därför anläggas på fastigheten Lockarp 26:13.
Virahill och Trafikverkets servicegata kommer att nås från infarten till bussdepån. Se Figur
2.
Övrigt
Den nya gata som ska koppla bussdepån till Firmagatan kommer att korsa den befintliga
gångcykelbanan som sträcker sig längs Firmagatans södra sida. Det är viktigt att gatan
projekteras med hänsyn till fotgängares och cyklisters säkerhet och framkomlighet.
3.3 Konsekvenser för fastigheter

Fastigheterna Lockarp 27:15, 27:19, 27:20 och 31:1 har förvärvats av Malmö kommun
under planarbetet. Hela fastigheterna Lockarp 27:19, 27:20 och 31:1 samt del av Lockarp
27:15 ska säljas till byggherren.
Del av fastigheten Lockarp 26:13 avses förvärvas av Malmö kommun för att säljas vidare
till byggherren.
Fastigheten Lockarp 8:2 ägs sedan tidigare av Malmö kommun.
Samtliga här nämnda fastigheter kan genom fastighetsbildning komma att ombildas till nya
fastigheter.
3.4 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att vara en viktig del av möjliggörandet av Storstadspaketet i Malmö, vilket för Malmös del
innebär ett bostadsåtagande på ca 27 000 bostäder.

24 (33)

4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för
utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan
fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Region Skåne ansvarar för bussdepåernas uppförande.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

En arkeologisk undersökning av området pågår. Ingrepp i fornlämning regleras i
Kulturmiljölagen (1988:950) och beslut gällande detta fattas av länsstyrelsen.
Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Planområdet är beläget inom normal insatstid, under 10 minuter, för räddningstjänsten.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att
brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan
körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och
uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är
säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband med
bygglovsansökan.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och
placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen för strålning och
brandrisk.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Exploatören bekostar uppklassningen av det fysiska skyddet inom planområdet för
gasledningen som löper genom fastigheten Lockarp 31:1.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som ska bekostas av
fastighetsägaren eller ledningshavaren om inget annat avtalas.
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4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning, klyvning eller
sammanläggning. 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 park- eller gatumarksfastighet.
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

Malmö stad och Region Skåne/Kollektivtrafiknämnden har inom ramen för Kollektivtrafikvision Koll2020 satt upp mål för hur kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla Malmö
och dess stadsmiljöer. Som en del av utvecklingen av kollektivtrafiken har kommunen och
Region Skåne tillsammans enats om att etablera två nya bussdepåer för el- och gasbussar i
Malmö, en norr om Malmös centrala delar och en i anslutning till trafikplats Lockarp.
Planförfarande

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

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

Fastigheterna Lockarp 27:15 och 31:1 består av åkermark, 27:20 av en äppelodling, 27:19 av
en bostad och 26:13 av en bostad och ett grönsakslager. Den del av fastigheten Lockarp 8:2
som ingår i planområdet används som tillfällig uppläggningsyta för grönsakslagret.
Plandata

Planområdet är 111 300 kvm stort och beläget vid Lockarps trafikplats strax söder om
Yttre Ringleden mellan Kontinentalbanan och Öresundsbanan.
Fastigheterna Lockarp 8:2, 27:15, 27:19, 27:20 och 31:1 ägs av Malmö kommun. Del av
fastigheten Lockarp 26:13 avses förvärvas av Malmö kommun.
Följande ledningsrätter och servitut går genom planområdet:


4/1984.1 för den gasledning som löper genom planområdet i Fastigheten Lockarp
31:1.



54/1987.1 för den gasledning som löper genom planområdet i fastigheten Lockarp
8:2.



11/14.4 för rätt att på befintliga vägar färdas med motorfordon till och från
gasledningen som löper genom planområdet i Fastigheten Lockarp 31:1 för tillsyn
och arbete med ledningen.



09/53.1 för rätt att avverka och röja träd och buskage omkring järnvägen för att
skydda spåranläggningen och järnvägsdriften.
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Figur 12 Planområdet på ortofoto från år 2020.
Platsens historik

Planområdet har historiskt använts som jordbruksmark.
Kulturmiljö

Värdefull miljö i övrigt
Planområdet ingår delvis i riksintresse för kulturmiljövård M128 Foteviken-Glostorp samt
ingår området i det regionala kulturmiljöprogrammet, benämnt Foteviken–HököpingeSjötorp-Pile-Glostorp-Lockarp-Oxie.
Arkeologi
Fornlämningarna Lockarp 19:1, 19:2 och 83 är belägna i planområdet. En samrådsprocess
med Länsstyrelsen Skånes kulturmiljöenhet påbörjades under 2018 med avseende på
förekomsten av fornlämningar.
Topografi, landskap, grönstruktur

Biotoper och arter
I planområdet finns en biotopskyddad allé i fastigheten Lockarp 27:20. Allén löper längs
hela fastighetsgränsen mot Lockarp 31:1.
Tillgång på parker
I grönplanen anges att planområdet har tillgång till två parkstorlekar inom rimligt avstånd.
Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats Virahill ligger vid Arrievägen och trafikeras av linje 56. Se Figur 5.
Hållplats Virahill är dock en hållplats för anropstrafik som måste förbeställas. Närmaste
hållplats för ordinarie busstrafik är Benkammen vid Stenyxegatan, ca 1,9 km till fots eller
med cykel från depåområdet.
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Gång-, cykel- och biltrafik

Lockarpsvägen löper längs och genom bussdepåns västra sida. Arrievägen kopplar området
till Malmös gatunät. En gångcykelväg löper längs Firmagatan och vidare ut till en
gångcykelväg längs Arrievägen.
Teknisk försörjning

Planområdet ingår inte ingår i VA Syds verksamhetsområde. Planområdet kan inte anslutas
till fjärrvärmenätet. En nätutredning ska göras i samarbete med EOn till detaljplanens
granskningsskede.
Geoteknik

Planområdets geotekniska förutsättningar har utretts översiktligt (Teknisk PM/Geoteknik
Lockarp Bussdepå, Ramböll, 2020-05-11). Utredning visar att det inte finns några geotekniska
hinder för att uppföra den planerade depån. Jordarna i området uppvisar goda hållfasthetsoch deformationsegenskaper. Grundläggning bedöms kunna ske med konventionell platta
på mark. Dock förekommer relativt stora variationer i inom den sandiga moränen och
lokala förhållanden kan variera kraftig. En kompletterande geoteknisk undersökning
rekommenderas att utföras vid detaljprojektering, där jordens egenskaper undersöks i de
lägen där byggnader ska uppföras.
Dagvatten och skyfall

Planområdets befintliga dagvatten- och skyfallssituation samt förutsättningarna för
hantering av dag- och skyfallsvatten har utretts (Teknisk utredning för Lockarps bussdepå,
Ramböll, 2019-12-06).
Topografi och markslag
Idag avvattnas området som jordbruksmark. Planområdet lutar från söder till norr, förutom
det sydvästra hörnet som lutar mot järnvägen i söder. Det finns en lokal lågpunkt i
planområdet längs fastigheterna Lockarp 27:19:s och 27:20:s östra gränser.
Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi
Planområdet består till största delen av lerig morän förutom i sydöstra hörnet där marken
består av sand. Den enda delen av området som lämpar sig för infiltration är därmed det
sydöstra hörnet. Erosionsproblem har förekommit i slänterna mot den nedsänkta järnvägen
i väster vid kraftig nederbörd.
Enligt SGU:s brunnsarkiv ligger grundvattennivå i området mellan 7,8 och 4,3 m under
markytan.
Befintlig avvattning
Tillgänglig anslutningspunkt för dagvatten finns i form av ett dikningsföretag (Lockarp nr
26) som leder in i området under järnvägen i nordöst och fortsätter härifrån in i
planområdet. Ungefärlig placering av dikningsföretaget visas i Figur 13 tillsammans med
dikningsföretag Lockarp nr 10 vars båtnadsområde berör planområdet.
Ändringar i dikningsföretag kan kräva att dikningsföretaget omförhandlas.
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Figur 13 Grön linje visar dikningsföretag enligt Länsstyrelsen Skåne som berörs av planområdet. I den norra delen
ansluter dikningsföretag Lockarp nr 26. I söder finns dikningsföretag Lockarp nr 10.

Skyfallssituation

Figur 14 Översvämningsdjup vid 100-årsregn. Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad.
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Ledningar

VA-ledningar löper genom planområdet i och vid Lockarpsvägen i fastigheten Lockarp
31:1. VA-ledningar tangerar dessutom planområdets norra gräns i fastigheten Lockarp
27:15.
Teleledningar går in i planområdet i fastigheten Lockarp 27:19 samt löper längs
Lockarpsvägen i fastigheterna Lockarp 27:20 och 31:1.
Elledningar löper genom planområdet längs Lockarpsvägen i fastigheterna Lockarp 8:1 och
31:1, korsar och tangerar planområdet längs Firmagatan i fastigheten Lockarp 8:1, går in i
planområdet i fastigheten Lockarp 27:19 och tangerar planområdet längs hela plangränsen
mot Kontinentalbanan.
Gasledningar löper genom planområdet i fastigheterna Lockarp 31:1 och Lockarp 8:2.
Obekräftade ledningar
En ledningsinventering som gjorts på plats (Teknisk utredning för Lockarps bussdepå, Ramböll,
2019-12-06) visar att det finns obekräftade ledningar och brunnar samt ledningar som
saknar servitut i planområdet. Detta behöver utredas närmare i det fortsatta planarbetet
eller i projekteringen. För de ledningar som ska finnas kvar inom området behöver servitut
upprättas. Det gäller även för dikningsföretagen.
Kommunal och kommersiell service

Kommersiell service finns i form av en snabbmatsrestaurang ca 200 meter från
planområdet. Någon kommunal service finns inte i närområdet.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet ingår delvis i riksintresse för kulturmiljövård M128 Foteviken-Glostorp.
Järnvägen omfattas av riksintresset kommunikation 3 kap. 8§. Järnvägen igår inte i
planområdet. Planförslaget bedöms inte riskera att skada riksintressena.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som nya verksamhetsområden (fastigheterna Lockarp
31:1 och 27:15) samt existerande verksamhetsområden (fastigheterna Lockarp 8:2, 26:13, 27:19
och 27:20). Planområdet faller dessutom under platsspecifika riktlinjer för
verksamhetsområdet Lockarp. De platsspecifika riktlinjerna specificerar bl.a. att den
sydöstra delen av verksamhetsområdet Lockarp är aktuell för kategori tekniska
samhällsfunktioner. Utöver detta identifierar översiktsplanen den sydöstra delen av
verksamhetsområdet Lockarp som Läge för bussdepå.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Områdesbestämmelse Ob 3054 överlappar Lockarp 31:1s södra gräns och därmed
planområdesgränsen för detta detaljplaneförslag. Överlappningen består av flera smala ytor
till en sammanlagd area av 333 kvadratmeter. Ob 3054 avser reservat för planerad
järnvägsutbyggnad. Ob 3054 antogs av kommunfullmäktige 1998.
Planområdets nordligaste del överlappar planområdet för Dp 4893. Den del av Dp 4893
som överlappas är försedd med användningsbestämmelsen SKYDD som avser skydd mot
störning beläget på allmän platsmark.
I övrigt är planområdet är inte detaljplanerat sedan tidigare.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom
planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
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5.4 Underlag till planarbetet
Lokalisering

Lokaliseringen av depån har utretts och beskrivits av fastighets- och gatukontoret, Malmö
stad (Depålägen för Malmös stadsbussar Alternativ för depåer och uppställningsytor, Trivector, 2017-1211 samt Start PM Exploateringsprojekt Lockarp bussdepå i Malmö Projekt 3023, Fastighets- och
gatukontoret, TN-FGK-2018-11-09).
Kommunövergripande dokument
















Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2018 - 2022
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
Riktlinjer för markanvisningsavtal

Utredningar till grund för planförslaget


















Depålägen för Malmös stadsbussar Alternativ för depåer och uppställningsytor,
Trivector, 2017-12-11
Parkeringsutredning Bussdepå Lockarp, Afry, 2020-11-04
Teknisk utredning för Lockarps bussdepå, Ramböll, 2019-12-06
Åtgärder för skydd av gasledning vid Bussdepå Lockarp Malmö, Structor, 2020-0320
Riskutredning Bussdepå i Lockarp Malmö, Afry, 2020-10-09
Förstudie Miljöbeskrivning, Afry, 2020-10-05
Riskbedömning av pelarpopplar i Lockarp Malmö, Trädkonsult, 2020-03-10
Bussdepå Lockarp Bedömning av luft, Afry, 08-10-2020
Externbullerutredning bussdepå Lockarp Malmö, Efterklang (Afry), 2020-10-09
Vibrationsutredning bussdepå Lockarp Malmö, Efterklang (Afry), 2020-09-16
Teknisk PM/Geoteknik Lockarp Bussdepå, Ramböll, 2020-05-11
Avgränsande förundersökning, Sydsvensk Arkeologi AB, 2020
Rapport Förstudie bussdepå Lockarp Naturmiljö, luftföroreningar mm., Afry,
2020-03-17
PM Miljö markundersökning Lockarp Bussdepå, Ramböll, 2020-05-11
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo och Miljö) Lockarp
Bussdepå, Ramböll, 2020-05-11
Trafikutredning bussdepåer Lockarp, WSP, 2019-05-20

Övriga dokument



Verksamhetsbeskrivning, Skånetrafiken
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Start PM Exploateringsprojekt Lockarp bussdepå i Malmö Projekt 3023,
Fastighets- och gatukontoret, TN-FGK-2018-11-09
Belastningsgrader för cirkulationsplats Arrievägen - Lockarpsvägen - Yttre
Ringvägen, Fastighets- och gatukontoret Malmö stad, 2020
PM till markmiljöteknisk markundersökning inför bussdepå i Lockarp, Fastighetsoch gatukontoret Malmö stad, 2020-10-26
RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen Bebyggelseplanering
intill väg och järnväg med transport av farligt gods, Länsstyrelsen, 2007

Stadsbyggnadskontoret
Carina Tenngart Ivarsson
Enhetschef

Jan Rosenlöf
Planhandläggare
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