datum

diarienummer

2021-02-16

SBN-2017-1496

Dp 5588

PLANBESKRIVNING

V 180524

Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. (mellersta delen
av Holmastan) i Hyllie i Malmö

1 (42)

Planprocess
SKEDE

FÖRKLARING

Planprogram
November 2016
SBN
planuppdrag
Februari 2018
Samråd
Juni 2018
Granskning
Jan 2020
SBN antagande
Feb 2021
Laga kraft
Mars 2021

Planprogram Pp 6045 godkändes av stadsbyggnadsnämnden
(SBN).
Beslut om planuppdrag i stadsbyggnadsnämnden (SBN).
Samrådstid 28 maj – 25 juni 2018
Granskningstid 16 jan 2020 – 13 feb 2020
Beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden (SBN).

Planfakta
Planhandlingar




denna planbeskrivning
plankarta

Övriga handlingar i ärendet




samrådsredogörelse
granskningsutlåtande

2 (42)

Innehållsförteckning
Planprocess...............................................................................................................................2
Planfakta ...................................................................................................................................2
Innehållsförteckning ..................................................................................................................3
1 Planförslaget i korthet .............................................................................................................4
1.1 Syfte ....................................................................................................................................4
1.2 Sammanfattning ..................................................................................................................4
2 Planförslag ................................................................................................................................5
2.1 Områdets disposition och stadsbyggnadsidé ......................................................................5
2.2 Användning av kvartersmark ...............................................................................................6
2.3 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark .........................................................................7
2.4 Användning av mark och vatten allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap....10
2.5 Egenskapsbestämmelser för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.................16
2.6 Administrativa bestämmelser ............................................................................................16
2.7 Övriga delar av planförslaget ............................................................................................16
3 Konsekvenser .........................................................................................................................19
3.1 Bedömning av miljöpåverkan ............................................................................................19
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa......................................................................................19
3.3 Konsekvenser för fastigheter.............................................................................................29
3.4 Samhällskonsekvenser .....................................................................................................30
4 Genomförande ........................................................................................................................33
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor................................................................................33
4.2 Tekniska genomförandefrågor ..........................................................................................33
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor .....................................................................................34
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor............................................................................35
5 Planeringsförutsättningar .....................................................................................................36
5.1 Bakgrund och organisation................................................................................................36
5.2 Planområdet ......................................................................................................................36
5.3 Tidigare ställningstaganden ..............................................................................................40
5.4 Underlag till planarbetet ....................................................................................................41

3 (42)

1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tät, blandad och stadsmässig bebyggelse med
bostäder i flerbostadshus och radhus, publika bottenvåningar och förskola i Holma.
Processen att ta fram detaljplanen är en prövning om denna markanvändning är lämplig
eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Detaljplanen möjliggör för sex flerbostadshus i 5–6 våningar samt två längor med radhus.
Därutöver möjliggörs en förskola, lokaler för centrumverksamhet och tre mindre parkstråk.
Detaljplanen möjliggör också för det så kallade barncampus som är ett allmänt tillgängligt
östvästligt stråk som kopplar ihop planområdet med Kroksbäcksparken och Kulladal.
Längs barncampus ska det finnas platser, funktioner och aktiviteter som vänder sig till barn
och unga. Bussen flyttas ut till Pildammsvägen som byggs om till en mer stadsmässig gata.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planeringsförutsättningar

Planområdet ligger i östra Holma som är ett av stadens sista miljonprogram, uppfört i
början av 1970-talet. Planområdet består av gräsbeklädda impedimentytor intill
Pildammsvägen, gator, två parkeringsdäck, ett område med MKB:s odlingslotter, Hyllie
Folkets hus och en matvarubutik.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Områdets disposition och stadsbyggnadsidé

Detaljplanen möjliggör bostadskvarter i en rutnätsstruktur och är det andra steget i att
bygga samman Holma med Kulladal och därmed skapa en mer sammanhängande och
integrerad stad. Bostadskvarteren är kringbyggda och bebyggelsen ligger placerad i linje
med gatorna. Entréer vänder sig mot omgivande gator. Detta bidrar till att gaturummen
upplevs som aktiva och trygga. De stora kringbyggda gårdarna som kontrast till de
allmänna gatorna bidrar till en tydlig uppdelning mellan privat och offentligt. I den norra
delen möjliggör planen för det så kallade barncampus som är ett allmänt tillgängligt stråk
som sträcker sig ifrån Kroksbäcksparken, genom Holma och vidare över till Kulladal.
Längs med barncampus ligger funktioner som riktar sig till barn och unga som befintlig
grundskola och föreslagen förskola. Stråket i sig avses utformas med flera mindre
mötesplatser.

Illustrationsplan
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2.2 Användning av kvartersmark

B

Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra nya bostäder i flerbostadshus och
radhus inom planområdet. I användningsslagen bostad ingår även olika
bostadskomplement som kan ligga inom eller i anslutning till bostaden. Det
kan till exempel vara tvättstuga, lekplats, cykelskjul och miljöhus.
Detaljplanen möjliggör för ca 42 500 m2 tillkommande BTA (bruttoarea)
bostäder, vilket ger ca 400 bostäder.

C

Användningen centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter
som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga
centralt eller vara lätta att nå. Där ingår till exempel butiker, restauranger,
kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk
och annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa
ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell,
vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, foteller hudvård. I planprogrammet för Holma och Kroksbäck som ligger till
grund för planarbetet (godkänt av stadsbyggnadsnämnden 2016-11-17) lyfts
att det är särskilt viktigt att möjliggöra för fler arbetsplatser och verksamheter
i Holma. Användningsslaget är därför möjligt i samtliga kvarter inom
planområdet. I de fall det blir aktuellt med kontor eller annan
centrumverksamhet är det möjligt med ett husdjup upp till 16 m.

D1

Användningen vård inrymmer all öppen och sluten hälsovård så som
barnavårdscentral, ungdomsmottagning, äldrevård, vårdcentral, psykisk vård.
Sjukhus och fängelse ingår inte. Även lättare former av vård och hälsovård
ingår så som sjukgymnastik, kiropraktor, tandvård, vaccinationsklinik eller
personalhälsovård. Beteckningen D1 finns på samtliga byggrätter som även
har beteckningen B för att göra detaljplanen flexibel och möjliggöra
blandning av olika typer av boenden och verksamheter i så stor utsträckning
som möjligt i enlighet med planprogrammet. Vid användning vård är det
möjligt med ett husdjup upp till 16 m.

E1

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa elförsörjningen inom planområdet
genom att möjliggöra för elnätstationer inom kvartersmark. Det är möjligt att
uppföra elnätstationer inom all korsmark.

S

Planbestämmelsen rymmer olika former av skolverksamhet. Avsikten på den
här platsen är dock att möjliggöra för en förskola för 80 barn. Enligt
stadsbyggnadsnämndens riktlinjer Friytor vid förskolor och skolor (2016) ska
friytan på skolgårdar uppgå till 30 m2/barn.
Förskoletomten är 4635 m2. När byggnadsarean för kvartersgata, vändplats
och angöring (1156 m2) huvudbyggnad i två våningsplan (600 m2
byggnadsarea, BYA) och komplementbyggnader (85 m2) samt ytor för
cykelparkering (20 m2) och parkering (25 m2) för rörelsehindrade dragits av
återstår 2749 m2 för friyta, entréytor etc. Förutsättningar att uppnå 30 m2
friyta per barn bedöms därmed som goda.
Om förskolan istället byggs i ett våningsplan (1200 m2 BYA) återstår 2149 m2
friyta per barn när byggnadsarean för kvartersgata, vändplats och angöring
(1156 m2) och komplementbyggnader (85 m2) samt ytor för cykelparkering
(20 m2) och parkering (25 m2) för rörelsehindrade dragits av. Det innebär 27
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m2 friyta/barn. Förskolan kan med fördel lägga delar av sina administrativa
ytor (personalrum, mötesrum osv) i samnyttjade Folkets hus. Detta skulle
innebära att friytan istället blir 28 m2/barn.
Frågan kring friytans storlek bevakas i samband med bygglov.
2.3 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

e1

Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra förgårdsmark framför radhusen
och en uteplats på baksidan. Placering av byggnaderna är därmed inte helt
låst utan det finns en viss flexibilitet.
Syftet med planbestämmelse om prickmark är att säkerställa förgårdsmark
framför flerbostadshusen, centrumverksamhet och förskolan samt gård till
bostäderna ovanpå ledning. Markparkering är inte tillåtet eftersom tillgång till
gård och friyta har högre prioritet. Parkering ska istället ske i parkeringshus
och parkeringsdäck. Balkonger, skärmtak och burspråk får finnas över
prickmark. Parkeringsplats för rörelsehindrad får också finnas eftersom
denna måste finnas inom 25 m från entré till bostäder, skola och förskola.
Syftet med planbestämmelse om korsmark är att säkerställa tillgång till gårdsoch friyta för bostäderna, förskolan och kontoren. Komplementbyggnader
och elnätstation får uppföras men får högst utgöra 15% av korsmarken.
Markparkering är inte tillåtet eftersom tillgång till gård och friyta har högre
prioritet. Balkonger, skärmtak, burspråk och uteplats får finnas utan någon
begränsning. Parkeringsplats för rörelsehindrad får också finnas då denna
måste finnas inom 25 m från entré till bostäder, grundskola och förskola.
Marken framför befintliga flerbostadshus i Holma har belagts med korsmark
för att möjliggöra uteplatser längs med den nya lokalgatan.
Syftet med planbestämmelse om högsta tillåtna nockhöjd är att reglera
tillkommande och befintlig bebyggelse i höjdled. Bestämmelser om nockhöjd
reglerar den högsta delen på en byggnads takkonstruktion. Delar som sticker
upp över taket som hisstorn, trapphus och ventilationsanläggningar räknas
inte in. Anordningar för lokal energiproduktion t ex solceller och mindre
vindkraftverk får också finnas ovanför högsta nockhöjd.
Högsta tillåtna nockhöjd för flerbostadshusen är 19 – 22,5 m vilket
motsvarar sex våningar mot Pildammsvägen och fem våningar in mot
lokalgatan.
Radhusen får uppföras till 10,5 m i nockhöjd, vilket innebär att det är möjligt
att uppföra dem i tre våningsplan.

e2 e3

Planbestämmelserna anger att det enbart medges centrumverksamhet i
bottenvåning på två av flerbostadshusen. Bestämmelsen syftar till att
säkerställa att det tillkommer centrumverksamhet i bottenvåning vid
Snödroppsgatan som i planprogrammet för Holma och Kroksbäck pekas ut
som det urbana stråket. Stråket ska stärkas som centrumpunkt och längs med
gatan ska det finnas butikslokaler och andra publika funktioner.
Bestämmelsen gäller också för byggrätten i den västra delen av Hyacintgatan,
vid det som i planprogrammet kallas barncampus. Längs barncampus ska det
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finnas platser, funktioner och aktiviteter som vänder sig till barn och unga.
En ny förskola, eventuellt nytt Folkets hus och på sikt en ny Holmaskola.
Här kan Folkets hus placeras i en lokal som kan samnyttjas med grundskolan,
förskolan och andra föreningar och verksamheter i Holma.
För byggrätten i söder är det möjligt att nyttja hela byggrätten för
centrumverksamhet i bottenvåning. Om detta bli aktuellt är det viktigt att
bostadsgård anordnas på centrumverksamhetens tak. Bjälklaget ska vara
planteringsbart.
p1

Planbestämmelserna anger att huvudbyggnad ska placeras mot GATA2 och
PARK. Syftet är att säkerställa att bebyggelsen bidrar till att gaturummen
upplevs som avgränsade, aktiva och trygga. Syftet är också att säkerställa en
tydligt avgränsad och bullerskyddad gård.

f1

I två av de tillkommande kvarteren möjliggör detaljplanen enbart för radhus.
Planbestämmelsen syftar till att säkerställa att det tillkommer en blandning av
bostadstyper i Holma som i dagsläget bara består av flerbostadshus.

f2 - f 3

Bestämmelse om nockhöjd kombineras med bestämmelse om våningsantal
för flerbostadshusen. Syftet med detta är att möjliggöra en viss höjdmässig
variation, olika takfall samt uppförande av trästomme.

f4

Syftet med att reglera att entréer ska vara vända mot allmän gata är att
gaturummen ska befolkas och upplevas som trygga. Detta gäller all
tillkommande bebyggelse. Entréer till flerbostadshus ska ha ingång både från
gata och gård. Detta för att boende ska kunna nå sin gård och de funktioner
som finns där såsom förråd, miljöhus, tvättstuga, miljöhus. Ingång från
gården är särskilt viktigt för små barn som ska kunna nå gården för utelek.

f5

För att uppnå syftet om stadsmässig bebyggelse och prioritera entréer, och
därmed folkliv, i markplan reglerar planbestämmelsen att loftgångar inte får
uppföras mot allmän gata.

f6

Syftet med planbestämmelsen är att möjliggöra att byggnader får kraga ut
ovanför hörnavskärning mot allmän gata, men då först från och med 4,7
meter över gatans marknivå.

f7

För att gaturummen ska vara aktiva och upplevas som trygga och för att
uppnå detaljplanens syfte om stadsmässig bebyggelse är det viktigt att fönster
på bottenvåning inte placeras för högt upp. Samtidigt är en sockel viktig för
att minska insyn i lägenheterna på bottenvåning. Planbestämmelsen reglerar
därför att sockel lägst ska vara 0,6 m och högst 1,2 m. Bestämmelsen gäller
för de flerbostadshus där det inte ska förberedas för publik bottenvåning.
Bestämmelsen gäller inte för radhus.

f8

Syftet med planbestämmelse som reglerar husdjup för tillkommande
flerbostadshus är att säkerställa boendes tillgång till bostadsgård. Syftet är
också att tillgodose boendes tillgång till dagsljus. Balkonger och burspråk
räknas inte in i husdjupet. För LSS-boenden, serviceboenden, äldreboenden
eller liknande gruppboenden samt vid uppförande av centrumverksamhet är
det möjligt att nyttja byggrättens fulla djup, det vill säga 16 m.
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f9

För att uppnå syftet med blandad bebyggelse reglerar planbestämmelse att
huvudbyggnad ska gestaltas på ett sätt som visuellt delar upp den
sammanhängande volymen i mindre enheter. Variation kan till exempel
uppnås genom att fasaderna ges en horisontell indelning genom en tydlig och
bearbetad sockelvåning. Även övriga våningar kan ges individuella uttryck.
Balkonger och burspråks placering kan med fördel varieras och inte placeras i
vinkelräta rader. Materialitet och kulör kan med fördel varieras. Olika
materials förutsättningar kan utnyttjas för att uttrycka materialitet, tyngd och
textur. Entréer kan med fördel utformas individuellt och omsorgsfullt, gärna
indragna och/eller med markering i markbeläggning på förgårdsmark.

f10

Detaljplanen reglerar att det ska finnas centrumverksamhet i bottenvåning
mot Snödroppsgatan och längs den västra sidan av Hyacintgatan.
Planbestämmelse reglerar därför att dessa byggnader ska uppföras med minst
3,5 m mellan bärande bjälklag och ansluta mot gatunivå. Samma bestämmelse
gäller för byggnader ut mot Pildammsvägen. Detta för att möjliggöra
centrumverksamhet i bottenvåningar i framtiden.

f11

Enligt Riktlinjer för Grönytefaktor, godkänd av stadsbyggnadsnämnden 201412-11, ska grönytefaktorn ingå i detaljplaner som upprättas i den täta staden,
för bostäder, kontor och liknande där detaljplanen syftar till att möjliggöra
större förtätningar och större ombyggnader.
Enligt planförslaget ska grönytefaktor om minst 0,6 uppnås per kvarter.
Grönytefaktorn beräknas enligt delfaktorer och formler beskrivna i Riktlinjer
för Grönytefaktor. Syftet med bestämmelsen är att skapa grönskande,
trivsamma bostadsgårdar och att bidra till den gröna, småskaliga karaktär
som eftersträvas i områdets inre.
Byggrätt för eventuellt Folkets hus är undantagen från bestämmelse om
grönytefaktor.

f12- f15

Vissa av byggrätterna har sämre tillgång till dagsljus, se mer under stycket
Dagsljus kap 3.2. I de mest kritiska punkterna finns därför en
planbestämmelse om att fasaderna ska vara ljusa. Det betyder att fasaderna
kan uppföras i olika ljusa material och färger. Exempelvis ljusgrått, vitt eller
gult tegel eller ljusmålad puts. Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra för
alla byggrätter att nyttjas fullt ut, så att de byggnader som uppförs först inte
påverkar kommande bebyggelses tillgång till dagsljus.

b1

Planbestämmelsen syftar till att reglera att det inte får finnas några källare
under byggnader ovanpå citytunneln då detta inte är tekniskt möjligt.

m1

Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen
genom en planbestämmelse som anger att dessa värden inte får överskridas.
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2.4 Användning av mark och vatten allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap

GATA 1
GATA 2

Gatorna inom planområdet utformas för att säkerställa låga hastigheter.
Tillkommande gator i öst-västlig riktning ansluts till Pildammsvägen för
medlöpande trafik, vilket innebär att endast högersväng är möjlig. Korsningen
Pildammsvägen/Hyacintgatan är signalreglerad och möjliggör vänstersväng
för all trafik.

Gator inom planområdet.
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Hyacintgatan

Planbestämmelser: GATA2, GÅNG, CYKEL
Hyacintgatan är utpekad som en del av det så kallade barncampus i planprogrammet. Det
genomgående temat längs barncampus är att skapa aktiviteter riktade till barn och unga.
Stråket kopplar ihop Holma med Kulladal. I gatans östra del utformas den med separerad
gång- och cykelbana och trafikljusreglerad korsning vid Pildammsvägen. I väster övergår
barncampus till ett stråk för endast gång och cykel. Markbeläggning längs med stråket
utformas så att det flätas ihop med förskola, grundskola och eventuellt Folkets hus. Inom
denna del av gatan är det önskvärt med öppen dagvattenhantering som rätt utformad kan
ge ett mervärde för lek. Leveranser till förskola, grundskola och eventuellt Folkets hus sker
via en gata som förläggs på kvartersmark och ansluts till allmän gata.
Stråket ska ha fokus på utomhuslek och idrott. Vissa ytor kan fylla flera syften – skolgården
riktar sig till elever under dagtid och efter skoltid kan den användas av de boende.

TYPSEKTION A-A, HYACINTGATAN
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Lokalgata

Planbestämmelse: GATA2
Den före detta bussgatan byggs om till en lokalgata. Gatan länkar samman det nya Holma
med det gamla och utformas som en gata för låga hastigheter med separata gångbanor.
Möblering och plantering skapar sidoförskjutningar vilket skapar förutsättningar för
vistelsekvaliteter och låga hastigheter. Träd kan endast förekomma i begränsad omfattning
där de inte hamnar i konflikt med ledningar. Körbanan varierar mellan 3.5–5.8 m. Gatan
norr om och parallellt med Snödroppsgatan utformas på liknande sätt.

TYPSEKTION B-B, LOKALGATA
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Gångfartsgata

Planbestämmelse: GATA2
Gatan längs med radhusen utformas som gångfartsgata. På en gångfartsgata får fordon
(innefattar även cyklar) föras i högst gångfartshastighet. Fordon har väjningsplikt mot
gående och får endast parkeras på särskilt anvisad plats.
TYPSEKTION C-C, GÅNGFARTSGATA
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Pildammsvägen

Planbestämmelse: GATA1
Pildammsvägen byggs om i befintligt läge till en mer stadsmässig gata. Befintlig mittremsa
med trädrad av pagodträd bevaras. Signalreglerad korsning för fotgängare och cyklister
planeras i korsningen Pildammsvägen/Hyacintgatan. Även på andra ställen längs med
Pildammsvägen görs öppningar i mittrefugen för att möjliggöra passage för fotgängare.
Körbanan minskas ned något. Det finns möjlighet att omvandla ett av Pildammsvägens
körfält till kollektivtrafikkörfält om behov finns och om det bedöms lämpligt utifrån
Pildammsvägens funktion i det övergripande trafiknätet. Vägen kompletteras också med
flexzon för angöring, trädplantering och hållplatslägen, gång- och cykelbana och
övergångsställen. Korta kvarter och anslutande gator skapar variation längs gaturummet
och tillför ljus och rörelser. Avbrotten som naturligt skapas i korsningspunkterna har också
en dämpande inverkan på trafiktempot.
TYPSEKTION D-D, PILDAMMSVÄGEN

MÖJLIG FRAMTIDA PILDAMMSVÄG, ETAPP 2
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PARK

På Malmö kommunala bostadsbolags (MKB) mark, längs med befintlig
bebyggelse i Holma, finns det två rader uppväxta lindar som står på en
modellerad vall. Alléerna omfattas av biotopskydd. De flesta träden bedöms
vara bevarandevärda och ska bevaras. Marken ska på några ställen modelleras
om för att göra mötet mellan den befintliga och tillkommande bebyggelsen
mer tillgängligt. För att staden ska ha rådighet över marken och träden görs
den om till allmän platsmark.
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2.5 Egenskapsbestämmelser för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap

+0.0

För att säkerställa avrinning av dagvatten och skyfall samt underlätta i
kommande bygglovsprocess anges plushöjder på allmän platsmark.

2.6 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger
den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att
genomföras. Fastighetsägarna har under planens
genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet med planen.
Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under
genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av
kommunen för den skada som uppkommer för dem.
Genomförandetiden är 10 år.

Markföroreningar

Startbesked får inte ges förrän markföroreningar har avhjälpts.

u1

Det löper en kulverterad huvudmatarledning för fjärrvärme och ett större
ledningsstråk för tele väster om Pildammsvägen. Det löper en vattenledning
samt en fjärrvärmeledning i den västra kanten av förskoletomten. Dessa
ledningars tillgänglighet säkras med markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar och prickmark på plankartan.

t1

På plankartan finns ett markreservat för Citytunneln.

2.7 Övriga delar av planförslaget
Tillskottsspänning Citytunneln

En rapport har tagits fram avseende förutsättningar för bebyggelse ovanpå det område där
Citytunneln löper (Holmastan utredning – bebyggelse ovanpå citytunneln, Structor bro och
anläggning Malmö AB, 2017-11-01). Rapporten grundar sig på de överenskommelser som
skett mellan Trafikverket och Skanska och som tagits fram i och med byggnationen av
Malmö Live, där byggnation har skett ovanpå både cut- and covertunnel samt den borrade
tunneln. Beräkningarna är utförda med utgångspunkt från de servitutshöjder som anges i
servitutet.
Rapporten redovisar att den tillåtna tillskottsspänningen för den borrade tunneln är 120
kN/m2, och för cut-and covertunneln 50 kN/m2. Vid antagande om grundläggning med
hel bottenplatta kan en tillåten tillskottsspänning på 120 kN/m2 innebära betonghus i upp
till sex våningar. En tillskottsspänning på 50 kN/m2 kan innebära ett flerbostadshus i
betong upp till tre våningar och ett flerbostadshus i trä upp till sex våningar. Om de tillåtna
lasterna överskrids måste lasten istället föras ner vid sidan om tunneln utanför servitutets
gräns.
Information om detta har förts in på plankartan.
Cykel

Planförslaget innebär att den befintliga gång- och cykeltunneln under Pildammsvägen läggs
igen. Den planskilda korsningen ersätts med en signalreglerad korsningsmöjlighet i
markplan i korsningen vid Hyacintgatan.
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Kollektivtrafik

Planförslaget innebär att stadsbussen flyttas ut från nuvarande bussgata till Pildammsvägen.
Förslaget innebär att den nuvarande bussgatan inom Holma ersätts med en lokalgata, som i
huvudsak ska utformas på de oskyddade trafikanternas villkor. Gatans funktion och
utformning lämpar sig inte för turtät busstrafik. Bussens flytt innebär att de boende i
befintliga Holma får ca 100 – 250 m längre till en hållplats jämfört med idag, samtidigt som
tillgängligheten för boende i Kulladal förbättras. Hållplatsernas placering innebär också att
den planerade bebyggelsen får en direkt närhet till kollektivtrafik. Två busshållplatser
kommer sannolikt att placeras längs med Pildammsvägen, en i höjd med cirkulationsplatsen
vid Ärtholmsvägen och en i höjd med korsningen Pildammsvägen/Snödroppsgatan.
Cykelparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Cykelplatsbehovet ska
lösas på kvartersmark inom fastigheten.
Cykelplatsbehovet har beräknats till ca 1050 cykelplatser för bostäderna. Minst 40 % av
cykelplatserna ska vara lättillgängliga och minst 10 % av cykelställen ska vara anpassade för
platskrävande cyklar. För att möjliggöra både attraktiv cykelparkering och bostadsgårdar
kommer det bli aktuellt att lösa delar av cykelplatsbehovet i del av bottenvåningarna samt
på eventuell förgårdsmark. Cykelparkering i bottenvåning erbjuder en väderskyddad och
inbrottsskyddad plats för cykeln, som dessutom är mycket väl synlig och lättillgänglig.
Cykelparkering till förskolan ska lösas i direkt anslutning till respektive entré och erbjuda
väderskyddade platser för både vanliga cyklar och lådcyklar. Det ska också finnas ett låsbart
förråd där föräldrar kan låsa in vagnar och cykelvagnar för att underlätta vidare resa med
kollektivtrafik eller cykel.
Bilparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Det slutgiltiga
bilplatsbehovet fastställs i bygglovet och beror på i vilken omfattning fastighetsägaren väljer
att arbeta med mobilitetsåtgärder, vad som faktiskt byggs samt möjlighet till
samutnyttjande.
Bilplatsbehovet för de befintliga bostäderna beräknas utifrån normen 0,5 (0,4 boende + 0,1
besökare) bilplatser per lägenhet och motsvarar 270 bilplatser. Dessa bilplatser ska ersättas
i de nya parkeringshusen i södra Holma när befintlig parkering bebyggs. Det befintliga
bilplatsbehovet har fastställts utifrån aktuell statistik för bilinnehavet i Holma. Normen
förutsätter mobilitetsåtgärder på det befintliga bostadsbeståndet såsom tillgång till bil- och
cykelpool samt attraktiv och delvis ny stöldsäker cykelparkering.
Bilplatsbehovet har beräknats till ca 300 bilplatser för de planerade 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. Bilplatsbehovet för förskolan är beräknat till 3 bilplatser för anställda och
7 bilplatser för korttidsparkering för föräldrar med ett parkeringstal på medelnivå.
Med undantag för de bilplatser för rörelsehindrade som hanteras på gårdarna på
kvartersmark, ska alla bilplatser lösas i planerade parkeringshus i södra Holma. I dessa samt
i befintliga parkeringsdäck inom Holma ska även platser för bilpoolsbilar och cykelpool
finnas. Bilplatsbehovet för verksamheter inom området ska också lösas i planerade
parkeringshus och kan samnyttjas med bostäderna. Undantaget är korttidsparkering till
förskolan för föräldrar som hämtar och lämnar med bil. Denna föreslås lösas inom
förskolans fastighet ut mot lokalgatan.
17 (42)

Angöring

Angöring för leveranser och varutransporter sker i huvudsak i gata. En leveransyta med
vändmöjlighet för leveranser till förskolan och Holmaskolan ska ordnas med en intern
kvartersgata som ansluter till lokalgatan. Angöring för föräldrar till förskolan kan anordnas i
anslutning till kvartersgatan.
Persontransport för av- och påstigning samt angöring för färdtjänst och taxi, ska enligt
Boverkets Byggregler (BBR) 3:122 kunna ske inom 25 meter från tillgänglig och användbar
entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.
Avfallshantering

Angöring för avfallsbilen för den tillkommande bebyggelsen ska ske från kringliggande
gator, undantaget Holmaskolan och förskola där hämtning sker på kvartersmark.
Avfallshanteringen utformas i bygglovsskedet. Miljöhus får inte placeras längre bort än 50
meter från flerbostadshusets entréer. Vid placering av miljörummen ska hänsyn tas till
framkomlighet och angöringsmöjlighet för avfallsfordon. Backning med avfallsfordon ska
undvikas.
Vatten & dag- och spillvatten

Omfattande utbyggnad av VA-ledningsnätet krävs för att genomföra föreslagen detaljplan.
Nya ledningar kommer att anslutas till befintligt ledningsnät söder om Ärtholmsvägen vid
Holmastigen. Här kommer även en damm att anläggas för fördröjning av dagvatten från
bland annat detta område. Dammen är även tänkt att kunna hantera vattenvolymer vid
skyfall, se mer i kap 3.2.
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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.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget innebär att befintlig rätvinklig bebyggelse i Holma, som idag omgärdas av
stora gröna impedimentytor, istället kommer att omgärdas av stadsmässig bebyggelse. Den
höjdskillnad som gör att man idag upplever att Pildammsvägen ligger högre än Holma
kommer att försvinna. Holma kommer att läsas ihop med resten av staden på ett annat sätt
och inte upplevas som en isolerad enklav.
Kulturmiljö och arkeologi

Planförslaget innebär inte att någon befintlig bostadsbebyggelse ska rivas. Ett
genomförande av detaljplanen medför dock att två parkeringsdäck, nuvarande Folkets hus
och en matbutik behöver rivas för att ge plats åt föreslagen ny bebyggelse. Ingen av dessa
byggnader bedöms ha särskilda bevarandevärden.
Naturmiljö

De ytor som tas i anspråk är idag hårdgjorda eller gräsbevuxna. Planen innebär möjligheter
till förbättrad situation för ekosystemtjänster i och med att de tillkommande gårdarna ges
förutsättningar att utformas med en mer varierad växtlighet. Planförslaget innebär att ett
antal större träd måste fällas. Tre trädrader omfattas av biotopskydd. En av dessa
(sötkörsbär) kommer att avverkas i sin helhet och två delvis (parklind) i samband med
genomförandet av detaljplanen. Trädraden med vårtbjörk i den södra delen av detaljplanen
föreslås inte avverkas. Planförslaget bedöms sammantaget inte bidra till negativa
konsekvenser för naturmiljön. Flera befintliga träd bevaras.
Luftkvalitet

Malmö stads beräkning av kvävedioxidhalterna längs Pildammsvägen, i höjd med
planområdet, visar att halterna i huvudsak ligger på 16 µg/m3, räknat på årsmedelvärde. I
delar av planområdet beräknas halterna uppgå till som högst 18 µg/m3.
På förskolan med tillhörande gård beräknas halterna uppgå till 16 µg/m3.
Luftföroreningshalterna underskrider därmed med marginal kommunens riktvärde för
högsta halt kvävedioxid vid förskolor (20 µg/m3).
Målet är att ombyggnaden av Pildammsvägen till en mer stadsmässig gata ska leda till en
omfördelning av trafiken och därmed en lägre trafikmängd, alternativt att andelen trafik vid
planområdet kvarstår på samma nivå som idag trots tillskottet på bostäder. Ny bebyggelse
bedöms därmed inte medföra någon risk för överskridanden av riktvärden för
luftföroreningar vid förskolor eller för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till kanalerna vid
Slottsparken. Slutlig recipient är Malmö hamnområde. Enligt statusklassningen för Malmö
hamnområde har den ekologiska statusen bedömts som måttlig medan den kemiska
statusen, exklusive kvicksilver, är god. Miljökvalitetsnormen anger att god ekologisk status
ska uppnås till år 2027. Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon risk för
försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
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Dagvatten och skyfall

Hantering av dagvatten och skyfallsvatten inom planområdet har studerats inom ramen för
en förprojektering för Holma (Förprojektering, Berg & Dahl, 2018-03-28) samt i en
komplettering till förprojekteringen (PM – Dagvatten Holma, Resultat flödesberäkning och
fördröjning, Berg & Dahl, 2018-12-12, rev 2020-10-26). Förprojekteringen omfattar detta
planområde samt de övriga delar av Holma som föreslås för ny bebyggelse i Planprogram för
Holma och Kroksbäck (2016). De delområdena 1-8 som omfattas av förprojekteringen visas
på karta på sidan 21.
Dagvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.
Enligt förprojekteringen ska allt dagvatten inom planområdet ledas till ett nytt magasin som
föreslås anläggas strax söder om Ärtholmsvägen, utanför planområdet (se beskrivning
nedan).
Skyfall
Vid ett så kallat 100-årsregn (skyfall) kan delar av nederbörden inte hanteras av
ledningssystem eller via infiltration. Skyfallsvatten från planområdet (delområde 3) föreslås
istället hanteras genom ytlig avledning mot dagvattenmagasinet vid Ärtholmsvägen samt en
grönyta (parkmark) strax norr om Ärtholmsvägen. För att säkerställa avrinning mot
magasinet och grönytan ska planområdet höjdsättas i enlighet med förprojekteringen, som
också i sina huvuddrag regleras på plankartan.
Väster om den byggrätt som är placerad längst i söder inom planområdet föreslås en
mindre yta för park. Parkytan kan användas som kompletterande yta för skyfallshantering
vid behov.
Skyfallsvatten från Pildammsvägen (delområde 5) avses ledas längs Pildammsvägen mot
korsningen med Ärtholmsvägen där det finns en naturlig lågpunkt.
Nytt magasin vid Ärtholmsvägen
På nästa sida visas en karta ur komplettering till förprojekteringen (PM – Dagvatten Holma,
Resultat flödesberäkning och fördröjning, Berg & Dahl, 2018-12-12, rev 2020-10-26). I kartan
redovisas de olika delområden som ingår i förprojekteringen. Område för hantering av
dagvatten och skyfallsvatten vid Ärtholmsvägen visas med ljusblå ytmarkering
Enligt förprojekteringen ska det nya magasinet rymma dagvatten från planområdet i denna
detaljplan (Dp 5588, delområde 3 i karta nedan) men också från norra delen av
planområdet inom Dp 5546 (delområde 2) och från område inom kommande detaljplan för
ny bebyggelse i norra Holma (delområde 4). Även en del dagvatten från Pildammsvägen
avses ledas hit (delområde 5).
Förutom dagvatten ska magasinet kunna ta emot skyfallsvatten från samma delområden,
undantaget Pildammsvägen.
Dimensioner för magasinet och de mängder dagvatten respektive skyfallsvatten som det
totalt behöver inrymma, samt möjlig gestaltning av anläggningen, har studerats i
förprojekteringen för området (se ovan).
Magasinet avses anläggas inom befintlig detaljplan (PL 1062), inom område reglerat som
parkmark. I kommande detaljplanering av norra Holma kommer användningen av marken
fortsatt regleras så att dagvattenmagasinet säkerställs på avsedd plats.
I förprojekteringen konstateras att ytan där magasinet planeras kommer kunna rymma allt
dagvatten från de delområden som nämns ovan samt större del av skyfallsvattnet. Den
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mindre del av skyfallsvattnet som inte bedöms rymmas söder om Ärtholmsvägen föreslås
kunna ledas till en grönyta strax norr om Ärtholmsvägen. Även denna kompletterande yta
är reglerad som parkmark (allmän platsmark) i gällande detaljplan (DP 4659).

Delområden som ingår i förprojekteringen för Holma avseende hantering av dagvatten och
skyfallsvatten. Föreslaget nytt magasin söder om Ärtholmsvägen, och kompletterande yta för del av
skyfallsvattnet norr om Ärtholmsvägen, visas med ljusblå ytmarkering.
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Dagsljus

En Vertical Sky Component-analys (VSC) är utförd för att utvärdera dagsljusförhållanden
för planerad och befintlig bebyggelse inom området (Utredning av dagsljustillgång i Holma,
Malmö, White, 2019-12-09).
Utredningen visar att det i de flesta lägen finns goda förutsättningar att uppnå bra tillgång
till dagsljus och uppfylla gällande dagsljuskrav. I flertalet lägen krävs dock gestaltning som
tar hänsyn till begränsad dagsljustillgång för att säkerställa att dagsljuskraven kan uppnås.
Den begränsade dagsljustillgången gäller i de flesta fall de lägre våningsplanen, där
skuggningen från den egna byggnadsvolymen och de intilliggande byggnaderna är som
störst. Detta innebär begränsade möjligheter att placera balkonger och loftgångar över
fönster. I vissa lägen bör inte balkonger och loftgångar användas alls och i andra fall med
försiktighet.
Rum med otillräcklig dagsljustillgång kan endast användas till funktioner utan stadigvarande
vistelse, t.ex. trapphus, cykelgarage, tvättstuga, soprum, badrum, garderob, hall, osv.
Det rekommenderas att prioritera dagsljustillgången i gestaltningen av byggnader och
utemiljöer, vilket innebär att ta hänsyn till dagsljuskravet vid placering av vistelserum, rumsoch fönsterutformning, placering av balkonger och loftgångar, samt utvändig och invändig
färgsättning.
Följande rekommendationer gäller generellt för hela området:


Balkonger bör undvikas i lägen med låg dagsljustillgång (VSC under 25%) och
istället placeras där dagsljuset tillåter det (VSC över 25%).



Stora rumsdjup bör undvikas i lägen med begränsad dagsljustillgång.



Fönstersättningen bör utformas med tanke på tillräckligt dagsljusinsläpp.



Lägre byggnadshöjder rekommenderas i söderläge för att få in mer dagsljus och
solljus i innergårdarna.



Högre våningshöjd på lägsta våningsplan för att släppa in mer dagsljus.



Val av fasadmaterial med hög ljusreflektans, som reflekterar mer dagsljus till
närliggande byggnader.

Ovanstående rekommendationer ska ligga till grund för detaljprojekteringen och utredas
vidare i bygglovsskedet för att säkerställa god tillgång till dagsljus i färdig byggnad.
Planbestämmelse om att fasadmaterial ska vara ljusa har införts för vissa av fasaderna på
plankartan.
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Skuggbildning

Påverkan i form av skuggbildning sker för ett begränsat antal av de befintliga
flerbostadshusen. Det är framförallt den tillkommande bebyggelsen i öst som skuggas av
befintlig bebyggelse efter klockan 18.00 i juni och mars.

Markföroreningar

Planområdet bestod fram till början av 1970-talet av åkermark då det omvandlades till
bostadsområdet Holma. I områdets östra och nordöstra del återfanns vid den tiden de
sydvästra delarna av Kulladal som fick ge vika då Pildammsvägen och Holma byggdes. Av
flygfoto från 1973 framgår att samtlig mark inom planområdet påverkades i samband med
exploateringen av åkermarken vid byggandet av Holma. I samband med byggandet av
Citytunneln och ombyggnationen av Annetorpsvägen skedde nästa stora masshantering i
området. Denna exploateringsverksamhet och större infrastrukturarbeten innebär att en
masshantering har skett och ofta att externa massor har tillförts området. Dessa externa
massor är ofta påverkade med föroreningar i varierande grad. Då marken har fungerat som
arbetsområde vid bygget av Citytunneln och Annetorpsvägen kan det heller inte uteslutas
att läckage från arbetsmaskiner och andra fordon skett och att marken därför kan vara
fläckvis förorenad.
För att identifiera omfattningen av tillförda massor och eventuella föroreningar har
fastighets- och gatukontoret och MKB låtit utföra totalt fyra miljötekniska
markundersökningar inom planområdet. Utredningarna har gjorts i omgångar och har
fokuserat på befintlig kvartersmark inom området samt befintliga öppna gräsytor. Mindre
fokus har lagts på vägar då vägkroppen normalt bedöms bestå av rena täktmassor.
Föroreningar i form av tjärasfalt kan dock inte uteslutas.
En första översiktlig miljöteknisk undersökning genomfördes i september 2013 (PM Miljö
och Radon. Holma, del av fastigheten Hyllie 165:6, Malmö, Ramböll Sverige AB 2013-09-25) där
ytlig jord utreddes till ett djup av 0,5 meter längs med Pildammsvägen, i sex punkter, med
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avseende på tungmetaller, PAH, olja och BTEX. Vid undersökningen påträffades inga
föroreningar över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning
(KM). Grundvatten provtogs i en punkt (P1), strax söder om en befintlig
drivmedelsanläggning norr om planområdet. Analysresultaten påvisade inga föroreningar
över SPI:s riktvärden för dricksvatten, ångor i byggnader eller miljörisker i ytvatten.
En kompletterande undersökning längs med bägge sidorna om Pildammsvägen, samt i en
punkt mellan Sörbäcksgången och Påskliljegatan genomfördes våren 2016 (Holma –
Kompletterande miljöteknisk undersökning, Ramböll Sverige AB, 2016-05-11) och längs med
Pildammsvägen påträffades fyllning med inslag av slagg och tegel. Provtagningen påvisade
inga föroreningar inom planområdet. Föroreningar påträffades dock inom utredningen och
är kopplade till fyllnadsmassor.
I januari 2018 gjordes en kompletterande utredning (Markmiljöundersökning Holma etapp 2
Analyssammansättning, Ramböll Sverige AB, 2018) av grönytorna längs med Pildammsvägen
och Annetorpsvägen (allmän platsmark). Undersökningsområdet bedöms kunna delas upp i
två delar, vilka separeras av en cykelbana som korsar området i öst-västlig riktning. I
samtliga punkter förekommer fyllnadsmassor, ofta med inslag av slagg och tegel. I den
nordliga delen påvisades bly och PAH-H i halter strax över riktvärdet för KM, i de ytligaste
proverna (0,0 – 0,5 m). I det södra området förekommer inga föroreningar i den ytliga
jorden, arsenik, krom, nickel och kadmium över riktvärdet för KM påträffas dock ställvis i
intervallet 1–2 m i samband med inslag av slagg eller tegel.
I april 2018 gjordes en kompletterande utredning (Holma, etapp 2, markundersökning, Ramböll
Sverige AB 2018-05-18) på uppdrag av MKB för befintlig kvartersmark inom planområdet
i totalt 14 borrpunkter inom 5 delområden. Utförd markmiljöundersökning visade på
föroreningshalter över eller på riktvärdena för KM avseende metaller, PAH, alifater
och/eller aromater i 5 av 14 provtagningspunkter och inom 3 av 5 delområden.
Föroreningarna förekommer främst i ytlig fyllning men i två punkter finns halter på eller
över KM i fyllning på större djup ca 1,5–2 m. I två av ovanstående punkter ligger halterna
även över riktvärdena för MKM. Dessa punkter är belägna inom eller strax intill
parkeringsytor där exponeringen för människor bedöms vara låg.
Samtliga genomförda undersökningar är översiktliga, med stora avstånd mellan
provpunkterna, varför det inte är uteslutet att föroreningar förekommer mellan
provpunkterna.
Utredningarna har visat att föroreningarna är ställvis förekommande i utfyllnadsmassor
inom planområdet, främst i anslutning till massor med inslag av slagg och tegel. Den
absoluta merparten av föroreningarna bedöms därmed hanteras i samband med att
geotekniskt dåliga massor skiftas ut eller vid planerade schaktarbeten för grundläggning.
Föroreningsgraden är i de flesta fall under riktvärdet för mindre känslig markanvändning
varför merkostnaden för hantering av massorna vid en mottagningsanläggning bedöms
som låga. Även om föroreningen ännu tillfullo inte är avgränsad görs bedömningen att en
grävsanering kan avhjälpa föroreningen så att exploatering kan ske.
Åtgärdsförberedande undersökningar måste dock genomföras och platsspecifika
åtgärdsmål måste tas fram innan åtgärder kan vidtas. Dessa undersökningar planeras att
genomföras senast i samband med detaljprojektering av området. Detaljplanen föreskriver
att innan startbesked ges ska markföroreningar vara avhjälpta och marksituationen bedöms
därmed inte vara ett hinder för planens framdrift. Om ytterligare föroreningar påträffas i
samband med schaktning eller grävning ansvarar exploatören för att utförlig
markundersökning och eventuell sanering utförs i samråd med miljöförvaltningen.
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Radon

Delar av marken klassificeras som normalradonmark. Nybyggnad på denna typ av mark ska
utföras radonskyddat vilket innebär täta genomföringar genom bottenplattan.
Omgivningsbuller

Planområdet utsätts för trafikbuller från Pildammsvägen samt tillkommande gator inom
planområdet. En bullerutredning har tagits fram (Trafikbullerutredning mellersta Holma Dp
5588, Tyréns 2019-12-04).
Bostäder
Trafikbullerförordningens riktvärde 60 dBA i ekvivalent ljudnivå uppfylls på alla fasader
och våningsplan utom för de tre byggnader/fasader som orienteras direkt mot
Pildammsvägen.
I dessa byggnader krävs någon form av kompensationsåtgärd. Det kan vara att planera för
genomgående bostäder där minst hälften av rummen orienteras mot sida som uppfyller Leq
55 dBA och Lmax 70 dBA, vilket uppfylls mot innergård.
Ett annat alternativ kan vara att planera för enkelsidiga bostäder som är 35 kvm eller
mindre mot Pildammsvägen. Lägenheter som är maximalt 35 kvm har ett riktvärde på 65
dBA, vilket uppfylls på alla tre fasader och alla våningsplan ut mot Pildammsvägen. Det är
sedan möjligt att planera lägenheter in mot innergård med valfri planlösning då alla fasader
och våningsplan på dessa uppfyller Leq 60 dBA.
För övriga bostadsbyggnader kan bostäder planeras med valfri planlösning ur
bullersynpunkt.
Uteplats
Det finns möjlighet att uppfylla riktvärdet Leq 50 dBA/Lmax 70 dBA på en gemensam
uteplats på de tre innergårdarna som bildas naturligt av den nya byggnationen. Riktvärdet
uppfylls även ovanpå bottenvåning i byggnad som benämns som Folkets hus samt byggnad
i den sydvästra delen av planområdet.
För flerbostadshuset längs med Pildammsvägen längst söderut i planen finns en liten yta
närmast byggnaden som uppfyller riktvärdena ovan. Om ytan ska utökas bör lokala
bullerskyddsskärmar placeras runt denna. Skärmen ska då vara tät, sluta tätt mot mark och
mellan sektioner samt ha en minsta ytvikt på 15 kg/m2.
Om gemensam uteplats finns i anslutning till bostaden kan övriga privata uteplatser (tex.
balkonger) planeras fritt utan krav på bullerskydd.
Befintliga bostäder
Beräkningar har även gjorts på fem närliggande befintliga flerbostadshus för att se hur och
om den nya detaljplanen påverkar dessa ur bullersynpunkt. Då det i den nya detaljplanen
sker en del omflyttningar av befintliga vägar samt att nya byggnader uppförs som skyddar
mot trafikbuller från Pildammsvägen så kommer ljudnivån på de fem befintliga
flerbostadshusen att sjunka, vilket för de boende ger en bättre ljudmiljö.
Skolgård
Inom område för förskola uppfylls Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA på hela förskolegården
för prognosår 2040.
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Beräknade Inomhusnivåer
bullervärden, ekvivalent ljudnivå prognosår 2040.
I samband med projektering av byggnaderna, då den exakta utformningen är känd, ska
fasad (tex. fönster, vägg och eventuell friskluftsventil) dimensioneras så att riktvärden
inomhus klaras. Detta gäller för alla byggnader i planen.
Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i
förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
”Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst
55 dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.
För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad
uppgå till 65 dBA.
Om en bostad har en eller flera uteplatser får denna ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA upp till fem
gånger i timmen).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.”
Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom
planbestämmelse.
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Beräknade bullervärden, maximal ljudnivå prognosår 2040.
Stomljud och vibrationer

Flerbostadshuset i planområdets sydöstra hörn ligger ovanpå citytunnelns borrade tunnel.
En utredning gällande stomljud och vibrationer för bebyggelse ovanpå citytunneln har
tagits fram (Stomljud och vibrationsutredning Dp 5546 södra Holma, Malmö, Tyréns AB, 201803-12).
Beräkningsexempel visar att riktvärde för komfortvibrationsnivåer 0,4 mm/s, klaras både
för flerbostadshus och radhus uppförda i betong med marginal.
Flerbostadshus i betong direkt ovanför samt intill tunnellinjen klarar riktvärdet LpFmax 35
dBA för stomljud.
Trafikkonsekvenser

Nya stråk och gator kommer att länka Holma tydligare till omgivningen och bidra till att
minska upplevelsen av att området är en isolerad enklav i staden. De planerade gatorna
medger endast låga fordonshastigheter tack vare förskjutningar i gatan. De låga
hastigheterna gör att det upplevs som säkert och tryggt att som fotgängare och cyklist röra
sig i området.
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Hyacintgatans västra del planläggs som gång- och cykelväg och möjligheten att köra in med
motorfordon tas bort. Tillgängligheten till Holmaskolan, tillkommande förskola och andra
fastigheter söder om Holmaskolan löses med en kvartersgata söder om förskolan där
leveransfordon och avfallsbilen kan köra in. Kvartersgatan kan med bom eller pollare
förhindra otillåten motorfordonstrafik. Förslaget innebär att barncampus blir bilfritt vilket
gör det tryggt och säkert att röra sig till fots och på cykel i området. Förslaget innebär att
angöring till fastigheterna Skottkärran 3 och 4 inte längre kommer att vara möjlig
söderifrån utan den kommer att flyttas till det som idag kallas bussgatan som kommer att
öppnas upp för allmän trafik. Fastigheterna Skottkärran 3 och 4 är bilfria idag men
möjligheten för avfallsbilen och eventuella andra fordon att angöra längs fastighetens södra
kant kommer att försvinna. Det finns idag en brandväg in vid det sydvästra hörnet på
fastigheten Skottkärran 3. Denna kan kvarstå eftersom Hyacintgatan fortsatt kommer att
vara räddningsväg. Avfallsbilen kommer behöva stanna ute i bussgatan och dra avfallet från
sophuset som är inritat på kartan nedan.

Karta som visar trafikkonsekvenser för fastigheterna Skottkärran 3 och 4.
Förslaget innebär att den befintliga gång- och cykeltunneln under Pildammsvägen norr om
Snödroppsgatan läggs igen och ersätts med två signalreglerade korsningspunkter i markplan
vid Hyacintgatan respektive Snödroppsgatan. För de cyklister som önskar att cykla
separerat från biltrafik kommer den planskilda gång- och cykelväg längre söderut vid
Påskliljegatan att finnas kvar. Konsekvenserna av förslaget blir en längre cykelväg för de
cyklister som vill cykla i separerad gång- och cykeltunnel vid Påskliljegatan istället för att
använda någon av de nya plankorsningarna. Samtidigt ger förslaget fler möjligheter för
cyklister och fotgängare att korsa Pildammsvägen. Korsningar i markplan kan för vissa
uppfattas som tryggare, speciellt under dygnets mörkare timmar.
Den nya dragningen för bussen innebär att de boende i Holmas centrala delar får något
längre (ca 100–250 m) till hållplats medan Kulladalsbor får något närmre. Holma är redan
idag väl försett med kollektivtrafik med täta turer för stadsbuss och närhet till Hyllie
station.
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Det är i dagsläget relativt billigt att parkera inom området. Planen medför att både
tillgängligheten till och kostnaderna för parkering påverkas för de boende i de befintliga
bostäderna. En del av de boende i de befintliga bostäderna kommer att få längre
gångavstånd mellan bostad och parkering. Kostnaderna för parkering kommer troligen att
öka. Erfarenheter visar att längre avstånd mellan bostad och parkering samt mer
marknadsanpassade kostnader för parkering ger färre resor med bil, vilket eftersträvas i
stadens mål som finns beskrivna i Trafik- och mobilitetsplanen (2016). Det kommer vara fler
människor i rörelse i och omkring de nya parkeringshusen i södra Holma, jämfört med de
befintliga parkeringsdäcken, vilket bidrar till en tryggare miljö. Parkeringshusen kommer att
bli den i särklass största målpunkten för boende och besökare med bil.
3.3 Konsekvenser för fastigheter

Planområdet är 43 621 m2 stort och består av 23 623 m2 kvartersmark och 19 998 m2
allmän platsmark. Nedan följer en preliminär redogörelse för hur fastighetsindelningen kan
komma att förändras vid planens genomförande. I detta skede är marktilldelningen inte
färdig. Därför beskriver nedanstående förslag endast i stora drag möjliga konsekvenser för
ingående fastigheter.

Karta fastighetskonsekvenser.
Del av fastigheten Hyllie 165:61, Skyffeljärnet 2 och 3 samt Hyllie 165:65 kan bilda en eller
flera fastigheter för bostäder, förskola, grundskola samt centrumändamål inom område A.
3-D fastighetsbildning är möjlig för bostäderna ovanpå centrumverksamhet.
Del av Hyllie 165:61 och Stångsågen 1 kan bilda en eller flera fastigheter för
bostadsändamål inom område B.
Del av Hyllie 165:61 och Stångsågen 1 kan bilda en eller flera fastigheter för
bostadsändamål inom område C.
Del av fastighet Hyllie 165:61 och Stångsaxen 1 kan bilda en eller flera fastigheter för
bostadsändamål inom område D.
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Del av fastigheterna Lövräfsan 1, Skyffeljärnet 2 och 3, Stångsaxen 1 och Stångsågen 1 är
planlagda som allmän platsmark GATA och PARK och kommer att regleras över i den
kommunala fastigheten Hyllie 165:61.
Inom servitut för citytunneln får fastighetsägaren inte borra, spränga, eller uppföra
byggnader och anläggningar utan att träffa en överenskommelse med Trafikverket. För de
exploatörer som får mark tilldelad inom området för citytunnelns servitut gäller således
särskilda regler avseende belastning, grävning, schakt m.m. Även grundläggningen kan
komma att påverkas.
3.4 Samhällskonsekvenser
Social konsekvensbeskrivning (SKB)

En social konsekvensbedömning (Social konsekvensbedömning av Dp 5588 Holma,
Stadsbyggnadskontoret Malmö stad, 2018-04-05) har tagits fram och kritiska faktorer vad
gäller sociala konsekvenser sammanfattas i följande punkter. Den sociala
konsekvensbedömningen är framtagen av stadsbyggnadskontoret och speglar
förvaltningens åsikter. Byggaktörer eller andra aktörer kan vara av annan uppfattning:
 Det är av vikt att kopplingar till Kulladal anläggs i samband med att gång- och
cykeltunneln tas bort.


Möjlighet för samnyttjande av lokal för Folkets hus/ grundskolan/ förskola kräver
tidig dialog.



Det är viktigt att den nya bebyggelsen underlättar en bra och osökt koppling mellan
nytt och gammalt, så att eventuella mentala gränser mellan olika grupper inte
förstärks.



När bussens dragning ändras måste framkomligheten ifrån befintlig bebyggelse till
Pildammsvägen vara god och de befintliga vallarna delvis vara borttagna.



Det välbesökta Folkets hus kommer eventuellt, även om man löser lokalbehovet
med samutnyttjande, vara utan lokal under en period.



Den hyresgäst som är beroende av bil och inte klarar parkeringsavgift kan få svårt
att hitta parkeringsplats.



Den dyrare parkeringen i parkeringshus kan innebära att olaglig parkering
förekommer.



Odlarna som är aktiva i odlingsområdet Krattan, som försvinner vid detaljplanens
genomförande, kan få svårt att hitta nya odlingsplatser.



Stråket med ledningar genom de nya gårdarna kan bidra till ett oönskat gångstråk
som motverkar de boendes behov av en privat gård.



Avfallshantering med häst och självförvaltningen är en del av Holmas positiva
identitet, det är viktigt att detta bevaras.
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Bostadspolitiska mål

Kommunfullmäktige antog den 22 november 2012 tio bostadspolitiska mål. Målen ska
bland annat utgöra utgångspunkt för planläggning enligt plan- och bygglagen.
Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att den medger bebyggelse i varierade hustyper och upplåtelseformer i ett läge där det sedan
tidigare främst finns hyresrätter i flerbostadshus. Detaljplanen medger uppförande av en
funktionsblandad bebyggelse med centrumverksamhet och förskola. Målsättningen med
detaljplanen är att gårdar och förgårdsmark ska vara av hög kvalitet.
Barnperspektiv

Barnens bästa sätts i första rummet genom att stor andel av gatunäten i områdena får en
karaktär och utformning som prioriterar gång och cykel och låga fordonshastigheter.
Särskilt fokus kommer att läggas vid barncampus, som ska erbjuda vistelseytor och
mötesplatser för barn och unga. Vid det så kallade barncampus planläggs Hyacintgatan som
gång- och cykelbana och möjligheten att köra in med motorfordon tas bort. Förslaget ger
mycket goda möjligheter för säkra och trygga skolvägar. Bostadsgårdarna är väl tilltagna
och har goda förutsättningar att utformas för barns lek.
Tillgänglighet

I samband med genomförandet av planen kommer de större höjdskillnader som idag finns
i området att fyllas ut och planområdet kommer i stort att vara tillgängligt för personer med
olika funktionsvariationer.
Odlingslotter

Krattan som är ett område med cirka 40 odlingslotter finns i planområdets södra del.
Lotterna kommer att tas bort i samband med genomförandet av detaljplanen. Detta får
negativa konsekvenser för de som är verksamma vid lotterna. Nya odlingslotter kommer att
erbjudas på Hyllierankan som ligger söder om planområdet.
Jämställdhet

Vid en separation är det viktigt att det finns möjlighet för både män och kvinnor att bo
kvar i området där barnen ofta är etablerade och går i förskola och grundskola. Intentionen
är att tillkommande bebyggelse ska uppföras i olika lägenhetsstorlekar vilket är positivt för
blandningen i Holma. Betydligt fler kvinnor än män lever ensamma med barn.
Genom att öppna upp gator mot Pildammsvägen samt att Hyacintgatan öppnas upp mot
Kulladal synliggörs området utifrån och bjuder in fler till Holma och parken innanför.
Detta tillsammans med ombyggnaden av Pildammsvägen till en mer stadsmässig gata
medför en större genomströmning av människor vilket kan främja tryggheten för alla som
rör sig på gatan under fler av dygnets timmar. Det ger också bättre förutsättningar för
verksamheter och service.
Planförslaget innebär att bussen flyttar längre ut, vilket innebär att boende i Holma
kommer att behöva gå cirka 100 m längre till bussen jämfört med idag. Flytten innebär
dock att bussen får en genare väg och ges prioritet i förhållande till övrig trafik. Det innebär
att den kommer att gå snabbare och därmed upplevas som ett attraktivare alternativ. Vad
gäller gång och cykel innebär planförslaget en klar förbättring jämfört med dagens läge.
Kvinnor i Malmö går, cyklar och åker lokal kollektivtrafik mer än män. Prioritering mellan
olika trafikslag är en viktig fråga för ökad jämställdhet. En stad och ett trafiksystem med en
obalanserad färdmedelsfördelning, där biltrafiken är det dominerade trafikslaget, begränsar
egenmakten och möjligheten att förflytta sig i vardagen. Dagens situation, att män äger bil
och kör bil i större utsträckning än kvinnor, innebär att mäns tillgänglighet till stadens och
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regionens utbud generellt sett är större än kvinnors. Närheten till kollektivtrafik med hög
kvalitet samt goda möjligheter att kunna förflytta sig till fots och med cykel kan
kompensera detta. En planering som strävar mot en tätare och mer funktionsblandad stad
med större närhet gör resandet till fots, med cykel och kollektivtrafik mer rationellt och
staden mer jämställd.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 400 nya bostäder inom planområdet.
Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och får en för staden
genomsnittlig fördelning av bostadsstorlekar och upplåtelseformer, bedöms bostäderna
generera ett behov av ca 65 förskoleplatser och 70 grundskoleplatser på lång sikt. På kort
sikt kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i området. Beräkningen är
genomförd i ett verktyg för beräkning av för- och grundskoleplatser i ny bebyggelse,
framtaget av stadsbyggnadskontoret 2017.
Detaljplanen innebär ett tillskott av en ny förskola för 80 barn. Behovet av förskola kan
lösas med hjälp av den förskola som planeras inom planområdet samt befintliga och
planerade förskolor i närområdet. Behovet av grundskola löses genom de grundskolor som
finns och planeras byggas i planområdets närhet.
Inom detaljplanen möjliggörs också en lokal i kvarteret intill förskolan. Lokalen kan
utnyttjas för skoländamål och exempelvis samnyttjas av bl.a. förskolan, Holmaskolan och
Hyllie Folkets hus.
Kommersiell service

Detaljplanens genomförande innebär att en befintlig matvarubutik rivs. Planen möjliggör
för centrumverksamhet i bottenvåning på byggrätten vid förskolan samt byggrätt i söder.
Hyllie Folkets hus

Genomförandet av detaljplanen medför att de lokaler som idag inrymmer Hyllie Folkets
hus behöver rivas. Möjlig ersättningslokal för verksamheten säkras inom planområdet inom
ett par byggrätter, bland annat intill tänkt förskola längs Hyacintgatan, där krav ställs på att
lokaler för centrumverksamhet i bottenvåning ska finnas. Om lokal för Folkets hus
anordnas intill planerad förskola kan denna lokal med fördel samnyttjas med förskola och
skola (se rubrik om Kommunal service ovan).
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgör allmän platsmark samt iordningsställande av dagvattendamm
utanför planområdet. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de delar
som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan
fastighetsägarna inom detaljplaneområdet.
E.ON ansvarar för att elnätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Tidplan

Förväntad byggstart är 2022 - 2023.
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark och vatten

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.
Kompletterande provtagningar avseende markmiljö ska ske i samband med detaljplanens
genomförande. Fördjupade, åtgärdsförberedande undersökningar behöver utföras för att
kartlägga, och om möjligt avgränsa, föroreningarnas utbredning inför avhjälpandeåtgärder.
VA SYD önskar dialog med Malmö Stad avseende sanering och framtagande av
platsspecifika riktvärden i samband med detta.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar utredas.
Brand

Planområdet är beläget inom normal insatstid 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.
Ledningar

Om underjordiska ledningar (omflyttning av befintliga eller nya) förläggs i gata där
kapacitetsstark kollektivtrafik exempelvis spårvagn planeras är det viktigt att dessa ledningar
inte placeras längsgående under spåren/spårvagnsreservatet utan i intilliggande körbana för
bil alternativt i gång- och cykelbana. Detta för att säkerställa åtkomst till ledningarna vid
behov.
Den kulverterade huvudmatarledningen för fjärrvärme väster om Pildammsvägen kan
kräva förstärkningsåtgärder där ledningen hamnar under hårdgjord yta med
trafikbelastning. Ledningen har ett skyddsavstånd om två meter på var sida om ledning.
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Om det till följd av genomförandet av detaljplanen skulle bli aktuellt att utföra åtgärder på
ledningar för fjärrvärme vill E.ON Värme Sverige AB bli kontaktad i god tid. E.ON Värme
Sverige AB förutsätter att exploatören står för samtliga kostnader.
Det större ledningsstråket för tele väster om Pildammsvägen ska skyddas i samband med
byggnationen. Tillfällig spontning bedöms vara nödvändig. Ledningarna går i en
betongkanalisation i den norra delen. En bit norr om Hyacintgatan har ledning lagts om i
samband med bygget av citytunneln och fortsätter i plaströr. Ledningen har ett generellt
skyddsavstånd på 1,5 m ifrån kanalisationen, men i den sydöstra hörnan av byggrätten i
sydväst accepteras ett skyddsavstånd på 0,75 m. I sådana fall finnas behov av en permanent
spontning för att inte riskera skador på ledningen eller bostadshuset.
Längs med Pildammsvägen löper en huvudvattenledning som ska omlokaliseras. Före
detaljplanens antagande bör avtal tecknas mellan VA SYD och exploatör avseende flytt av
ledningen.
För att säkerställa elförsörjningen inom planområdet behövs en ny elnätstation. Detta är
möjligt inom all korsmark. Befintliga el-ledningar ligger inom u-område eller på allmän
platsmark.
Ny bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till befintliga va-system vilket
innebär en omfattande utbyggnad av Va-systemet i Holma.
Buller

Exploatören ska redovisa mer detaljerade bullerberäkningar i samband med
bygglovsansökan.
Citytunneln

För de exploatörer som får mark tilldelad inom området för citytunnelns servitut gäller
särskilda regler avseende belastning, grävning, schakt m.m. Även grundläggningen kan
komma att påverkas. Kontakt måste tas med Trafikverket om åtgärder görs som kan tänkas
påverka servitutet. Alla kostnader som kan uppstå på grund av eventuella åtgärder på
Trafikverkets anläggning ska bäras av exploateringen.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal samt
köpeavtal mellan Malmö stad och exploatörer. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet
med 6 kap 40§ plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att
detaljplanen antas eller godkänns i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet och köpeavtal kommer att reglera frågor som har med överlåtelse av
mark, ersättning för gatukostnader och bildande av servitut att göra.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Kostnad vid eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, va-, tele- eller
elledningar regleras i avtal.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar nuvarande läge
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
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Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som ska bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Fastigheter inom området kommer att ombildas genom avstyckning eller
fastighetsreglering. Den mark som ska ingå i allmän platsmark ska genom
fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder och förskola. Fastighetsägare
ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
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.
Bildande av ledningsrätt bör ske i samband med fastighetsbildningen. Fastighetsägaren ska
därför kontakta berörda ledningshavare inför ansökan om fastighetsbildning
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av Malmös behov av fler bostäder samt möjligheten att tillskapa
nya boendeformer och upplåtelseformer i Holma. Den motiveras också av behovet av
överbryggande kopplingar för att bättre knyta ihop olika stadsdelar samt att
Pildammsvägen successivt ska omvandlas till en mer stadsmässig gata.
Planförfarande

Detaljplanen 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.
Historik i processen

2011 var Holma en av tävlingstomterna i den årligen återkommande Europantävlingen.
Två förslag av arkitektkontoren JOUR respektive Green Grid valdes ut som särskilt
intressanta.
2013 togs ett värdeprogram fram av Malmö stad tillsammans med MKB och Riksbyggen.
Vid ungefär samma tid bildade MKB Fastighets AB, Riksbyggen och staden en gemensam
organisation för projektet kallad Holmastan (www.holmastan.se).
2014 anlitade Holmastan Gehl Architects som projektledare med uppdraget att tillsammans
med Malmö stad och JOUR ta fram ett förslag för Holma som en vidareutveckling av de
förslag som togs fram i samband med Europan och värdeprogrammet.
Förslaget ligger till grund för planprogrammet för Holma och Kroksbäck som godkändes
av Stadsbyggnadsnämnden 2016-11-17.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram
detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret,
miljöförvaltningen, serviceförvaltningen, förskoleförvaltningen och
grundskoleförvaltningen deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet är beläget i södra Holma och avgränsas av Snödroppsgatan i söder, befintlig
bebyggelse inom Holma i väster, Pildammsvägen i öster och befintlig bebyggelse inom
Holma i norr.
Inom planområdet finns fastigheterna, Stångsaxen 1, Stångsågen 1, Hyllie 165:65 samt del
av Lövräfsan1, Skyffeljärnet 2 och 3, som ägs av MKB Fastighets AB. Planområdet berörs
också av del av Hyllie 165:61,165:79 som ägs av kommunen.
Planområdet berörs av servitut 17/2005. 1 som är ett servitut för citytunneln.
Planområdet är cirka 44 900 m2 stort.
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Ortofoto över planområdet.
Platsens historik

Planområdet ligger i östra Holma som är ett av stadens sista miljonprogram, uppfört i
början av 1970-talet. Planområdet består av gräsbeklädda impedimentytor till
Pildammsvägen, gator, två parkeringsdäck, ett område med odlingslotter som upplåts av
MKB, Hyllie Folkets hus och en matvarubutik.
Bebyggelse

Befintlig bebyggelse i Holma består av hus i tre respektive åtta våningar med enstaka inslag
av fyravånings loftgångshus. Husen är placerade i en rätvinklig struktur. Det ursprungliga
bruna eller gula teglet har bevarats på de lägre husen, medan höghusen har genomgått
större förändringar och nu präglas av en stor brokighet i färg och form. De största
förändringarna skedde på 1980- och 90-talet då delar av bebyggelsen kompletterades med
tidstypiska postmodernistiska entréer, fasader i kulörta färger eller nytt fasadmaterial. De
kulturhistoriska värdena i Holma och Kroksbäck är inte av en sådan betydelse att de ger
upphov till bevarandekrav.
Arkeologi

Risken för att det ska finnas under mark dolda, ej kända fornlämningar inom området
bedöms vara så liten att det inte föranleder några arkeologiska utredningar
Topografi, landskap, grönstruktur

Holmas grönstruktur består av ett stort- och finmaskigt nät av gröna uppvuxna gårdar
sammankopplade av gröna smala passager. Gårdarna är mestadels välskötta och lummiga.
Här finns bl.a. fint modellerade gräsytor med beskurna träd, praktfulla solitära träd, rabatter
med perenner, sommarblommor och buskplanteringar. I detta gröna nät rör de boende sig
obehindrat mellan gårdarna i en tyst och bilfri miljö som upplevs som rogivande. Inom
området är det delvis självförvaltning av gårdarna vilket har bidragit till att de är personliga
och omvårdade. Självförvaltningen bidrar också till påtagligt mindre vandalisering och
nedskräpning.
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I planområdet finns ett odlingsområde som har upplevelsemässiga och rekreativa värden
för de som nyttjar det men även för andra boende i området. Området upplåts av MKB.
Planområdet har en varierad topografi och landskapet har modulerats om med
utfyllnadsmassor. Nivåerna inom planområdet varierar från 16,5 m i väst till 20,5 m i öst.
I Pildammsvägens mitt finns en trädrad av pagodträd. Dessa träd är bara 10 år gamla och
omfattas inte av biotopskydd. På MKB:s mark längs med befintlig bebyggelse i Holma
finns det två rader uppväxta lindar vilka står på en modellerad vall. Längs Hyacintgatans
södersida står en rad med körsbärsträd. Samtliga dessa trädrader omfattas av biotopskydd.
Träd som omfattas av biotopskydd och som ska fällas kräver anmälan om dispens till
länsstyrelsen enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Dispens har sökts och beviljats för avverkning
av samtliga körsbärsträd längs Hyacintgatan samt fem lindar, markerade i bilden nedan,
enligt beslut från länsstyrelsen 2020-11-05. Beslutet gäller under förutsättning att
detaljplanen vinner laga kraft och att ersättningsplanteringar för de avverkade träden
genomförs. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens genomförandetid löpt ut.

Träd inom planområdet som omfattas av biotopskydd och som får avverkas enligt beslut från länsstyrelsen 2020-1105 (ur bilaga till beslut).
Kollektivtrafik

Stadsbusslinje 6 som går mellan Toftanäs och Klagshamn via bland annat Värnhem,
Triangeln, Södervärn, Hyllie och Bunkeflostrand trafikerar planområdet. Busslinjen har en
turtäthet på 10 minuter dagtid på vardagar. Bussen går på en särskild bussgata som ligger
parallellt med Holmavångsvägen och i anslutning till planområdet finns de tre
busshållplatserna Snödroppsgatan, Holma och Hyllierankan. Hyllie station med tåg- och
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busstrafik ligger cirka 1 km ifrån planområdet. Stationen trafikeras av lokal- och regionaltåg
såväl inom Skåne som till Köpenhamn och Danmark, Blekinge, Småland, Halland och
vidare till Göteborg. Det är också möjligt att ta tåget från Hyllie station och på sju minuters
resa ta sig till Malmö C för att byta till SJ Snabbtåg mot Stockholm och Göteborg. Hyllie
station trafikeras även av flera stadsbusslinjer samt regionbusslinjer.
Cykel

Genom planområdet går det två cykelvägar: en i öst-västlig riktning som kopplar på
Kulladal genom en planskild korsning under Pildammsvägen och en i nord-sydlig riktning
längs med Holmastigen som kopplar på Södertorp och Ärtholmens koloniområde norrut
genom en planskild korsning under Ärtholmsvägen. Holmastigen är utpekad i
översiktsplanen som en del av huvudcykelnätet.
Biltrafik

Planområdet nås via Hyacintgatan. Gatan är idag en återvändsgata som leder till ett
parkeringsdäck i två våningar.
I öster går Pildammsvägen som skiljer Holma ifrån Kulladal. Pildammsvägen kopplar ihop
de mer centrala delarna av Malmö i norr med Yttre Ringvägen i söder. Vägen är en stor
genomfartsled och medger varken gång- eller cykeltrafik. Under vägen finns det två
planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik varav en ligger inom planområdet.
Citytunneln

I planområdets östra del löper citytunnelns två tunnlar mellan Hyllie C och Triangeln.
Citytunneln berörs av ett servitut som innebär att det inte är tillåtet att utan särskilt tillstånd
schakta, utföra anläggningar, borra, spränga etc. under en viss angiven nivå.
Fjärrvärme

Väster om Pildammsvägen löper en kulverterad huvudmatarledning för fjärrvärme.
Ledningen har ett skyddsavstånd på 2 m ifrån ytterkant rör på var sida om ledningen.
El

Väster om Pildammsvägen finns en högspänningskabel som ingår i region-nätet. Inom
planområdet finns också flera mindre el-ledningar.
Tele

Det finns ett större ledningsstråk längs östra sidan av Holmavångsvägen med kapacitet för
24 kablar ingjutet i betong för sekundärnätet i Malmö. Ledningen är ur drift. Öster om
denna går det en kopparledning som förser Holma med telefoni och ADSL. Ledningen går
att skarva om men det är kostsamt. Ledningen behöver ett skyddsavstånd om 1,5 m på var
sida om kanalisationen.
Vatten och avlopp

Inom planområdet finns spillvatten, dagvatten och vattenledningar av olika dimensioner. I
den östra delen av planområdet löper en större huvudvattenledning.
Avfallshantering

I Holma samlas idag avfallet i miljöhus eller återvinningsrum i området. Hämtningen av
avfallet sköts med hjälp av en häst som drar kärlen genom området och ut till omgivande
gator där det sedan hämtas upp av lastbil, eftersom fordonstrafik inte är tillåten i större
delar av området.
Befintlig kommunal och kommersiell service
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I närheten av planområdet finns Holmaskolan (F-6) samt tre kommunala förskolor och två
fristående förskolor. I Holma finns också fritidsgården Holma Aktivitetshus som är en
viktig mötesplats för områdets ungdomar.
Mindre kvartersbutiker, frisör och pizzeria finns i Holma. Hyllie ligger ca 1 km söder om
planområdet med ett stort utbud av service och handel tillsammans med flera hotell,
Malmö arena samt Malmö mässhall. Nära planområdet finns också Mobilia köpcentrum,
Lidl och Coop.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
Översiktsplan

Området redovisas i översiktsplanen som ” ny blandad stadsbebyggelse” och ”existerande blandad
stadsbebyggelse”. Tätheten som anges för bebyggelsen är täthetsgrad 2 dvs ” I
kollektivtrafikstråkens närhet och längs breda huvudgator finns potential för en hög täthet.
Med ett stort behov av överbryggande kopplingar för att bättre knyta ihop olika stadsdelar
finns här stora möjligheter för kompletteringar av staden. Skala och uttryck på
kompletterande bebyggelse, parker och torg kan variera beroende på omkringliggande
bebyggelsestruktur och gaturummens utformning.”
Pildammsvägen ska omvandlas till en mer stadsmässig gata. Som huvudgata mellan centrala
Malmö och Hyllie har Pildammsvägen förutsättning att få ett stadsliv som binder samman
de omgivande stadsdelarna med varandra. Gränsen mellan stad och förstad ska flyttas utåt
och fler bostäder, arbetsplatser och service ger ökade möjligheter till ett lokalt stadsliv längs
gatan. Vid komplettering ska möjligheter att tillskapa nya platsbildningar och parker
tillvaratas. Ny bebyggelse ska knyta samman bostads- och fritidsområden på ömse sidor om
Pildammsvägen. Kulladal och Gröndal, öster om Pildammsvägen, ska ges en förbättrad
koppling till Kroksbäcksparken.
Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
Planprogram

Detaljplanen grundar sig på ett planprogram som godkändes av SBN 2016-11-17.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Pl 1062 (Holma) och Ädp
4636 (Citytunneln).
Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft.
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5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument





Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020

Utredningar till grund för planförslaget















Holmastan utredning – bebyggelse ovanpå citytunneln, Structor bro och anläggning
Malmö AB, 2017-11-01
Förprojektering, Berg & Dahl, 2018-05-02, kompletterad 2020-10-26
Utredning av dagsljustillgång i Holma, Malmö, White, 2019-12-09
Handelsutredning Holmastan, Platspilot AB, 2017-08-18
PM Miljö och Radon Holma, del av fastighet Hyllie 165:61, Malmö, Ramböll
Sverige AB, 2013–09–25
Holma – Kompletterande miljöteknisk undersökning, Ramböll Sverige AB, 201605-11
Markmiljöundersökning Holma etapp 2 Analyssammansättning, Ramböll Sverige
AB, 2018
Holma, etapp 2, markundersökning, Ramböll Sverige AB, 2018-05-18
Trafikbullerutredning mellersta Holma Dp 5588, Tyréns 2019-12-04
Stomljud och vibrationsutredning Dp 5546, Södra Holma Malmö, Tyréns AB,
2018-03-12
Social konsekvensbedömning av Dp 5588 Holma, Stadsbyggnadskontoret Malmö
stad, 2018-04-05
Parkeringsutredning mellersta Holmastaden, SWECO SOCIETY AB, 2018-05-04
Parkeringsutredning Holma, version 1.1, Sweco, 2019-12-16
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