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Figur 1. Område som berörs av ändring är markerad med röd, heldragen linje.
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1 Planförslag
1.1 Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att inreda vind i befintligt bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter.
Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning om detta är lämpligt eller inte.
1.2 Planändringen

Denna planändring gäller ändring av detaljplan PL 130 (Stadsplan PL 130, 1937). Ändringen gäller enbart inom fastigheten Utanverket 2 (se illustration av avgränsningen, figur
2).
Nedan redovisas hur detaljplanen ändras. Nedan redovisas också planbestämmelser som
tillkommer i samband med denna ändring. Planbestämmelser, eller delar av planbestämmelser, som utgår redovisas överstrukna. Nya bestämmelser redovisas i fetstil.
Övriga bestämmelser i gällande detaljplan (Stadsplan PL 130) gäller fortsatt.
Stadsplanens plankarta

V

Våningsantal enligt stadsplanebestämmelserna

Stadsplanens bihang (Bihang 88)

7)

Inom med IV eller V betecknat område får byggnad innehålla respektive
högst fyra och fem våningar. Utöver angivet våningsantal får vind icke inredas, dock äge byggnadsnämnden för med v betecknat område medgiva, att
vind inredes för det ändamål och i den utsträckning byggnadsnämnden prövar lämpligt.

Ny varsamhetsbestämmelse
Byggnad ska bibehålla vid planläggningen rådande karaktär med avseende på volym, proportioner, indelning, material, färgsättning och detaljeringsnivå. (4 kap 16 §
p. 2)
Ny utformningsbestämmelse
Kupor får endast finnas mot gård, därutöver får takfönster finnas. Utformning av
kupor och takfönster ska vara tidstypisk för byggnaden samt i enlighet med befintliga fönster (PBL 4 kap. 16 § p.1)
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Figur 2. Utdrag ur gällande Stadsplanekarta, Pl 130. Område som berörs av ändring av detaljplan är markerad
med svart, heldragen linje.
1.3 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
1.4 Beskrivning av planändringen
Bebyggelse

Bestämmelser, om att byggnaden endast får innehålla fem våningar och att vind inte får inredas, tas bort. Detta för att möjliggöra bostäder på vindsvåningen, ”våning 6”.
En planbestämmelse läggs till som möjliggör takfönster mot gata och takfönster samt kupor mot gård. Takkupor och takfönster ska placeras i balans med fönstersättningen i fasaden med en utformning i enlighet med befintliga fönster och kupor. Detta för att skapa en
god helhetsverkan och en utformning som är tidstypisk för byggnaden. Byggnads takfall
mot de delar av takfallet som ligger närmast hörnet samt mot väster fram till den tredje
fönsteraxeln från norr, bör bibehållas till sin utformning och hållas fria från ingrepp med
frontespiser, takkupor och takfönster.
Till skydd för byggnadernas arkitektur- och kulturmiljövärden läggs en varsamhetsbestämmelse till. Bestämmelsen syftar till att skydda byggnadens vid planläggningen rådande ut-
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formning och karaktär genom att bibehålla volym, proportioner, indelning, material, färgsättning och detaljeringsnivå. Byggnads takfot mot gata ska bevaras till sin utformning, vilket innebär att inga frontespiser eller andra åtgärder som ändrar takfoten mot gatorna är
möjligt. Även takfallet mot gatorna ska bibehållas till sin utformning. Detta innebär att takfallet ska hållas fritt från ingrepp som påverkar takets form och vinkel, vilket medför att
endast takfönster, placerade i takfallet, kan tillföras mot Östra Tullgatan och Österportsgatan. Dock finns det ursprungliga takkupor mot Österportsgatan, som inte berörs av denna
bestämmelse. Dessa kupor är placerade inom den del som är en våning lägre än den övriga
byggnadsvolymen (se figur 3).
Takbeläggningen mot gatan ska vara i tidstypiskt rött lertegel i dimension, kulör och ytbehandling i enlighet med befintliga takpannor. Takbeläggningen mot gård kan vara av svart
takpapp eller röda tegelpannor. Sannolikt har takfallet mot gården, precis som mot gata, varit belagt med tegelpannor, som under senare tid ersatts av papp. Att ersätta befintligt
takmaterial mot gården med röda tegelpannor i samma utförande som mot gata är därför
möjligt utan någon negativ påverkan på byggnadens arkitektur eller kulturvärde.
Motivet till varsamhetsbestämmelsen är att i så hög grad som möjligt behålla de mest exponerade delarna av de branta tegeltaken, fria från tillägg, då dessa utgör en viktig del av byggnadernas arkitektoniska värde och kulturmiljövärde.

Figur 3. Befintlig fasad mot Österportsgatan med ursprungliga takkupor, sedd från väster.
Parkering

Bil

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.
Bilplatsbehovet har beräknats till cirka två bilplatser för bostäderna. Parkeringstalet för medelnivå av mobilitetsåtgärder har använts, men beroende på hur mycket fastighetsägaren
väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder kan parkeringstalet bli både högre och lägre.

6 (20)

Parkering för bil går inte att anordna inom fastigheten, inom annan närliggande fastighet
eller i något närliggande p-hus. Byggherren planerar att teckna ett bilpoolsavtal med en närliggande bilpool. Avtalet innebär att fastighetsägaren bekostar medlemsavgift för de nybyggda lägenheterna istället för att göra parkeringsköp eller ingå parkeringsavtal.
För lägenhet större än 35 kvm BOA (boarea) ska PRH (parkering för rörelsehindrades fordon) kunna anordnas vid behov, inom 25 meter från tillgänglig och användbar entré. Personer med rörelsehinder kan vid behov ansöka till fastighets- och gatukontoret om en
PRH-plats i gatan i anslutning till entré. Prövning görs vid varje enskilt tillfälle.
Vindslägenheter, max 35 kvm BOA, tillåter reducerad tillgänglighet och kräver inte hiss,
vilket gör att boendet inte är riktad till alla målgrupper. Tillgång till PRH (parkering för rörelsehindrades fordon) är inget krav för lägenheter som är max 35 kvm.
Cykel

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Cykelplatsbehovet ska
lösas på kvartersmark inom fastigheten. Mobilitet för Malmö anger vilka krav som gäller
för utformning och lokalisering av cykelparkering.
Cykelplatsbehovet har beräknats till cirka 12 cykelplatser för bostäderna.
Parkering för cykel löses inom fastigheten, på gården (se figur 5).
Avfallshantering

Nuvarande avfallshanteringssystem kan behöva anpassas och kompletteras utifrån de nya
förhållandena. Vid planeringen av avfallshanteringen är det viktigt att utrymmen utformas
för fullständig sortering och att avfallshanteringen känns tillgänglig och attraktiv för brukarna. Separering av avfall utvecklas hela tiden och det är troligt att det i framtiden kommer
att finnas fler fraktioner än det finns i dag. Därför är det viktigt att ta höjd för ett flexibelt
system.
Platsen för hämtning av avfall ska utformas utifrån VA SYD:s krav, där dragvägen för kärlen ska vara så kort som möjligt, helst 10 meter som längst. Lutning på dragvägen får inte
vara mer än 1:12 och ytan ska vara jämn och hårdgjord. Backande fordonsrörelser ska undvikas och när fordon står i gatan ska de inte stoppa upp trafikflödet. Hämtning bör helst
ordnas i markplan, om det inte går så måste tekniska hjälpmedel finnas för att transportera
kärlen i markplan.
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2 Konsekvenser
2.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planändringen bedöms inte påverka miljön eftersom detaljplanen enbart berör redan befintlig, bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark.
2.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild

Planändringen bedöms inte påverka stadsbilden. Förändringarna är små och upplevs inte
på håll.
Gestaltning och arkitektur

Planändringen påverkar taket mot Östra Tullgatan, Österportsgatan och mot innergårdarna.
Med bibehållen takfot och symmetriskt placerade takfönster i förhållande till underliggande
fönster, bedöms inte byggnaden utmed Östra Tullgatan och Österportsgatan påverkas negativt. Konsekvenserna på byggnadens arkitektur bedöms därför som ringa. Helhetsupplevelsen av kvartersstadens taklandskap bedöms inte heller påverkas negativt eftersom det
exponerade takfallet mot Östra Tullgatan och Österportsgatan hålls fritt från kupor.
Riksintresse för kulturmiljövård och kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer

Kvarteret berör område av riksintresse för kulturmiljövård, M:K 114 Malmö. Bedömningen
är att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset. Detta eftersom förändringen av befintlig bebyggelse och miljö är obetydlig och inte påverkar stadsplanemönster,
stadens siluett, miljöer eller de byggnader som är uttryck för riksintresset.
Kvarteret ligger även inom område utpekat i översiktsplanen som särskilt värdefulla kulturmiljöer, vilket innebär att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt kulturhistoriska värden i
samband med detaljplanering, bygglovsbeslut eller andra ändringar.
Den varsamhetsbestämmelse som lagts till planen bedöms bevara det värde som det orörda
och välexponerade takfallet mot gatan har.
Dagsljus och utblickar

Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR). Av BBR framgår att
rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning.
I planärendet har Dagsljusberäkning tillkommande lägenheter, Arkitektkontoret Rydstern & Liliedahl AB, 2019-11-18 tagits fram för samtliga nya lägenheter. Utredningen visar på en godkänd dagsljusfaktor i samtliga simulerade rum.
I BBR regleras också utblickar från fönster. Minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar av
rum där människor vistas mer än tillfälligt bör vara placerat så att utblicken ger möjlighet
att följa dygnets och årstidernas variationer. I bostäder bör inte takfönster utgöra enda
dagsljuskällan i de rum där människor vistas mer än tillfälligt.
Sammanfattningsvis bedöms förutsättningarna för att klara dagsljuskraven för de nya lägenheterna som goda. Taket, där takfönster och takkupor planeras anordnas, ligger fritt och
skyms inte av högre liggande byggnader eller andra konstruktioner. Planändringen bedöms
inte heller försämra dagsljusförhållandena för befintliga lägenheter. Förutsättningar finns
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för att klara dagsljuskravet utifrån BBR, med fönster som dessutom är arkitektoniskt lämpliga.
Alla rum där människor vistas mer än tillfälligt bedöms kunna uppföras utifrån BBR:s krav
på utblickar.

Figur 4. Möjlig utbyggnad. Sektion genom vindsvåning med takfönster mot Östra Tullgatan och takkupa mot gården.
Ljudisolering och rumshöjd

Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud
från dessa, ljud från angränsande utrymmen och ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den
omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden
inte besväras av ljudet. Kravet är normalt uppfyllt om de nivåer som anges i allmänna råd
till Boverkets byggregler, BBR, uppnås.
Vid inredning av vindar till bostäder är det viktigt att tillräcklig plats finns för både ljudisolering från ljud utifrån bostaden till utrymme inne i bostaden och för att dämpa stegljud till
underliggande lägenheter.
I BBR regleras rumshöjd. Rumshöjden i bostäder ska vara minst 2,40 meter. I begränsade
delar av rum får denna rumshöjd underskridas. I sådana delar av rum där ståhöjd behövs
får rumshöjden dock inte vara lägre än 2,10 meter under horisontella delar av tak eller 1,90
meter under snedtak.
Förutsättningar finns att klara en tillfredställande rumshöjd efter isolering av golvet.
Fastighetsgemensamma resurser och system

Tillkommande lägenheter påverkar fastighetens gemensamma resurser och system genom
att tekniska system och gemensamma lokaler och gårdsmiljö ska delas av flera boende.
Det VA- och elsystem som finns på fastigheten i dag, bedöms tillräckligt för de tillkommande lägenheterna och inga negativa konsekvenser bedöms uppstå.
Tillkommande lägenheter kan påverka gårdsmiljön genom att denna ska delas av flera. Negativa konsekvenser av detta bedöms kunna undvikas genom att gården disponeras bättre
och att minskningen av ytor kompenseras genom upprustning, så att plats skapas för både
utevistelse, cykelparkering och avfallssortering.
Förråd för tillkommande lägenheter kan lösas i källaren, dels med befintliga, dels med nya
förrådsutrymmen.
Fastigheten är enligt Malmö stads skyfallskartering drabbad av översvämning vid skyfall.
Det är därför viktigt att hårdgörningsgraden inom fastigheten inte ökar samt att detaljplanen inte hindrar åtgärder som skyddar fastigheten från vatten. Möjliga åtgärder för att
kunna förhindra att vatten ställer sig mot byggnaden är exempelvis att vissa ytor på gården
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kan vara nedsänkta samt att plats för cykelparkering kan utformas på sådant sätt att det kan
bidra till viss fördröjning av dagvatten.
Föroreningar som påträffas i samband med eventuella rivningsarbeten eller annan markbearbetning ska anmälas till miljöförvaltningen enligt 10 kap. 11 § miljöbalken.

ÖSTRA TULLGATAN

ÖSTERPORTSGATAN
12 ST
NYA CPL
UTEPLATS/
LEK

Figur 5. Illustration som visar förslag till gårdsupprustning för fastigheten Utanverket 2.
Luftkvalitet

Fastigheten ligger i ett område där värden för NO2 ligger mycket nära och delvis över 20
mikrogram/m3 luft, som är den nivå som regeringen har definierat i miljökvalitetsmålet för
frisk luft. Miljökvalitetsnormen för NO2 riskerar, enligt miljöförvaltningens beräkningar,
däremot inte att överskridas.
Omgivningsbuller

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
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fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35
kvm BOA 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 kl. 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.
Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller riktvärdet.
Planområdet är utsatt för trafikbuller från Östra Tullgatan och Österportsgatan. En trafikbullerutredning har tagits fram; Trafikbullerutredning, Utanverket 2 i Malmö, Tyréns 2020-1001.
Utredningen visar att den ekvivalenta ljudnivån från järnvägs- och vägtrafik når 41–43 dBA
vid fasader mot innergård för vindsvåning respektive 53–60 dBA mot gata för vindsvåning.
Detta innebär att trafikbullerförordningens grundriktvärde (Leq ≤ 60 dBA) uppfylls på alla
fasader för vindsvåning och ur bullersynpunkt kan planlösningen väljas fritt.
Vad gäller uteplats är det möjligt att planera för en gemensam uteplats på markplan på innergården där riktvärdena Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA uppfylls.

Figur 6. Utklipp ur AK01 ekvivalenta ljudnivåer (t.v.) och AK02 maximala ljudnivåer (t.h.). Beräknade ljudnivåer från väg- och järnvägstrafik, prognosår 2040. Redovisade fasadnivåer är frifältsvärden och avser vindsvåning.
Trafikkonsekvenser

Detaljplanen bedöms inte påverka den allmänna trafiksituationen i området. Tillskottet av
lägenheter är litet. Fastigheten är centralt placerad och tillgången till kollektivtrafik stor, vilket bedöms ge boende och besökare möjlighet att komma med kollektivtrafik, per cykel
och till fots.
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2.3 Samhällskonsekvenser
Tillgänglighet

Om lägenheter är större än 35 kvm BOA krävs hiss med fullständig tillgänglighet mellan
marknivå och lägenhetsentré, fullständig tillgänglighet inom bostaden samt tillgänglighet
mellan bostad och bostadskomplement (lägenhetsförråd, tvättstuga etc.). I planerat projekt
är samtliga lägenheter maximalt 35 kvm och nås med både hiss och trappor.
Om lägenheter är större än 35 kvm ska även tillgång till PRH (parkering för rörelsehindrades fordon) kunna anordnas vid behov. Detta är inte löst i dag, men behöver lösas om behov uppstår. Möjlighet finns att ansöka hos fastighets- och gatukontoret om en PRH-plats i
gata i anslutning till entré. Prövning görs vid varje enskilt tillfälle.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera åtta lägenheter (max 35 kvm). Med tanke på
de små lägenhetsstorlekarna och det begränsade antal lägenheter bedöms inte planens genomförande innebära någon större belastning för närliggande kommunal service som till
exempel förskola/skola.
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3 Genomförande
3.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägaren ansvarar för förändringarna inom kvartersmark.
3.2 Tekniska genomförandefrågor

Planområdet är beläget inom normal insatstid, under 10 minuter, för räddningstjänsten.
Om utrymning ska ske med hjälp av räddningstjänstens fordon ska tillträde för fordonet
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.
De flesta av de tillkommande vindslägenheterna behöver kunna utrymmas utan räddningstjänstens medverkan, eftersom tillgängligheten för räddningstjänsten, från gatufasaden, saknas. Egenutrymning löses vanligtvis genom anordnande av Tr2-trapphus, tillgång till två av
varandra oberoende utrymningsvägar eller utanpåliggande utrymningstrappa.
I planerat projekt har samtliga lägenheter tillgång till två trapphus. På så vis ges alla de nya
lägenheterna två oberoende utrymningsvägar. Exploatör ska redovisa att utrymning är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Exploatören måste kunna uppvisa ett avtal vid bygglovsgivning, som visar att de har nyttjanderätt över det antalet parkeringsplatser som motsvarar redovisat behov enligt gällande
parkeringspolicy.
3.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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4 Planeringsförutsättningar
4.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av att fler bostäder kan skapas i ett centralt läge utan att ta ny
mark i anspråk. Ändringen motiveras även av att fastigheten ligger inom Sverigeförhandlingens Storstadspaket och därmed bidrar till effektivt markutnyttjande med bostäder inom
influensområdet.
Planförfarande

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

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från Räddningstjänsten syd och kulturförvaltningen
deltagit.
4.2 Område där ändring av detaljplan görs
Plandata

Området som är föremål för ändring är del av kvarteret Utanverket i Gamla staden. Kvarteret ligger väster om Östra Förstadskanalen och omgärdas av gatorna Östra Tullgatan,
Östra Promenaden, Grönegatan och Österportsgatan. Fastigheten som berörs av ändringen
är Utanverket 2 och ligger i korsningen Östra Tullgatan och Österportsgatan. Fastigheten
är privatägd.
Bebyggelse

Byggnaden på fastigheten är uppförd efter ritningar av Carl Rosell, daterade 1926 och innefattar sammanlagt 19 lägenheter. I bottenvåningen på Utanverket 2 finns butiker.
Fastighetens vind används i dag till lägenhetsförråd. I källaren finns ytterligare förråd, tvättstuga, pannrum och förråd för verksamheterna.
Byggnaden är i fem våningar och har en sammanhållen takfot med övriga byggnader i kvarteret. Taket är sadeltak som mot gata är belagt med rött lertegel och mot gård svart papp.
Byggnaden har en kraftigt utskjutande takfot som döljer det tegelbelagda taket sett från gatan. Taket har en brantare takvinkel mot gatan än gården och i fastighetens södra del, längs
Österportsgatan, har taket dragits ner över två fönster så att dessa istället har formen av utskjutande takkupor. På fastighetens gårdssida finns ytterligare två kupor. Fastigheten har
inga takfönster. I taknock finns tre murade skorstenar.
Mot gatan är fasaden av rött handslaget tegel i munkförband, med förhållandevis breda och
svagt tryckta fogar. Sockel och trappor är av ytbehuggen granit medan andra dekorativa fasadelement är av gjuten betong. Bottenvåningen har efter uppförandet klätts i beige höganäskakel (cirka 1930- eller 1940-tal).
Portar och butiksentréer är indragna från fasaden och har i stort bevarade dörr- och fönsterpartier i lackad ek och brunt täckmålat trä.
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Fönstren är inåtgående tvåluftsfönster med sidohängda och spröjsade bågar med tredelade
rutor, samt en yttre båge i aluminium. På byggnadens andra våning har fönstren dekorativa
fönsteromfattningar i betong.
Mot gård är fasaden mindre strikt utförd, med utskjutande trapphus som tillsammans med
de befintliga kuporna ger byggnaden en originell takform och byggnadssiluett. Fasaden är
vitputsad och har balkonger med svarta smidesräcken.
Entré och passage till innergård för gång och cykel finns från Österportsgatan.
Enligt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad ingår kvarteret i karaktären ”Sluten
kvartersstad”. Enligt programmets rekommendationer är vindsinredningar med lämplig utformning ofta möjliga på branta hustak, medan de däremot är olämpliga mot gatan på
byggnader med obrutna eller flacka tak. På dessa får istället övervägas takfönster eller möjligen kupor mot gården, där miljön ofta är mindre känslig.

Figur 7. Område där ändring av detaljplanen görs markerad med röd linje. Utanverket 2 i hörnet Östra Tullgatan
och Österportsgatan.
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Figur 8. Område där ändring av detaljplanen görs markerad med röd linje. Utanverket 2 i hörnet Östra Tullgatan
och Österportsgatan.
Kulturmiljö

Kvarteret berörs av riksintresse för kulturmiljövård, M:K 114, vilket innebär att förändringar som berör den bebyggelse och de miljöer som riksintresset är knutet till, ska ske med
största möjliga varsamhet och med respekt för dess värden och karaktär.
Kvarteret ligger i område utpekat i översiktsplanen som särskilt värdefulla kulturmiljöer,
vilket innebär att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt kulturhistoriska värden i samband
med detaljplanering, bygglovsbeslut eller andra ändringar, så att värdena så långt möjligt
kan bibehållas och förändringar kan bidra positivt till kulturmiljön. Hänsyn ska tas till såväl
helhet som till de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värden.
Området präglas av 1920-talets malmöitiska arkitekturutveckling innehållande sluten kvartersbebyggelse i klassicistisk stil. Fastigheten Utanverket 2 har ett arkitektoniskt värde som
representant för den typiska malmöklassicismen som ofta utfördes med fasadtegel istället
för ljus puts. Byggnaden är även väl exponerad i stadsbilden och bidrar med miljöskapande
värde till omgivningen. Byggnaden håller god arkitektonisk och materialmässig kvalitet och
den är relativt väl bevarad. Butiksvåningens klinkerinklädnad är sannolikt en tidigt tillkommen förändring som med sin höga materialkvalitet och detaljeringsgrad bidrar till byggnadens estetiska värden i sin helhet.
Byggnaderna inom kvarteret Utanverket är uppförda med fasader av tegel eller puts samt
sadeltak i rött eller brunt lertegel samt plåt och papp i olika färg. Fasaderna ger byggnaderna en bevarad karaktär som är av värde, eftersom de ingår i ett större område med byggnader från samma tid och med liknande arkitektur. Angränsande bebyggelse med fasader ut
mot Östra Tullgatan har tak i plåt eller tegel. Utanverket 2 ligger exponerat mot Östra Tullgatan.

16 (20)

Figur 9. Vy från hörnet Östra Tullgatan och Österportsgatan, från nordväst.

Utanverket 2

Figur 10. Vy från Österportsgatan, från väst.
Gårdsmiljö och grönstruktur

På gården finns träd, buskar, uteplats, cykelställ, cykelparkering under tak samt sopsortering.
Kollektivtrafik

Planområdet ligger centralt i ett kollektivtrafiknära läge. Busshållplatser finns på Östra Tullgatan och Östra Förstadsgatan. Till Värnhems busstation är det cirka 800 meter. Planområdet ligger även inom Sverigeförhandlingens Storstadspaket vilket innebär att helelektriska
bussar kommer att trafikera Östra Tullgatan (beräknas vara genomfört 2031).
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Gång-, cykel- och biltrafik

Separata gångbanor finns på omkringliggande gator.
Separata cykelvägar finns att ansluta till inte långt från planområdet bland annat utmed Exercisgatan (österut) och norr om Norra Vallgatan (på andra sidan kanalen), som ger bra
kopplingar i alla riktningar.
Teknisk försörjning

Planområdet är försörjt med ledningar för el, tele och VA som tillkommande lägenheter
kan anslutas till.
Kommunal och kommersiell service

Läget är centralt och inom en radie av en kilometer finns förskolor, skolor, handel, restauranger och vårdcentral.
4.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kulturmiljövård, M:K 114. Bedömningen har
gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset. Detta eftersom förändringen av befintlig bebyggelse och miljö är obetydlig och inte påverkar stadsplanemönster,
stadens siluett, miljöer eller de byggnader som är uttryck för riksintresset.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som existerande blandad stadsbebyggelse.
Den planerade åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Den planerade åtgärden är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen.
Gällande detaljplan

Området är tidigare planlagt. Gällande detaljplaner är stadsplanerna PL 130 (fastställd 1937)
och PL 210 (fastställd 1945).
Gällande detaljplan (PL 130) anger kvartersområde för bostads- och affärsändamål i fem
våningar samt att vind inte får inredas.
Ändringar görs endast i PL 130. Inga ändringar görs i PL 210. PL 210 är en jämkning av
stadsplan PL 130 som berör kvarteret Utanverkets gårdsrum, med ändringen att kvartersområdets gemensamma gård nu får överbyggas upp till 8.3 meter.
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Figur 11. Gällande Stadsplanekarta PL 130. Område där ändring av detaljplanen är aktuell är markerat med
svart linje.

Figur 12. Gällande Stadsplanekarta PL 210. Inga ändringar av detaljplanen är aktuella. PL 210 är en jämkning
av stadsplan PL 130 som berör kvarteret Utanverkets gårdsrum, med ändringen att kvartersområdets gemensamma
gård nu får överbyggas upp till 8.3 meter.
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4.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•

Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Bostadspolitiska mål, 2018–2022
Miljöprogram för Malmö stad, 2009–2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Avfallsplan 2016–2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•

Dagsljusberäkning tillkommande lägenheter. Arkitektkontoret Rydstern & Liliedahl
AB, 2019-11-18.
Avfallsutredning: Kv Utanverket 2, Malmö. Arkitektkontoret Rydstern & Liliedahl
AB, 2019-11-18.
Brandskyddsbeskrivning Utanverket 2, Ändring av vindsvåning och källare. WSP
Brand & Risk, 2019-08-29.
Trafikbullerutredning, Utanverket 2 i Malmö, Tyréns 2020-10-01.

Stadsbyggnadskontoret

Johanna Perlau
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Enhetschef

Planhandläggare
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