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TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH
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Ändring av detaljplan för fastigheten Knastret 1 i Kristineberg i
Malmö
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Figur 1. Adress- och fastighetskarta. Område som berörs av ändring av detaljplan är markerad med röd linje.
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Planprocess
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1 Planförslag
1.1 Syfte

Syftet med ändring av detaljplan är att göra det möjligt att utöka byggrätten för
transformatorstation. Detta för att möjliggöra att en ny anläggning kan byggas samt att
byggnation av ny station kan ske i samexistens med befintlig och därmed förhindra
driftavbrott. När ny station är i drift ska den äldre stationen rivas. Syftet är även att
säkerställa ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från järnvägen, söder om planområdet.
Vidare är syftet att säkerställa skydd mot översvämning vid skyfall.
Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning om detta är lämpligt eller inte.
1.2 Bakgrund

Inom fastigheten Knastret 1 finns en befintlig transformatorstation som uppfördes på
1970-talet. En ny transformatorstation planeras att uppföras för att säkra den framtida
elleveransen i närområdet. Vid ersättning av transformatorstation måste ny
transformatorstation uppföras medan den befintliga är i drift för att undvika elavbrott.
Befintlig station kan tas ur drift först när ny station är färdigställd och elnätet flyttats över.
Den äldre transformatorstationen ska därefter tas ur bruk och rivas. Byggrätten i gällande
detaljplan är begränsad till en mindre yta och för att möjliggöra en ny
transformatorstation behöver byggrätten utökas.
1.3 Planändringen

Denna planändring gäller ändring av detaljplan PL 1129 (Stadsplan PL 1129, 1973).
Ändringen gäller enbart inom en del av fastigheten Knastret 1 (se illustration av
avgränsningen figur 2).
Nedan redovisas hur detaljplanen ändras. Nedan redovisas också planbestämmelser som
tillkommer i samband med denna ändring. Planbestämmelser, eller delar av
planbestämmelser som utgår, redovisas överstrukna. Nya bestämmelser redovisas i fetstil.
Övriga bestämmelser i gällande detaljplan (PL 1129) gäller fortsatt.
Stadsplanens plankarta

Mark, som icke får bebyggas (bestämmelse som delvis utgår, enligt
figur 3)
Byggnads höjd (bestämmelse som utgår)
Stadsplanens beskrivning

Stadsplanebestämmelser
2§

Mark som inte får bebyggas (prickmark). Med punktprickning betecknad
mark får icke bebyggas. (bestämmelse som delvis utgår, enligt figur 3)

4§

Byggnads höjd. På med siffra i romb betecknat område får byggnad
uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger. (bestämmelse som
utgår)
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Nya planbestämmelser
Högsta totalhöjd är 10 meter (4 kap. 11 § 1 st 1 p.)
Byggnad och till anläggningen tillhörande mark ska utformas för att skyddas mot
översvämning vid skyfall (4 kap. 12 § 1 st 1 p.)

Figur 2. Utdrag ur gällande detaljplans plankarta (PL 1129). Område som berörs av ändring av detaljplan är
markerad med röd linje.

Figur 3. Mark som inte får bebyggas (prickmark) i söder utökas till totalt 21,5 meter från fastighetsgräns. I övrigt
utgår prickmark inom rödmarkerat område. Byggrätt för Es utökas mot norr, väster och öster. Prickmark och umark i norr och söder berörs inte av ändringen och förblir oförändrad. Bestämmelse om 6 meter byggnadshöjd tas
bort och bestämmelse om 10 meter totalhöjd läggs till.
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1.4 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

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

För att möjliggöra en ny transformatorstation ändras detaljplanen på följande sätt (se figur
3): mark som inte får bebyggas (prickmark), i planområdets södra del, utökas till totalt 21,5
meter från fastighetsgräns. Detta för att upprätthålla ett byggnadsfritt område på 30 meter
från befintlig järnväg, söder om planområdet – för att inte förhindra en eventuell framtida
utbyggnad av spårområdet. I övrigt utgår mark som inte får bebyggas (prickmark). Byggrätt för
Es – specialområde för transformatorstation utökas mot norr, väster och öster.
Mark som inte får bebyggas (prickmark) och mark för ledningar (u) i den norra och södra delen
av fastigheten berörs inte av ändringen och förblir oförändrad.
Bestämmelse om 6,0 meter byggnadshöjd tas bort och bestämmelse om 10,0 meter totalhöjd
läggs till. Detta för att möjliggöra för ny transformatorstation, inklusive tillhörande
teknisk anläggning.
Skydd mot störningar

Skyfall
För att säkerställa skydd mot översvämning vid skyfall, tillförs skyddsbestämmelse om att
byggnad och till anläggningen tillhörande mark ska utformas för att skyddas mot översvämning vid
skyfall. Bestämmelsen medför att byggnad och till anläggningen tillhörande mark ska
placeras minst 20 cm över befintlig marknivå inom en zon på 5 meter utanför den nya
transformatorstationens västra och norra sida (för mer information se avsnitt 2.2
Konsekvenser för miljö och hälsa – Skyfall samt PM Dagvatten och Skyfallsanalys av Knastret 1,
2021-02-04, Tyréns AB).
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2 Konsekvenser
2.1 Bedömning av miljöpåverkan

Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Motivering till denna bedömning sammanfattas nedan:


Fastigheten är redan planlagd och ianspråktagen för ändamålet



Transformatorstationen bedöms inte påverka människors hälsa genom
elektromagnetisk strålning



Värdefull naturmark bedöms inte påtagligt skadas i samband med genomförandet
av ändringen av detaljplanen



Planerad transformatorstation bedöms inte påtagligt påverka miljön

2.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild

Ändringen syftar till att möjliggöra att en ny transformatorstation kan uppföras inom
fastigheten Knastret 1 och därmed ersätta befintlig. Området är omgärdat av träd och
buskage och ligger relativt väl dold från Galgebacksvägen. Ändringen bedöms inte
påverka stadsbilden.
Naturmiljö

En del av fastigheten Knastret 1 består av naturmark. Fastigheten ingår också i ett större
område utpekat i Naturvårdsplan för Malmö. Området i sin helhet har bedömts ha
värdeklass 2 med tre olika biotoptyper: ruderatmark, ängsmark och skogsdunge.
Värdeklass 2 innebär att området hyser naturvärden som har ett stort regionalt värde.
Inom den del av fastigheten Knastret 1 (som berörs av ändringen) finns främst buskage
och mindre träd i fastighetens västra gräns. Planförslaget bedöms inte påverka ovan
beskriva naturvärden.
Dagvatten

Ändringen av detaljplanen möjliggör att en ny transformatorstation kan uppföras
samtidigt som den befintliga är i bruk, för att undvika driftstörningar. Den befintliga
transformatorstationen fyller inte längre någon funktion när den nya är i drift och
kommer att rivas efter att den nya är uppförd. Den påverkan som sker innan befintlig
transformatorstation rivits, med ökad hårdgörningsgrad samt högre volym vatten som
avrinner, är tillfällig och inträffar endast under uppbyggnad av ny transformatorstation.
Den ökade belastningen under byggtiden är begränsad och tillfällig.
Den hårdgjorda ytan bedöms inte utökas nämnvärt efter ändringens genomförande och
därför bedöms inte heller förutsättningar för dagvatten försämras. Ökningen till
dagvattennätet blir cirka 1 m3 vatten om en total yta på cirka 750 m2 hårdgörs inom
planområdet. Detta betyder en ökning av flöde från cirka 43 l/s till 46 l/s vid ett regn
med 10 års återkomsttid och varaktighet på 10 minuter.
Idag avleds dagvattnet från planområdet via en servis i nordost till kommunala
dagvattennätet och vidare till Sege å. Eftersom ingen fördröjning sker idag bedöms inte
någon särskild anläggning heller behövas för ändring av detaljplan.
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Skyfall

Delar av fastigheten, inom befintlig byggrätt och där prickmarken tas bort, är enligt
Malmö stads Skyfallskartering drabbad av översvämning vid skyfall. I planärendet har PM
Dagvatten och Skyfallsanalys av Knastret 1, 2021-02-04, Tyréns AB, tagits fram. Enligt
utredningen fördröjs det idag cirka 200 m3 vatten i en lågpunkt inom fastigheten, (se blå
yta i figur 4), innan vattnet rinner vidare österut på Galgebacksvägen.
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Figur 4. Ytlig avrinning inom området. Avrinningen sker huvudsakligen genom fastigheten från syd till norr.
Befintlig station bildar idag en barriär som vattnet behöver rinna förbi. Planområdet är markerat med röd linje.
Scalgo Live.

Vid ett skyfall motsvarande ett 100-års regn avrinner vatten från ett område motsvarande
36 ha ner mot fastigheten och sedan vidare förbi Knastret 1. Inom fastigheten fördröjs
cirka 200 m3 vatten i en lågpunkt belägen i nordvästra hörnet.
För att skydda den nya transformatorstationen måste en del av befintlig lågpunkt höjas
upp så att vatten inte blir stående mot anläggningen. Utredningen visar att marken
behöver höjas med minst 20 cm, över befintlig marknivå, inom en zon på 5 meter utanför
den nya transformatorstationens västra och norra sida (se figur 5, th). Detta för att
säkerställa att vatten inte rinner mot byggnaden. Denna åtgärd minskar storleken på
befintlig lågpunkt med cirka 40 m3 vilket medför att mer vatten avrinner ner mot
viadukten under järnvägsspåret, öster om planområdet.
En ökning av hårdgörningsgraden inom fastigheten, till cirka 750 m2, medför en ökad
avrinning på cirka 5 m3. Det tillsammans med den minskade volymen i lågpunkten till
följd av höjning av marknivån ger en ökad belastning på nedströms lågpunkt med cirka 45
m3. Översvämningen vid viadukten rymmer cirka 5 200 m3 och har ett maxdjup på cirka
1,5 meter vid ett skyfall. De extra 45 m3 motsvarar cirka 1 % av maxvolymen vilket
bedöms ha en marginell påverkan. Ändringen av detaljplanen bedöms därmed inte ändra
översvämningssituationen nedströms.
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Figur 5. Illustration som visar markavrinningen inom området med möjlig ny byggnad, befintlig byggnad redovisas
överkryssad. Markavrinning utan åtgärder (tv) och markavrinning med åtgärder (th). Rödstreckad linje (th) visar
område som ska höjas upp med minst 20 cm. Planområdet redovisas med röd heldragen linje. Scalgo Live.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds idag via kommunala dagvattenledningar till Sege å.
Slutlig recipient är Sege å, som mynnar ut i Lommabukten Öresund. Sege å klassas i VISS
(Vatteninformationssystem Sverige) som otillfredsställande för ekologisk status och den
kemiska uppnår ej god status. Bland annat övergödning och miljöfarliga ämnen
förekommer i ån. Målet är att uppnå god ekologisk status 2027.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon ökad risk för
försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. Den nya användningen
av planområdet kommer vara den samma som idag så inga nya föroreningskällor skapas i
samband med ombyggnad.
För att förbättra områdets påverkan på recipienten i relation till idag och på så sätt
förbättra recipientens ekologiska status kan exempelvis en damm anläggas för avvattning,
infiltration och rening av dagvattnet.
Elektromagnetiska fält

Transformatorstationen ligger inte i närheten av platser där människor förväntas
uppehålla sig stadigvarande. Transformatorstationen bedöms därför inte utgöra en risk
för människors hälsa.
2.3 Konsekvenser för fastigheter

Inga konsekvenser bedöms föreligga för fastigheter som berörs av ändringen.
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3 Genomförande
3.1 Organisatoriska genomförandefrågor

E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
3.2 Tekniska genomförandefrågor
Teknisk försörjning

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Vid höjdsättningen av området ska VA SYD medverka för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan avledas med självfall.
3.3 Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
3.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor

Inga fastighetsrättsliga genomförandefrågor bedöms föreligga i samband med
genomförandet av ändringen av detaljplanen.
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4 Planeringsförutsättningar
4.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av att befintlig transformatorstation, uppförd på 1970-talet,
behöver ersättas för att säkra den framtida elförsörjningen i närområdet. För att
möjliggöra detta måste befintlig detaljplan ändras och byggrätten utökas.
Uppförandet av en ny transformatorstation kräver att båda transformatorstationerna,
under en period, samexisterar för att förhindra driftavbrott. När den nya stationen tas i
bruk ska den gamla rivas. Ändringen är förenlig med syftet i gällande detaljplan.
Planförfarande

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

Ändring av detaljplan har handlagts av stadsbyggnadskontoret.
4.2 Planområdet
Plandata

Fastigheten som berörs av ändringen har en total area på cirka 6000 m² och avgränsas av
Ystadbanan i söder och Galgebacksvägen i norr. Den del av fastigheten som berörs av
ändringen utgör cirka 5000 m².
Platsens historik och bakgrund till planändringen

Inom fastigheten Knastret 1 finns en befintlig transformatorstation som uppfördes på
1970-talet. En ny station måste uppföras för att förbättra och säkra framtida elförsörjning
i närområdet. Vid ersättning av transformatorstation måste ny transformatorstation
uppföras medan den befintliga fortfarande är i drift, för att säkra elleveransen under tiden.
Befintlig station kan tas ur drift först när ny station är färdigställd och elnätet flyttats över.
När ny transformatorstation tas i bruk fyller den befintliga inte längre någon funktion och
kommer då att rivas.
Eftersom transformatorstation finns på platsen idag, och ligger väld dold i ett skogsparti,
är bedömningen att ändamålet är lämpligt inom markanvändningen park och natur.
Anläggningen syns inte från gatan. Fastigheten angränsar även till Ystadbanan, som är led
för transport av farligt gods, vilket innebär att platsen är mindre lämplig som
vistelseområde.
Naturmiljö

Enligt Naturvårdsplan för Malmö ingår planområdet i ett område med höga naturvärden,
värdeklass 2 (mycket höga naturvärden): område 83, Oxie, ruderatmark vid vattentornet.
4.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen ansluter till område av riksintresse för järnväg – bangård. Bedömningen har
gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset.
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Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som existerande park och natur. Inom
markanvändningen får samhällsviktiga funktioner uppföras om det sker på parkens
villkor.
Gällande detaljplan

Området är tidigare planlagt. Gällande detaljplan är Stadsplan PL 1129 (1973).
Gällande detaljplan (PL 1129) anger kvartersmark för specialområde för transformatorstation.
En betydande del av kvartersmarken är försedd med bestämmelsen Mark som inte får
bebyggas och Mark för ledningar.
4.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument




Skyfallsplan för Malmö, 2017
Naturvårdsplan för Malmö, 2012

Utredningar till grund för planförslaget



PM Dagvatten och Skyfallsanalys av Knastret 1, 2021-02-04, Tyréns AB.

Stadsbyggnadskontoret

Johanna Perlau
Enhetschef

Isabelle Albrecht
Planhandläggare
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