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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Gulmåran 1 m.fl. i Hindby i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt med byggnation kring Persborgs
stationsområde i form av nya bostäder, lokaler för verksamheter, förskola,
parkeringshus och allmän plats som sammanlänkar stationens bägge sidor och stärker
kopplingen med närområdet.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att etablera Station Persborg som en mer tillgänglig nod
med en högre täthet av nya bebyggelsekvarter, service, mötesplatser med tydliga och
goda kopplingar till närområdet, däribland till Persborgs torg och genom ny passage
under Kontinentalbanan.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Området för planuppdraget ligger kring Station Persborg, som återöppnades 2018 för
persontrafik. Planområdet berör delområdena Hindby, Augustenborg, Persborg och
Lönnsgården i östra Malmö. Markägare i området är Malmö kommun, genom
fastighets- och gatukontoret, vilket i öster bland annat omfattar fastigheterna
Gulmåran 1 och Mandelblomman 6 och i väster fastigheten Fosie 131:4.
Orienteringskarta. Aktuellt
planområde är preliminärt och
markerat med röd linje.
På sida 8 i handlingen finns
en större orienteringskarta.

V 200408

Den större fastigheten Gulmåran 1 har använts som kommunalt upplag av
Stadsfastigheter, men del av området har på senare tid använts av Trafikverket i
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samband med iordningställandet av Station Persborg. Fastigheten Mandelblomman 6
är utarrenderad av kommunen till en privat bilverkstad och biltvätt. Fastigheten Fosie
131:4 används för markparkering av det kommunala bolaget Parkering Malmö. I
övrigt finns omgivande gator, gång- och cykelvägar (såsom Södervärnsstråket) och
parkmark på bägge sidor om Kontinentalbanan med bollplan och hundrastgård i
sydöst. Dessa funktioner ligger inom stadens stamfastigheter. Kontinentalbanan är i
statlig regi med Trafikverket som markägare. Under Kontinentalbanan i södra delen
av planområdet finns sedan tidigare en tunnel för gående som idag är igenfylld.
Befintlig struktur och områdesbeskrivning

Strukturmässigt präglas området kring Station Persborg av Kontinentalbanan i nordsydlig riktning, Lönngatan i öst-västlig riktning och gång- och cykelvägen
Södervärnsstråket som sträcker sig längs Lönngatan och sedan sydöst igenom
området. På Kontinentalbanan går kollektivtrafik i form av persontåg samt godståg
med farligt gods. Järnvägen är av riksintresse och samtidigt en riskkälla. Lönngatan är
befintlig huvudgata med hållplats för stombusslinjerna 1 (Elinelund–Jägersro–
Kristineberg), 35 (Kvarnby–Toftängen–Gustav Adolfs torg) och en ny linje 144 (från
augusti 2021). Planområdet är bullerutsatt från både Lönngatan och järnvägen.
Omkringliggande bebyggelse består av öppen kvarterstad med bostäder i nordväst
(Lönngården) och grannskapsenheter med bostäder i nordöst respektive öster
(Persborg respektive Hindby) och småskalig bostadsbebyggelse i söder (Hindby). Den
schablonmässigt beräknade exploateringsgraden (e-talet) för omkringliggande
områden ligger på mellan 0,22 till 0,75 (Bebyggelsetäthet och exploateringstal i
Malmö, stadsbyggnadskontoret, 2008). Stora delar av omkringliggande områden är
kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer. Lönngården i nordväst berörs av
riksintresse för kulturmiljövård (M 114 Malmö).
På västra sidan av Kontinentalbanan finns kommunalt verksamhetsområde i form av
upplag och uppställning av fordon inom fastigheten Förrådet 6. Det finns ett
uppmärksamhetsavstånd till nya bostäder från miljöfarlig verksamhet (E.on Biofor
Sverige AB Cng) inom fastigheten Förrådet 6.
Fastigheterna Gulmåran 1 och Mandelblomman 6 har konstaterad förorenad mark.
Planansökan

Sökande för detaljplanen är fastighets- och gatukontoret, Malmö stad. Genom
ansökan önskas möjligheterna till en förtätning kring Persborgs stationsområde
genom utveckling av bostäder, lokaler, förskola, parkeringshus samt allmän plats.
Fastighets- och gatukontoret deltar i det pågående planprogramsarbetet för
Amiralstaden och Station Persborg (Pp 6051) och har i linje med planprogrammet
startat ett exploateringsprojekt för del av planprogramsområdet, i huvudsak ett
område öster om Station Persborg.
Översiktsplanen

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande blandad stadsbebyggelse för området
med den högre täthetsgraden (1-2). Skala och karaktär på fysiska kompletteringar
avgörs av platsens förutsättningar, men i dessa områden finns en potential för hög
exploatering. Referensområden som anges är Dockan (e-tal 2,0), Lugnet (e-tal 1,9)
och Möllevången (e-tal 1,3). Inom planområdet är Södervärnsstråket utpekat som
prioriterad befintligt huvudcykelnät och grön koppling. Lönngatan är utpekad som
befintlig huvudgata. I översiktsplanen föreslås även en ny gång- och cykelkoppling
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från korsningen Lönngatan/Västra Kattarpsvägen som sträcker sig sydväst, med
passage förbi Kontinentalbanan för att kopplas samman med Ystadvägen i söder.
Pågående planprogram 6051 (samrådsförslag 2020)

En samrådshandling till planprogram för Amiralstaden och Station Persborg (Pp
6051) finns och berör området genom delområdet Station Persborg. Samrådet hölls
våren 2020 och planprogramsprocessen är pågående. I samrådshandlingen finns
förslag på hur stationsområdet runt Persborg kan utvecklas och stärkas som en
målpunkt. I förslaget beskrivs hur stationsområdet tydligare kan manifesteras som
den viktigaste offentliga mötesplatsen i området, som en mer tillgänglig nod mitt
emot de nya bebyggelsekvarten med nya bostäder och lokaler för nya verksamheter,
en ny mötesplats och tydligare kopplingar till närområdet. I planprogramsarbetet har
förutsättningar för detta översiktligt utretts.
Intentionen i planprogrammet är att den föreslagna stadsutvecklingen ska fungera
som en motor för sociala förändringar genom att skapa nya attraktiva livsmiljöer och
överbrygga fysiska och mentala barriärer som i sin tur ska bidra till att ge ökad
trygghet, hälsa, integration och delaktighet för stadsdelens utveckling.
Till planprogrammet hör ett strukturförslag över delområdet Station Persborg. Utsnitt
av strukturförslaget presenteras nedan i illustrationen.

Utsnitt av strukturförslag över delområdet Station Persborg från samrådshandlingen till planprogrammet (Pp
6051). Aktuellt planområde är preliminärt och markerat med röd linje.
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I strukturförslaget för Station Persborg föreslås i planprogrammet fyra varierade
bostadskvarter omväxlande i 4–6 våningar närmst Kontinentalbanan och Lönngatan
och i 2–4 våningar med lugna gårdsrum vända från banvallen och Lönngatan. I det
mest offentliga och stationsnära läget i direkt anslutning till stationen föreslås en
högre solitär byggnad (+ 8 våningar) som ett sätt att markera området som en nod.
Det gör det möjligt för befintliga verksamheter att etableras sig i ett mer centralt
stationsnära läge. För den högre byggnaden föreslås användningen kontor, handeln
och service. Till det föreslås aktiva bottenvåningar med verksamheter utmed
Lönngatan. För denna del av strukturförslaget öster om Kontinentalbanan är
exploateringsgraden (e-talet) omkring 1,1-1,3, beroende på våningsspann. I den
sydöstra delen av området föreslås en friliggande förskola med plats för 80 barn. I
den nordvästra delen av området föreslås ett parkeringshus med anslutning från
Augustenborgsvägen.
Den nya bebyggelsen föreslås göras tillgänglig för motortrafik via nya lokalgator på
fotgängares villkor. De nya lokalgatorna kopplas ihop med Augustenborgsvägen,
Gullregnsgatan och Ekgatan. Den stängda tunneln under Kontinentalbanan föreslås
återöppnas för en gång- och cykelpassage. En ny busshållplats öster om stationen
bedöms kunna ersätta de två befintliga busshållplatserna Persborgs station och
Persborgs torg för att koncentrera rörelserna till stationsområdet. En ny cykelbana på
norra sidan av Lönngatan samt en ny cykelkoppling mellan Persborgsgatan och
Lönngatan bedöms kunna öka nåbarheten omkring stationen.
I slänten mellan Persborgs station och Persborgs torg föreslås en ny terrasserad
platsbildning anläggas för att stärka kopplingarna mellan det befintliga torget,
stationen och den nya busshållplatsen.

Visualisering över delområdet Station Persborg från samrådsförslaget till planprogrammet (Pp 6051). Bilden
är framtagen av Mandaworks. Vy från söder mot norr över Station Persborg med föreslagen utbyggnad enligt
planprogrammet. Aktuellt planområde är ungefärligt markerat med vit streckad linje.
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Gällande detaljplaner

Planuppdraget berör initialt fem gällande detaljplaner. Den större fastigheten
Gulmåran 1, öster om Kontinentalbanan, är planlagd som kvartersmark för
förrådsändamål (Pl 1221). Fastigheten Mandelblomman 6 är planlagd som
kvartersmark för garageändamål (Pl 508). Fastigheten Fosie 131:4, väster om
Kontinentalbanan, är planlagd som kvartersmark och medger en byggrätt för
parkeringsändamål (Dp 4316). Järnvägen är planlagd som kvartersmark för
järnvägstrafik (Dp 4316, Pl 1221). I övrigt är resterande delar allmän plats i form av
omgivande gator, gång- och cykelvägar däribland Södervärnsstråket och parkmark på
bägge sidorna av Kontinentalbanan (Pl 1221, Pl 385, Pl 342, Dp 4316).
Storstadspaketet

Detaljplanen blir en viktig del i stadens bostadsåtagande till staten genom
Storstadspaketet. Detta eftersom den planerade bebyggelsen ligger inom
influensområdet för Malmöpendeln (Pågatåg) med Station Persborg. Syftet med
Storstadspaketet är att maximera samhällsekonomisk lönsamhet där detaljplanen blir
bidragande till att utveckla och sammanlänka området kring stationsområdet med sin
omgivning.
PLANUPPDRAGETS INNEHÅLL

Planuppdraget är att utarbeta en detaljplan med utgångspunkt i planprogrammet för
Amiralstaden och Station Persborg (Pp 6051). Då programarbetet är pågående, och
kan komma att revideras, kommer en nära dialog vara nödvändig för att samordna
planeringen.
Målet med planarbetet är att stärka Station Persborg som en nod genom att utveckla
den allmänna platsen samt möjliggöra för en högre täthet med nya bostäder,
verksamheter, parkeringshus och förskola. I detaljplaneprövningen blir en viktig fråga
att balansera de värden och kvaliteter som bebyggelsetäthet och höjder kan tillföra
platsen och Malmö med dess konsekvenser för att bland annat kunna möjliggöra goda
och varierade boende- och stadskvaliteter utifrån platsen och omgivningens
förutsättningar.
Planområdets avgränsning redovisas i kart- och illustrationsmaterialet på sida 8 och
kommer utredas vidare inom ramen för planarbetet.
Planuppdraget berör i huvudsak tre delar:


En blandad stadsbebyggelse öster om Kontinentalbanan inom främst
fastigheterna Gulmåran 1 och Mandelblomman 6. Denna del innehåller cirka
fem kvarter med cirka 220 bostäder, lokaler för verksamheter (närmst
stationen och Lönngatan i norr) och en förskola (initialt 80 förskoleplatser
med friyta på 30 m2/barn) i söder.



En parkeringshus väster om Kontinentalbanan med anslutning från
Augustenborgsvägen (inom fastigheten Fosie 131:4). Detta parkeringshus
behöver tillgodose parkeringsbehovet för föreslagen blandad stadsbebyggelse
i planuppdraget men även möjliggöra för framtida parkeringsbehov för
kvarstående delar som föreslås i planprogrammet (Pp 6051) för delområdet
Station Persborg.



Möjliggöra för att kunna stärka en framtida utveckling av stationsområdet vid
Persborg med anslutande platsbildningar och goda kopplingar till
omgivningen, däribland ny gång- och cykeltunnel under Kontinentalbanan i
söder och stärkt koppling mot Persborgs torg.
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Projektet är utpekat till att medverka i utvecklingsprojektet Mallbo, inom vilket Malmö
stad ska testa nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till en lägre hyresnivå.
Fastigheterna Mandelblomman 5 (Wihlborgs Fastigheter), och Förrådet 6 (Malmö
kommun), avses initialt inte ingå i planuppdraget.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Innehållet i det föreslagna planuppdraget bedöms förenligt med översiktsplanen.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

Den planerade åtgärden är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över
översiktsplanen.
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning
ska därför inte upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i
planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms följande frågeställningar särskilt behöva studeras vidare:


Stadsbilden; hur den föreslagna bebyggelsen kan utformas och bidra till att
etablera Station Persborg som en mer tillgänglig nod med en högre täthet och
samtidigt förhålla sig till platsens förutsättningar, omgivningen och framtida
boende- och stadskvalitéer



Stationsområdet framtida behov och funktioner



Gång- och cykeltunnel under södra delen av Kontinentalbanan behöver
studeras vidare för att säkra ett genomförande



Riskavstånd till Kontinentalbanan med bland annat hänsyn till farligt gods



Eventuella risker från miljöfarlig verksamhet; med hänsyn till
uppmärksamhetstillstånd från fastigheten Förrådet 6



Omgivningsbuller från bland annat Lönngatan och järnvägen



Markföroreningar inom planområdet



Skyfall- och dagvattenhantering; med hänsyn till befintlig
skyfallsproblematik i området och påverkan på omgivningen samt utifrån att
det är ett kombinerat avloppssystem i området
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PLANFÖRFARANDE

Standardförfarande. Detaljplanen är förenlig med
översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande
över denna. Förslaget bedöms inte medföra en betydande
miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms inte heller ha ett
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt vara av stor
betydelse.
Beslut om att samråda detaljplaneförslaget fattas av
stadsbyggnadsnämnden. Beslut om att låta granska förslaget
fattas av stadsbyggnadskontoret.

ANTAGANDE

Detaljplanen bedöms inte vara av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, såsom avses i 5 kap 27§ plan- och
bygglagen. Beslut om antagande ska därför preliminärt fattas
av stadsbyggnadsnämnden.

SÖKANDE

Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

PLANPROGRAM

En samrådshandling till planprogram för området finns (Pp
6051). Samrådet hölls våren 2020. Detaljplanen avses
upprättas i enlighet med intentionerna i samrådsförslaget.

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

Pl 1221, Pl 508, Pl 385, Pl 342, Dp 4316

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN
SBN

2021-01
2021-12
2022-06
2022-09

Ann-Katrin Sandelius

Joel Hedin

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta. Aktuellt planområde är preliminärt och markerat med röd linje.
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