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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med planförslaget är att genom ändrad användning möjliggöra för bostäder,
centrumverksamhet, vård, kontor, förskola/skola och gymnasieskola inom fastigheten
Hyllie 9:5. Syftet är vidare att öka flexibiliteten för användningen inom kvarteret samt säkra
den befintliga byggnadens kulturhistoriska värden.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget innebär att det befintliga kontorshuset tillåts byggas på med ytterligare en
våning. Nockhöjden för det befintliga kontorshuset med påbyggnad tillåts högst vara 15
meter högt. Sammanlagt resulterar planförslaget i att cirka 100 stycken nya bostäder kan
tillkomma i stadsnära läge genom att användningen ändras, från dagens handel (H) till
bostäder (B). I planförslaget medges även användningarna centrum (C), vård, ej
kriminalvård (D1), nätstation (E1), kontor (K) och förskola/skola/gymnasium (S) för ökad
flexibilitet.
Den befintliga kontorsbyggnaden ges en skyddsbestämmelse på grund av dess
kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Området längs med Stadiongatan är bullerutsatt
vilket ställer krav på utformning av gemensamma ytor för utevistelse, skolgård samt
genomtänkta planlösningar av vissa lägenheter för att skydda mot buller.
Parkeringen sker delvis i befintligt garage under kontorsbyggnaden. Befintlig markparkering
görs om till skolgård och omgärdas av bullerplank. Parkeringsplatser längs med
Stensjögatan tas till stor del bort för att minska risken för backande fordon ut mot gata.
Gångbanan som tidigare korsat fastigheten och varit förlagd på allmän platsmark flyttas ut
längs med Stensjögatan.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Utredningen visar att ett genomförande av planen inte förändrar skyfallssituationen –
eftersom planen inte möjliggör någon ytterligare byggnation.
Planeringsförutsättningar

Byggnaden uppfördes under 1970-talet som kontorsbyggnad till Ångpanneföreningen och
anses kulturhistoriskt värdefull.
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Fasad befintlig byggnad.

Omgivande bebyggelse är såväl strukturellt som arkitektoniskt tidstypisk för det sena
miljonprogrammet med trafikseparerade lösningar, stora gårdar, långsträckta och relativt
höga byggnadsvolymer samt siktlinjer.
Gällande detaljplan medger handelsändamål, parkering och allmän plats för gata.
Området är enligt kommunens egen skyfallskartläggning utpekat som problematiskt.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
Översiktsplanen pekar ut området som blandad stadsbebyggelse med täthetsgrad 1 – 2. Det
innebär att en högre täthet (högt exploateringstal) än vad som finns inom fastigheten idag
är möjlig eftersom tillgång till parker, service och kollektivtrafik är stor.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Den bärande stadsbyggnadsidén är att Lorensborgsgatan och dess närområde omvandlas
och förtätas. Att förse befintlig kontorsbyggnad med ändamålsenlig
användningsbestämmelse samt möjliggöra för ny bostadsbebyggelse är ett första steg i
denna förtätningsstrategi. Stensjögatan är centralt belägen med goda förbindelser till
centrum och kvalitativa grönområden i närområdet. Enligt översiktsplanen klassificeras
området som blandad stadsbebyggelse. Därför möjliggör detaljplanen – förutom bostäder –
även för kontorsverksamhet, centrumfunktion, vård, förskola/skola/gymnasium.
2.2 Bebyggelse

Planområdet är i översiktsplanen utpekat för tät blandad stadsbebyggelse. Området ligger
även nära Lorensborgsgatan som ska omvandlas till stadshuvudgata.
Planförslaget medger bostadsbebyggelse med 4 våningar (nockhöjd om 15,0 meter på
plankartan) samt centrumverksamhet, vård, nätstation, kontor, förskola/skola och
gymnasium. Den befintliga kontorsbyggnaden är idag 3 våningar men tillåts i förslaget
byggas på med ytterligare en våning. Utformning av denna, och andra ändringar, regleras på
plankartan med utformningsbestämmelser, f1, f2, f3, f4, f5 och f6 samt en
skyddsbestämmelse q1 eftersom byggnadens kulturhistoriska värde ska bevaras.
Skyddsbestämmelsen q1 på byggnaden är formulerad enligt följande: Ändringar ska utföras
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess
kulturhistoriska värden. Ursprunglig utformning vad avser fasadmaterial, kulör, fasadernas
enhetliga och repetitiva komposition, fönstersättning och fönsterindelning ska bevaras.
Förändring av fönsterbröstningen är tillåten förutsatt att det görs enhetligt. Påbyggnad med
ett våningsplan kan utföras förutsatt att det är indraget från ursprungligt fasadliv med minst
1,0 m f1, dess volym ska underordna sig befintlig byggnad. Dessa bestämmelser motiveras
genom att byggnadens utseende inte bör förändras allt för drastiskt vid ombyggnation.
Utformningsbestämmelsen f2 reglerar att utöver angiven nockhöjd får byggnadsdelar för
trapphus och ventilation finnas.
Ångpanneföreningens tidigare kontorsbyggnad beräknas rymma upp till 90 mindre
lägenheter samt 8 lägenheter i en påbyggnad på befintligt tak. Sammanlagt beräknas
detaljplanen generera ca 100 bostäder. På grund av kontorsbyggnadens djup om 18 meter
anses genomgående lägenheter svåra att genomföra på ett tillfredställande sätt. Samtidigt
visar den framtagna bullerutredningen att fasaden längs med Stadiongatan är utsatt för
höga bullernivåer. Detta gör att det framför allt kan bli fråga om enkelsidiga, mindre
bostäder, exempelvis ungdoms- eller studentlägenheter.
Vidare reserveras marken längs med kontorsbyggnadens fasad utmed Stensjögatan för
parkering av cykel samt ett fåtal platser för bilar. Förskola/skola och vård kan använda
denna p-lösning.
Bestämmelsen f3 reglerar att genomgående entréer ska finnas. Det befintliga kontorshusets
arkitektoniska kvaliteter tas tillvara genom bland annat bestämmelsen f4 och skärmtak får
endast finnas över entréer.
Byggnaden ligger lågt och ska klara översvämmande vid eventuellt skyfall, b1 byggnaden
ska utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten till nivå +11,2 i RH 2000
inte skadar byggnaden.
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Skydd mot störning

Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom denna
planbestämmelse, se vidare under avsnitt 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa;
omgivningsbuller.
Om ekvivalent ljudnivå vid 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 boarea på maximalt 35 m2 får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgå
till 65 dBA.
Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Maximalt värde får överskridas
med som mest 10 dBA upp till fem gånger i timmen dagtid (kl. 06.00-22.00).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.
Planbestämmelsen beskriver vilka bullernivåer som godtas för bostad vid bygglov.
2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor, plantering och utemiljö

De ytor som föreslås bebyggas i detaljplanens förslag tar inte grönytor i anspråk. Andelen
grönyta förväntas öka något då befintlig asfalterad parkeringsyta kan omvandlas till
förskolegård. Gårdsmiljön kommer fungera både som bostadsgård och som friyta för
förskoleverksamheten. Gården ska fungera som förskolegård under verksamhetstid, men
kan användas av de boende övrig tid.
Komplementbyggnader inom planområdet ska förses med vegetationsklädda tak f5 för att
öka andelen grönska samt bidra till upptagning av dagvatten inom fastigheten. Det finns
inte speciellt mycket grönska i planområdet, däremot finns det ytor för utevistelse i
närheten. Planområdet är bullerutsatt vilket innebär att åtgärder i form av bullerplank krävs
längs med Stadiongatan för att skapa goda villkor för utevistelse för framtida användare.
Att prioritera ytor för utevistelse i markplan är viktigt för områdets trevnad samtidigt som
det bidrar till ökad kvalitet för boende. Bestämmelsen n1 innebär att parkering, undantaget
för cykelparkering, inte får anordnas på stora delar av marken runt byggnaden. f6 reglerar
var garagenedfart får finnas.
Grönytefaktor på 0,6 regleras i plankartan, i enlighet med stadens riktlinjer för blandad
bebyggelse. Redovisning av grönytefaktorn ska ingå i bygglovshandlingarna. För att
möjliggöra gröna bostadsgårdar begränsar detaljplanen uppförande av
komplementbyggnader till 10% enligt bestämmelsen e1.
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Befintlig asfalterad parkeringsyta.
2.4 Trafik
Gång- och cykeltrafik

För framtida boende inom planområdet finns goda möjligheter att använda cykel som
främsta transportmedel. Utmed delar av Lorensborgsgatan och Stadiongatan går en
prioriterad huvudcykelväg, som är separerad från gatan. Avstånden till Mobilia
Shoppingcenter är 1,5 km, Kronprinsen Köpcenter 2 km och centrum 4 km.
I Stadiongatan precis norr om planområdet finns två hållplatser i motsatta riktningar för
stadsbuss Linje 34.
Bilparkering

Inom fastigheten finns idag totalt 72 parkeringsplatser fördelat på 35 platser i byggnadens
garage och 37 platser utmed Stensjögatan. De 37 bilplatserna utmed Stensjögatan kommer
att ersättas med andra funktioner i planen. Ett fåtal p-platser kommer kvarstå men med
annan utformning.
Av de verksamheter som idag finns inom fastigheten är det endast folkhögskolan med ca
100 elever som planeras att finnas kvar. Parkeringsbehovet för den befintliga verksamheten
uppgår till totalt 20 bilplatser enligt uppgift från fastighetsägaren.
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas vid planering och byggnation av tillkommande
bostäder och verksamheter. Det slutliga parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt
prövas i bygglovsprocessen och de omständigheter som råder vid det tillfället.
Bilparkeringsbehovet ska tillgodoses på kvartersmark, dock inte nödvändigtvis inom den
egna fastigheten.
I tabellen nedan redovisas uppskattat tillkommande parkeringsbehov för planområdet, som
ligger i zon 3, enligt Malmö stads policy och norm för mobilitet och parkering. Den utformning och
de mobilitetsåtgärder som krävs för respektive nivå finns redovisade i Mobilitet för Malmö.
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Behovet varierar beroende på funktionernas omfattning, nivå av mobilitetsåtgärder och
eventuellt samnyttjande av bilplatser. Bilplatsbehovet för folkhögskolan och vårdcentralen
är baserade på verksamheternas egna uppgifter (i enlighet med parkeringsnormen som
anger särskild utredning). De boende, anställda och elever har delvis olika anspråk över
dygnet på bilplatser och kan därför samnyttjas enligt gällande tabell på s.26 i Malmö stads
policy och norm för mobilitet och parkering.
Kategori
Bostäder
Förskola anställda
Förskola korttid

Omfattning
1200 m2 BTA
28 barn
28 barn

Basnivå (bpl)
12
1,5
3

Medelnivå (bpl)
8
1
2,5

Kategori

Omfattning

Anställda (bpl)

Folkhögskola
Vårdcentral

100 elever
-

2
5

Elever/besökare
(bpl)
5
3

Basnivå (bpl)
26
22
6

Medelnivå (bpl)
23
19
5,5

Sammanställning
Totalt boende, elever och anställda
Totalt boende, elever och anställda med samnyttjande
Totalt korttidsparkering till förskola och vårdcentral

Parkeringsbehovet för de boende och anställda ska lösas i det befintliga underjordiska
garaget, totalt mellan 19–22 bilplatser (med samnyttjande) beroende på omfattning av
mobilitetsåtgärder. Om även det befintliga behovet av parkering för de anställda till
folkhögskolan kan samnyttjas är behovet 19 bilplatser. Om sökande väljer att tillämpa
mobilitetsåtgärder enligt medelnivån för bostäder och förskola uppgår det totala
parkeringsbehovet till 19+19 = 38 bilplatser. Bilplatser för bilpoolsbilar tillkommer.
Bilplatsbehovet för befintliga och tillkommande boende, elever och anställda kan därmed
inte lösas i garaget som det är utformat i nuläget. Det finns möjligheter att ytterligare
tillskapa upp till 12 bilplatser i garaget. Det är även möjligt att göra parkeringsköp i
parkeringshuset vid Stadion, eller andra parkeringsanläggningar inom godkänt gångavstånd.
Parkering ska endast i undantagsfall lösas som markparkering. Parkeringsbehovet för
korttidsbesökare till förskolan och vårdcentral föreslås lösas med maximalt 8 bilplatser
(inklusive PRH) i planens östra del. För att nå markparkering krävs en ny in- och utfart från
Svansjögatan.
Parkering för funktionshindrade (PRH) ska ordnas inom 25 m från respektive entré.
Cykelparkering

Gällande parkeringsnorm ska tillämpas vid planering och byggnation av nya bostäder och
verksamheter. Det slutliga parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt prövas i
bygglovet och de omständigheter som råder vid det tillfället. Cykelparkering ska lokaliseras i
nära anslutning till respektive entré så att boende och verksamma i hela fastigheten ges god
tillgänglighet.
I tabellen nedan redovisas uppskattat parkeringsbehov för planområdet, som ligger i zon 3,
enligt Malmö stads policy och norm för mobilitet. Den utformning och placering som krävs finns
redovisad i Mobilitet för Malmö. I tabellen redovisas även hur många av platserna som ska
utformas för platskrävande cyklar. Det saknas parkeringsnorm för högskolor och
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vårdcentraler och därför ska särskilda utredningar göras vid bygglovet. I tabellen anges
riktvärden för dessa kategorier.
Kategori
Bostäder
Förskola
Vårdcentral
Folkhögskola
Totalt

Omfattning
1200 m2 BTA
28 barn
100 elever

Totalt behov (cpl)
36
11
10
40
97

Varav platskrävande (cpl)
4
2
1
4
11

Totalt ska ytterligare ca 97 cykelplatser ordnas på fastigheten. Av de cykelplatser som redan
finns inom fastigheten ska minst 40 st avsättas för den befintliga folkhögskolans
verksamhet.
Angöring

In- och utfart sker från Stensjögatan söder om fastigheten.
2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Påbyggnaden ansluts till befintligt system för VA.
Dagvatten

Dagvatten från fastigheten kan även fortsättningsvis ledas till befintligt dagvattennät.
Skyfallshantering

Planområdet ligger dels i en lågpunkt i terrängen och dels vid ett större flödesstråk för
vatten vid skyfall. Under planarbetet har därför skyfallsfrågan utretts
Riskbedömning/Skyfallsutredning Hyllie 9:5 Malmö, Tyréns, 2020-06-22 i syfte att bedöma om
fastigheten kan nyttjas till tänkta användningar, det vill säga om det finns förutsättningar
för byggnaden att hantera riskerna kopplade till översvämning och om planförslaget
innebär någon försämring nedströms i en skyfallssituation. Slutsatserna av utredningen är
följande:


Befintlig stomme av betong bedöms konstruktivt klara en översvämning.



I samband med renovering bör befintliga dörrar mot gata, mot innergård och norra
fasaden bytas mot vattentäta.



Där betongsockeln är låg kan fasadpartier behöva tätas, alternativt bytas ut mot
vattentäta.



Ett utbyggt bullerplank kommer inte att öka översvämningsrisker inom fastigheten
och dess närområde.

Vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 bedöms vattennivån mot fasad på delar av
byggnaden vara som högst +11,15 i RH 2000. För att säkra att byggnaden inte skadas
vid skyfall regleras därför att byggnaden ska utformas och utföras så att naturligt
översvämmande vatten till nivån +11,2 i RH2000 inte skadar byggnaden. Bedömningen
är därmed att byggnaden ska klara en översvämning med de användningar som föreslås i
detaljplanen. Befintlig garagenedfart riskerar inte att översvämmas och någon reglering av
åtgärder för att skydda den bedöms inte behövas.
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Avfallshantering

Avfallshanteringen utformas i samråd med VA SYD:s avfallsenhet. Utrymmena för
avfallshanteringen ska vara dimensionerade så att det dagligt uppkommande avfallet kan
sorteras fastighetsnära. Det är viktigt att avfallsutrymmena planeras för fullständig sortering
och att det tas höjd för att ytterligare fraktioner kommer att sorteras ut i framtiden.
Avfallsutrymmena ska placeras i markplan med kortast möjliga avstånd till
uppställningsplats för hämtningsfordon. Dragvägen för hämtfordon får aldrig överstiga 50
meter och lutningen ska inte vara mer än 1:12. Backning ska undvikas. Det är viktigt att
man tar höjd för god trafikmiljö och arbetsmiljö genom att göra plats för
avfallshämtningsfordonet så att det kan stanna vid hämtstället. Utformningen av
avfallshanteringen bör ske baserat på Renhållningsordning 2021–2030 för Malmö stad.
Detaljplanen möjliggör att avfallshanteringen kan ske på den egna fastigheten.
Värme

Ny bebyggelse ansluts till befintligt system för fjärrvärme.
Elförsörjning

Elledning i infarten från Stadiongatan till Stensjögatan kommer att behöva flyttas.
Möjlighet att uppföra nätstation inom planområdet finns.
2.6 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Villkor för startbesked

Markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked ges.
Markreservat

u1 Markreservat för allmänna underjordiska ledningar finns på kvartersmarken längs med
Stensjögatan.
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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

Planförslaget syftar till att förtäta kvarteret samtidigt som skala och utformning tar hänsyn
till närliggande bebyggelse. Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka stadsbilden i
området negativt.

Sektion befintlig byggnad med tänkt påbyggnad.
Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden på Hyllie 9:5 är uppförd som ett kontorshus för Ångpanneföreningen, och är
ritad av Sten Samuelson 1970. Arkitekturen följer senmodernismens principer med strama
linjer och en repetitiv och enhetlig fasaduppbyggnad. Den kan även klassificeras som
brutalistisk i och med det uttrycksfulla användandet av råa material såsom betong och plåt.
Byggnaden karaktäriseras av fasadernas matta, mörka plåtkassetter och de strikta
fönsterbanden med relativt smala enluftsfönster som är i samma material och kulör som
fasaden i övrigt.
Mot söder, öster och norr finns solavskärmning i form av ett raster med lameller som även
detta är i material och kulör likt fasaden i övrigt. Den långsmala byggnadskroppen
genomskärs av två tvärställda byggnadsdelar som inrymmer trapphus. Dessa har en
karaktäristisk, lite spetsig form i och med sluttande pulpettak. Fasaderna är i mönstergjuten,
räfflad betong. På sydsidan är fönstren fasta med mycket smäckra karmar som kulörmässigt
går i ton med betongen, vilket ger intrycket att fönsteröppningen är helt glasad.
Byggnadens kulturhistoriska värden ligger i att det är ett exempel på sin tids
kontorsbyggnader med en uttrycksfull modernistisk arkitektur och användandet av
tidstypiska material.
Byggnaden har i plankartan skyddsbestämmelse för att de kulturhistoriska värdena inte ska
påverkas negativt vid en ombyggnation.
Grönstruktur och park

Det finns inte speciellt mycket grönska eller friyta inom planområdet. Längs med den
befintliga byggnadens fasad åt Stadiongatan finns en häck och ett antal träd som avses
bevaras i planförslaget. Användningen bostad (B) innebär att det inom fastigheten
alternativt i närheten av denna ska finnas friyta för lek och rekreation. Området har närhet
till grönområden som exempelvis Stadionparken, Bellevueparken och Pildammsparken.
Även stadionområdet erbjuder grönska och ligger på andra sidan Stadiongatan från
planområdet. Dessutom ligger Ärtholmsparken och Ärtholmens sommarstad
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(koloniområde) strax sydost om området. Komplementbyggnader ska förses med
vegetationsklädda tak vilket ger ett trevligt intryck, och minskar avrinningen i viss mån.
Skola, förskola och gymnasium

Förskolegården är relativt liten, friytan behöver vara minst 840 m2 för att vara tillräcklig för
28 barn (30 kvm/barn). Förskolan motiveras av att det finns ett behov av lokaler för
mindre förskolor i området.
För skola behövs en mindre friyta, minst 15 m2/barn, för gymnasieskola är behovet av
friyta ofta mindre men prövas i bygglovet.
Rumshöjden i befintlig byggnad uppfyller inte det normala kravet för lokaler på 2,7 meter.
När bygglov söks för skola och annan verksamhet som omfattas av kravet för lokaler måste
avsteg från BBR studeras och motiveras. Motivet till att tillåta många olika användningar i
detaljplanen, även sådana där avsteg från BBR krävs, är att möjliggöra för fastighetsägaren
att hitta ny lämplig användning för byggnaden.

Illustration av möjlig disposition av fastigheten, av LINK arkitektur. Infart till p-garaget sker till vänster i bilden.
Gångbanan ska anläggas längs med Stensjögatan.
Risker och säkerhet

Planområdet ligger inom lågriskområde för radon.
Då byggnaden är befintlig i tre våningar och en våning byggs på sker eventuell utrymning
med räddningstjänstens bärbara stege. Därmed behövs ingen uppställningsplats för
höjdfordon, däremot ska den vanliga tillgängligheten säkerställas så att det är maximalt 50
meter från körbar väg (för släckfordon/brandbilar).
Luftkvalitet

Kvävedioxid
Enligt kartläggning för beräknade föroreningar i luft i Malmö, tillhandahållen av
miljöförvaltningen och uppdaterad 2014, är halterna av kvävedioxid förhöjda inom
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planområdet. I närheten av Lorensborgsgatan och Stadiongatan ligger halterna mellan 16–
18 µg/m3 och inne i bostadsområdet mellan 14-16 µg/m3.
Gränsvärde för miljökvalitetsnorm för kvävedioxid är 40 µg/m3. Även miljömålet ”Frisk
luft” 20 µg/m3, underskrids, om än med mindre marginal.
Risken är därmed liten att planförslaget bidrar till att miljökvalitetsnormen överskrids eller
att föreslagen markanvändning anses olämplig i förhållande till luftkvaliteten. Den
trafikökning som förslaget genererar är av en sådan begränsad omfattning att inte
närområdet, eller platser i Malmö där det finns risk för att normerna överskrids, påverkas.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till Lommabukten,
Öresund, som är slutlig recipient. Målet för Lommabukten är att uppnå god ekologisk
status år 2021 samt god kemisk status år 2015.
Tillåten markanvändning bidrar inte till ökad övergödning. Inga större nya ytor för
markparkering tillskapas inom planområdet. Inom Hyllie 9:5 omdisponeras
markparkeringen.
Det ses inte befogat att ställa krav på någon teknisk lösning med uppsamling av dagvatten
från parkering även om genomförandet innebär ett ökat samnyttjande och därmed större
antal bilar på parkeringsplatserna. Fler bostäder bedöms inte i sig medverka till ökade
föroreningsbelastningar. Trafikflödet bedöms inte ändras markant inom planområdet.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för
försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

En riskbedömning och skyfallsutredning har genomförts för
området Riskbedömning/Skyfallsutredning Hyllie 9:5 Malmö, Tyréns, 2020-06-22. Det
regn för vilket översvämningsrisken beräknats är ett statistiskt regn med återkomsttiden
100 år. Regnet har justerats med en klimatfaktor och är 30% större än ett 100-årsregn som
skulle inträffa i nutid.
För planområdet gäller att det är beläget i en större lågpunkt som omfattar Stensjögatan
och Stadiongatan. Cirka 85 procent av planområdets yta är hårdgjort. Vid skyfall sker i
dagsläget markavrinning till lågpunkten i Stensjögatan från söder. Vattnet rinner sedan
vidare till lågpunkten i Stadiongatan, norr om planområdet. Till Stadiongatan kommer även
vatten som rinner söderifrån längs Lorensborgsgatan. När lågpunkten i Stadiongatan är helt
fylld rinner vatten vidare till fastigheten norr om Stadiongatan. Framför entré mot
Stensjögatan har ett högsta översvämningsdjup beräknats.
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Figur 2 översvämning nuvarande situation, blå pilar visar hur vattnet rinner.

I gatan är det största översvämningsdjupet ca 0.55 m. Bedömd från Lantmäteriets
laserskannade höjddata är lägsta plusnivå i gata ca +10.6 och vid fasad ca +10.9 (RH 2000).
I praktiken innebär det att det maximalt står 25 cm vatten mot husfasad, sockelhöjden är
generellt 10 cm. Över sockelhöjd står det regnvatten under en period motsvarande ca 5 h.
Motsvarande står knappt 20 cm regnvatten över sockelhöjd mot byggnadens norra fasad.
Mot norra fasaden är varaktighet över sockelhöjd ca 5 h.
Skyfalls och riskutredningen har undersökt hur byggnaden kan klara stående vatten vid
skyfall. Följande slutsatser har dragits:
Den befintliga byggnadsstommen av betong bedöms konstruktionsmässigt att klara av en
översvämning.
I samband med renoveringen bör befintliga dörrar mot gata, mot innergård och norra
fasaden bytas mot vattentäta.
Där betongsockeln är låg kan fasadpartier behöva tätas, alternativt bytas ut mot vattentäta.
För att säkra att byggnaden vid ändringar eller nybyggnad utförs så att den inte skadas vid
skyfall har bestämmelse införts som ställer krav på översvämningssäkert utförande för de
byggnadsdelar som riskerar att översvämmas.
I västra delen av planområdet finns nedfart till garage under byggnad. Beräkningar visar att
det inte sker någon avrinning från gata till garagenedfart varken från Stensjögatan eller från
Stadiongatan. Inga åtgärder krävs därmed för att skydda garagenedfarten.
Utredningen har även studerat effekterna av ett bullerplank i östra delen av planområdet.
Bullerplanket behövs för att en eventuell bostads- eller förskolegård ska få en god ljudnivå
utomhus. Utredningen visar att förändringen med ett mot marken tätslutande bullerplank,
figur 2, är marginell när det gäller utbredning och översvämningsdjup. Skillnaden
uppskattas till ca 2 cm högre vattendjup i planområdets östra del med bullerplank. Ökat
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vattendjup kan förklaras med att bullerplanket delvis hindrar genomströmning över
fastighetsgräns från söder mot Stadiongatan.
Vid byggnation av plank sker ingen påverkan nedströms fastigheten. Den lågpunkt som
Stensjögatan och Stadiongatan omfattar fylls till maximal nivå redan idag och fortsatt
avrinning sker runt bullerplank istället för som i nuläge över fastigheten. Slutsatsen är att
översvämningar på Stadiongatan och närliggande byggnader inte förvärras med utbyggnad
av bullerplank.

Figur 2 översvämning framtida situation, blå pilar visar hur vattnet rinner.
Markföroreningar

Marken i området utgörs enligt övergripande kartläggning (Sveriges Geologiska
Undersökning, 2003) av övre morän och fyllning.
Enligt stadens översiktliga kartläggning är marken inom planområdet varken troligt eller
bekräftat förorenad.
I utredningen Miljöteknisk undersökning, 2020-06-30 utgår PQ Geoteknik & Miljö AB
ifrån att den framtida markanvändningen planeras att bli bostäder och förskola/skola med
tillhörande utemiljö, på östra sidan om byggnaden vid nuvarande parkering, vilket medför
att kraven för markmiljön ändras från mindre känslig markanvändning (MKM) till känslig
markanvändning (KM). Det har påträffats markföroreningar med halter över KM, dessa
kommer därför att behövas hanteras korrekt vid exploatering/byggnation av planerade
bostäder och förskola/skola.
Utredningen visar att om massorna exempelvis kan flyttas och det uppvisas halter över
mindre än ringa risk (MRR), kräver hantering av dessa schaktmassor en anmälan till
miljökontoret i den kommun som massorna ska återanvändas i innan de transporteras dit,
enligt Miljöbalken och NV:s handbok 2010:1.
För urgrävning av de förorenade massorna krävs en skriftlig anmälan om
avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
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hälsoskydd om efterbehandlingsåtgärd i ett förorenat område. Anmälan ska lämnas till
miljöförvaltningen i Malmö Stad och vara godkänd, innan arbetena påbörjas.
I de fall då förorenad jord schaktas bort gäller aktuella mottagningsanläggningars
riktvärden. Dessa värden följer normalt Naturvårdsverkets (NV) riktvärden för förorenad
mark, KM, känslig markanvändning och MKM, mindre känslig markanvändning.
Miljöförvaltningen bedömer att det kommer att krävas kompletterande provtagningar inför
avhjälpandeåtgärderna och inför schaktarbetena inom den gamla parkeringsytan.
Miljöförvaltningen vill också informera om att byggnadens lämplighet behöver bedömas
inför att den ska användas till förskoleverksamhet. Dessa kompletterande undersökningar
behöver utföras innan anmälan för förskoleverksamheten kan godkännas.
Elektromagnetiska fält

Elnätsföretaget ska i samband med byggnation av nätstation kunna visa att gällande riktlinjer för elektromagnetiska fält uppfylls.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Lägenheter med fasad mot Stadiongatan överskrider Leq 60 dBA. För smålägenheter
med en boarea som är högst 35 kvm gäller riktvärdet Leq 65 dBA. Detta uppfylls på
alla våningsplan i befintlig byggnad. Det vill säga mindre lägenheter kan utföras mot
Stadiongatan utan krav på kompletterande åtgärder.
Enligt trafikbullerförordningen kan genomgående lägenheter byggas som en
kompensationsåtgärd för höga trafikbullernivåer. Då gäller att det måste finnas en sida på
byggnaden som uppfyller Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA och att minst hälften av
bostadsrummen är placerade mot denna. Om lägenheterna planeras enligt detta i
befintlig byggnad så uppfylls riktvärdet Leq 55 dBA och 70 dBA på fasad mot
Stensjögatan. Det är möjligt att planera enkelsidiga lägenheter med valfri planlösning mot
Stensjögatan då Leq ≤60 dBA erhålls generellt på denna fasad.
Utanpåliggande skärmar är inte förenligt med byggnadens skyddsbestämmelser (q1).
Framtagen utredning, Kv Hyllie 9:5, Malmö- Trafikbuller, (Tyréns 2020-01-10) visar att
följande beräknade nivåer erhålls för prognåsår 2040:
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Beräknade ljudnivåer på fasad från vägtrafik (frifältsvärde).

För förskolegården gäller att den grönmarkerade ytan delvis behöver inhägnas
(framförallt mot Stadiongatan) med en tät bullerskyddsskärm för att Leq 50 dBA och Lmax
70 dBA ska uppfyllas på hela ytan. Bullerskyddsskärmen ska vara minst 1,6 meter över
mark och ha utbredning enligt grön linje. På en mycket liten bit mot
Stensjögatan överskrids Leq 50 dBA med 1 dBA. 1 dBA kan inte uppfattas av örat och
överskridandet bör ses som mycket marginellt. För en bullerskyddsskärm gäller att detta
måste vara helt tätt såväl mot mark som mellan olika sektioner i sidled. Därutöver krävs att
skärmen har en minsta ytvikt på 15 kg/m2. En skärm kan göras genomsiktligt av plexiglas.

Ljudutbredning för förskolegårdens yta. Blå och röd linje markerar förskolegårdens gräns. Röd linje markerar
placering av bullerskärm. Bild till vänster illustrerar ekvivalenta ljudnivåer där blå färg uppfyller 50 dBA. Bild till
höger illustrerar maximala ljudnivåer bär blå och grön färgzon uppfyller 70 dBA. Beräkningen är gjord 1,6 meter
över marknivå.
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En aktuell ljudutredning ska ingå i bygglovshandlingarna.
Trafikkonsekvenser

Planförslaget innebär mindre ändringar avseende trafiksituationen i området. Antalet bilar
kommer öka då det byggs bostäder. Trafikeffekterna av planförslaget bedöms bli ringa.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Allmän platsmark (remsan av allmän platsmark längs med byggnaden samt en del med
allmän platsmark i östra delen av planen) kommer göras om till kvartersmark.
Exploateringsavtalet kommer att innefatta marköverföringar.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastighet Hyllie 9:5
Fastigheten Hyllie 9:5 erhåller mark från Hyllie 160:12.
Fastighet Hyllie 160:12
Fastigheten Hyllie 160:12 avstår mark till Hyllie 9:5.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Kommunfullmäktige antog den 22 november 2012 tio bostadspolitiska mål. Målen ska
bland annat utgöra utgångspunkt för planläggning enligt plan- och bygglagen.
Genomförande av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att möjliggöra för bostäder i ett centrumnära läge. Den nya byggnaden bidrar också till en
förtätning av befintligt kvarter.
Intentionen med planen är att erbjuda bostäder som vänder sig till olika målgrupper. Ett
sätt att uppfylla detta är att planera parkeringsplatser för olika transportslag och för
personer med olika behov.
Det går att omvandla den befintliga byggnaden till bostäder men en konsekvens blir att de
flesta lägenheterna blir enkelsidiga, och dessutom i en bullerutsatt miljö. Utemiljön är så
pass liten att det lämpar sig mer för exempelvis studentbostäder. Studenter är generellt mer
rörliga och kan i större utsträckning använda offentliga gröna ytor för rekreation.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Närhet till förskola
nära boendemiljön är positivt. Det är viktigt att utemiljöerna som skapas för barn får hög
kvalitet.
Planområdet har goda förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna
genom ett säkert och utvecklat gång- och cykelvägnät. Vidare planeras en förtätning och
omgestaltning av Lorensborgsgatan vilket ytterligare kommer stärka cykelvägarna.
Planområdets närhet till idrott och parker är bra ur hälsosynpunkt. Planförslaget innebär att
gårdsmiljön generellt förbättras och att det tillförs skyddade utemiljöer för barn.
Tillgänglighet

Inom området finns inga betydande höjdskillnader som påverkar tillgängligheten inom
planområdet. Vidare reserveras mark för parkeringsplatser åt rörelsehindrade personers
fordon samt cykel med kärror direkt intill befintlig byggnad vilket gör det smidigt att med
exempelvis cykel eller bil ta sig till eller från bostaden.
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Jämställdhet

Kvinnor och individer med lägre inkomst använder kollektivtrafik och cykel i högre
utsträckning än andra grupper. Detta innebär att planläggning i områden med goda
förutsättningar enligt ovan tenderar att gynna dessa grupper. Planområdet har god närhet
till kollektivtrafik och cykelvägar.
Kommunal service

Planförslaget har god tillgänglighet till skolor och förskolor. Närmaste vårdcentral,
Örestadsklinikens Vårdcentral, ligger cirka 1,2 km från Stensjögatan och drivs privat. Ett
större område längs Lorensborgsgatan är dock under utveckling och kommer vid
genomförande ställa krav på ökad service, både kommunal och kommersiell. Ingen
ytterligare kommunal service krävs således för att uppfylla planens intentioner eller
genomförande.
Kommersiell service

I närheten av planområdet finns ett stort utbud av kommersiell service. Med fler människor
boende i närområdet ökar också behovet av kommersiell service. För
verksamhetsinnehavare innebär det ett ökat kundunderlag. Detaljplanen reglerar också att
centrumverksamhet får inrymmas inom planområdet.
Befintlig kommersiell service i närområdet bedöms inte påverkas negativt av planförslaget.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

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

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet
av området.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA
utredas.
Planområdet är beläget inom normal insatstid 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.
Uppställningsplats för stegbil är inte nödvändig då räddningstjänsten kan använda
stegutrustning till byggnader som inte är över 4 våningar höga.
I samband med bygglov ska byggherren redovisa detaljerade bullerberäkningar för att
säkerställa att tillämpliga riktvärden följs samt en parkeringsutredning.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och
placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen av spänningen,
exempelvis bör nätstationer placeras friliggande med ett avstånd till annan byggnad som
överstiger fem meter.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och berörd fastighetsägare. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap
40§ plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen
antas i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer reglera frågor som handlar om överlåtelse av mark, ersättning
för gatukostnader och andra åtgärder på allmän plats, som åtgärder på närliggande
parkmark.
I förslaget till exploateringsavtal framgår att alla kostnader för nödvändiga flyttningar av
ledningar ska bäras av exploatören.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning, vilket ska bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
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4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Befintliga fastigheter ombildas genom fastighetsreglering. Fastighetsägare ansöker om
fastighetsbildning.
Ledningar som kommer förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras genom
servitut eller ledningsrätt.
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 bidrar till en tätare stad med fler bostäder, vilket Malmö har ett stort behov
av.
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.
Medverkande

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

Ortofoto med planområdet markerad med röd linje.
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Planområdet ligger i Bellevuegården i sydvästra Malmö. Planområdet avgränsas i norr av
Stadiongatan, i öster och söder av Stensjögatan. Planområdets area är cirka 7151 m2 och
består av två fastigheter. Fastigheten Hyllie 9:5 ägs av Malmö Hyllie 9:5 AB, som sökt
planändringen, medan Hyllie 160:12 ägs av Malmö kommun.
Kulturmiljö

Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet är flackt med lite vegetation i form av lägre träd och buskar vid
parkeringsplatsen i planområdets östra del. Längs med Stadiongatan på allmän platsmark
finns fem välvuxna lindar från 1970. Avsikten är att träden ska bevaras på allmän plats och
får därför inte påverkas negativt när exempelvis bullerplank sätts upp.
Gång-, cykel- och biltrafik

Det finns separerad cykelväg längs Lorensborgsgatan väster om planområdet. Pågående
planprogram PP6050 anger att Lorensborgsgatan ska omvandlas till en stadshuvudgata
med fokus på cykelväg och kollektivtrafik de kommande åren. Stadiongatan och
Krokbäcksstigen har redan idag separata cykelbanor. Planområdets relativa centrala
lokalisering i Malmö innebär att området är försörjt med ett välutvecklat gång- och
cykelvägnät.
Teknisk försörjning

Planområdet kan anslutas till el-, tele-, fjärrvärme- och VA-nät.
Eventuella kostnader för att flytta befintlig telekanalisation ska bekostas av exploatör.
Kommunal och kommersiell service

Det finns god tillgång till kommunal service. I planområdets närhet finns även ett stort
utbud av kommersiell service. Vidare ligger planområdet relativt centralt i Malmö och i
kombination med goda buss- och cykelförbindelser kan framtida boende ta del av den
kommunala och kommersiella servicen som finns i centrala Malmö.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

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

Planområdet redovisas i översiktsplanen som blandad stadsbebyggelse. Planförslaget är i
linje med översiktsplanens intentioner.
Planprogram

Planområdet ligger inom gränsen för pågående planprogram PP6050 för Lorensborgsgatan.
Planprogrammet planeras gå ut på samråd sommaren 2021.
Gällande detaljplaner

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är PL1107 (ändring av
stadsplan), antagen 1974-01-16 och DP4071, antagen 1999-06-15. I PL1107 anges
användningen för befintlig byggnad som H – handel. PP4071 anger GATA på den del som
överlappar detta planförslag vilket inte medför någon förändring.
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Gällande stadsplan för området, PL1107, antagen 1974-01-16.

Gällande detaljplan för del av planområdet, DP4071, antagen 1999-06-15.

Utöver nämnda detaljplaner finns även en fastighetsindelningsbestämmelse, 1150S, som
gäller för planområdet, se bild nedan.
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Gällande fastighetsindelningsbestämmelse för planområdet, 1150S.

Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom
planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
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5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument


















Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Utemiljö vid förskolor i Malmö, 2011
Friytor vid förskolor och skolor, 2016
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Bostadspolitiska mål, 2018–2022
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015–2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012–2019
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Mobilitet för Malmö, 2020
Renhållningsordning 2021–2030 för Malmö stad
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

Utredningar till grund för planförslaget






Parkeringsutredning, LINK arkitektur, 2019-11-26
Trafikbullerutredning, Tyréns, 2020-01-10
Riskbedömning/Skyfallsutredning Hyllie 9:5 Malmö, Tyréns, 2020-06-22
Miljöteknisk undersökning, PQ Geoteknik & Miljö AB, 2020-06-30

Stadsbyggnadskontoret
Carina Tenngart Ivarsson
Enhetschef

Emilie Malmberg
Planhandläggare
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