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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att tillskapa fler bostäder genom att uppföra
bostadsbyggnader, med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningarna, på befintlig
markparkering ut mot Teknikergatan. Planläggningen ska bidra till att komplettera det
befintliga bostadsområdet med två flerbostadshus.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslagets huvudgrepp är att förtäta fastigheten Teknikern 1 med två flerbostadshus,
med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen, med en taknockshöjd på 29 meter,
vilket motsvarar cirka åtta våningar. Flerbostadshusen avses uppföras i huvudsak på
befintlig markparkering ut mot Teknikergatan. Under markparkeringen finns ett befintligt
parkeringsgarage som avses att bevaras.
De tillkommande flerbostadshusen bedöms skapa ett tydligare gaturum och klargöra var
gaturummet slutar och bostadsmiljön börjar.
Med anledning av att de tillkommande byggnaderna placeras på, i huvudsak, redan
hårdgjord yta och tar lite grönyta i anspråk finns det goda möjligheter att bevara och
utveckla områdets grönskande karaktär. Detaljplanen ställer krav på att en grönytefaktor på
minst 0,6 ska uppnås inom planområdet.
I planområdets västra del finns ett servitut för Citytunneln. Planförslaget är utformat med
hänsyn till Citytunneln.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Planområdet ligger i stadsdelsområdet Gröndal och fastigheten Teknikern 1 har en areal på
cirka 15 000 m2. Planområdet avgränsas i norr av Teknikergatan och av Södertorpsstigen i
söder. Området är uppfört inom tiden för miljonprogrammet. Den befintliga miljön bär
därför karaktärsdrag som är tidstypiska från den tiden. Inom fastigheten finns två befintliga
skivhus, dock inte inom planområdet. Husen är åtta våningar och parallellt placerade mot
varandra och med kortsidorna mot parken i söder och Teknikergatan i norr. I den norra
delen av fastigheten, utmed Teknikergatan, finns ett underjordiskt parkeringsgarage. I den
västra delen av planområdet finns ett markreservat för Citytunneln.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Planförslagets huvudgrepp är att förtäta befintligt kvarter med två flerbostadshus på cirka
åtta våningar. Planförslaget möjliggör att bottenvåningarna får inredas med
centrumverksamheter. Planområdet är beläget inom ett befintligt kvarter som är uppfört
under miljonprogrammet. Den befintliga miljön bär därför karaktärsdrag som är tidstypiska
från den tiden. De tillkommande flerbostadshusen kommer att avvika från den befintliga
strukturen både vad gäller placering och utformning. Avsikten är att det med enkelhet ska
gå att utläsa vilka byggnader som är ursprungliga och vilka byggnader som är ett nyare
tillskott i kvarteret. Avsikten är också att de tillkommande byggnaderna ska stärka upp
gaturummet och skapa en tydlighet mellan gaturummet och bostadsmiljön.
De tillkommande flerbostadshusen kommer i huvudsak att placeras på befintlig
markparkering i den norra delen av planområdet. En mindre del av byggnaderna kommer
att sträcka sig in på befintliga bostadsgårdar. Det befintliga parkeringsgaraget i den norra
delen av fastigheten avses bevaras. De tillkommande flerbostadshusen bedöms skapa ett
tydligare gaturum och klargöra var gaturummet slutar och bostadsmiljön börjar.
Placeringen innebär också att kvarterets öppenhet i stort kan bevaras samtidigt som en
tydligare rumslighet tillskapas på bostadsgårdarna.
I planområdets västra delar finns ett markreservat för Citytunneln. Planförslaget bekräftar
befintligt markreservat.
Planförslaget möjliggör uppförandet av cirka 100 nya bostäder.
2.2 Bebyggelse
Exploateringsgrad, täthet, höjder och utformning

De tillkommande flerbostadshusen kommer att uppföras som punkthus och tillåts
uppföras två meter från fastighetsgräns mot Teknikergatan. Flerbostadshusen kommer att
ha en högsta nockhöjd på 29 meter, vilket motsvarar åtta våningar. Detaljplanen reglerar en
högsta tillåten byggnadsarea på 500 m2 byggnadsarea inom respektive egenskapsområde
avsedd för huvudbyggnader. Totalt innebär detta en maximal byggnadsarea på 1000 m2 för
huvudbyggnader. Komplementbyggnader, inklusive nätstationer, tillåts uppföras inom hela
planområdet, med en begränsning på totalt 350 m2 byggnadsarea ovan mark. En
begränsning av komplementbyggnader under mark finns inte. Avsikten med detta är att
befintligt garage ut mot Teknikergatan ska kunna finnas kvar. Avsikten är inte att anlägga
ytterligare underjordiska garage.
För att huvudbyggnaderna bättre ska samspela med den befintliga miljön regleras att
byggnadernas fasader i huvudsak ska utformas med betong, puts eller liknande material
med ljusa kulörer. Likaså ska tekniska anläggningar såsom ventilation, hisschakt och
liknande integreras i byggnadsvolymen. Mindre delar får dock stick upp över taknocken.
Slutligen regleras också att balkonger inte får inglasas.
I den norra delen av planområdet, ut mot Teknikergatan finns ett underjordiskt
parkeringsgarage med nedfart i planområdets nordöstra del. Parkeringsgaraget kommer
fortsatt att vara kvar.
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Volymstudie över befintliga och tillkommande bostadsbyggnader. Planområdet är inom röd heldragen linje. Vy
uppifrån.
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Volymstudie över befintliga och tillkommande bostadsbyggnader. Planområdet är inom röd heldragen linje. Vy från
sydost.
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Pildammsvägen
Volymstudie över befintliga och tillkommande bostadsbyggnader. Planområdet är inom röd heldragen linje. Vy från
nordväst.
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning.
Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas
för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor, plantering och sociala ytor

De tillkommande flerbostadshusen uppförs i ett kvarter med befintliga och relativt
lummiga bostadsgårdar. De tillkommande byggnaderna kommer därför i huvudsak att
placeras på redan hårdgjord yta. En mindre del av byggnaderna kommer att sträcka sig in
på befintliga bostadsgårdar. För att området ska bibehålla sin gröna prägel ställer
detaljplanen krav på att en grönytefaktor om minst 0,6 ska uppnås inom planområdet.
Med fler boende i området kommer de befintliga bostadsgårdarna användas i högre
utsträckning. En utveckling av de befintliga bostadsgårdarna med fler sociala ytor bör
genomföras för att tillgodose behovet för både befintliga och nya boende inom kvarteret.
På nästkommande sida redovisas hur utemiljön i anslutning till de tillkommande
flerbostadshusen kan utformas.
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Ovan redovisas ett av flera utformningsalternativ för utemiljön runt de tillkommande flerbostadshusen. Planområdet
är inom röd heldragen linje. Blå pilar illustrerar nya infarter. I den ljusare delen kommer inga förändringar ske i
bostadsmiljön.
2.4 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Planområdet ligger i ett område med ett välutvecklat gång-och cykelvägnät. Uppförandet av
de tillkommande flerbostadshusen kommer att påverka fastighetens interna gångvägar i den
norra delen av planområdet. Se illustration ovan.
Kollektivtrafik

Planområdet är välförsörjt med kollektivtrafik. Planförslaget innebär inga förändringar för
kollektivtrafiken.
Biltrafik

Planförslaget innebär inga förändringar för biltrafiken på omgivande gatunät. I dagsläget
finns två infarter i den norra delen av planområdet, en infart finns till markparkeringen och
en till det underjordiska parkeringsgaraget. Infarten till markparkeringen kommer att
behöva flyttas österut för att bereda plats åt det västra flerbostadshuset. Ytterligare en infart
behöver anordnas strax väster om det östra flerbostadshuset (se ovan illustration). Infarten
till det underjordiska parkeringsgaraget kommer att bevaras.
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 och vad som faktiskt byggs. Det slutliga
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parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt prövas i bygglovet och de
omständigheter som råder vid det tillfället.
Inom planområdet finns idag totalt 153 parkeringsplatser och parkeringsbehovet är
beräknat till 148 parkeringsplatser, förutsatt att fastighetsägaren åtar sig att arbeta med en
medel till en hög nivå av mobilitetsåtgärder för både befintliga och tillkommande bostäder.
De tillkommande flerbostadshusen kommer att ta flera parkeringsplatser, både ovan mark
och i det underjordiska garaget i anspråk. Dessa kommer främst att ersättas genom att nya
parkeringsplatser anläggs i den västra delen av planområdet. Antalet markparkeringsplatser
inom planområdet bör inte öka efter genomförandet av detaljplanen. Parkeringsplatser kan
komma att behövas anordnas utanför planområdet, bland annat på fastigheten Hyllie
165:79 där parkeringsplatser planeras att anordnas.
Parkering för rörelsehindrades fordon bör anordnas inom 25 meter från
bostadsbyggnadernas entréer. Parkering för rörelsehindrades fordon går att anordna för de
tillkommande flerbostadshusen.
Cykelparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Det slutgiltiga
cykelplatsbehovet fastställs i bygglovet och beror på i vilken omfattning fastighetsägaren
väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder och vad som faktiskt byggs.
De tillkommande flerbostadshusen kommer att generera ett behov av cirka 222
cykelparkeringsplatser., varav 19 parkeringsplatser ska vara avsedda för platskrävande
cyklar (lådcyklar). Utrymme för cykelparkering bedöms finnas inom planområdet.
Det faktiska parkeringstalet hanteras i den efterkommande bygglovsprocessen.
Angöring

Angöring till planområdet med bil sker från Pildammsvägen via Teknikergatan.
Angöringsmöjligheter för gående och cyklister finns både från Södertorpsstigen i söder och
Teknikergatan i norr.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

De tillkommande flerbostadshusen kan anslutas till kommunala ledningar i Teknikergatan.
Skyfallshantering

För att hantera skyfall kommer åtgärder behöva vidtas, dels åtgärder för att motverka att
genomförandet av detaljplanen inte innebär en ökad avrinning från planområdet, dels för
att göra tillkommande flerbostadshus lämpliga för platsen.
För att säkerställa att detaljplanen inte innebär en ökad avrinning från planområdet regleras
att 200 m3 ska fördröjas på bostadsgårdarna. Detta motsvarar volymen i lågpunkterna inom
planområdet idag som utgör 150 m3 och behovet av nya volymer med anledning av en
ökad hårdgörningsgrad som utgör 50 m3.
För att göra de planerade byggnaderna lämpliga för platsen föreslås också en mindre
markhöjning invid byggnaderna. Detta för att motverka att skyfallsvatten ställer sig mot
byggnadernas fasader. Vid en markhöjning kommer vattnet istället rinna vidare. För att
hantera detta vatten tillsammans med tillskottsvattnet som är ett resultat av en ökad
hårdgörningsgrad föreslås att det anläggs en fördröjningsyta inom planområdet.
Fördröjningsytan föreslås anläggas på den östra bostadsgården som i dagsläget främst
består av en grönyta, med begränsade sociala värden. Vatten från den västra delen av
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planområdet måste då ledas hit, vilket föreslås ske i öppet dike. Vissa mindre sträckor kan
kulverteras för att inte påverka tillgängligheten inom planområdet negativt.
Dagvatten

I dagsläget är fastigheten ansluten till kombinerade ledningar i Södertorpsstigen, söder om
planområdet. I samband med genomförandet av detaljplanen kommer fastigheten att
anslutas till en separat dagvattenledning i Teknikergatan, norr om planområdet.
Detaljplanen innebär en högre hårdgörningsgrad än i dagsläget vilket resulterar i ökade
vattenflöden. För att minska det ökade vattenflödet reglerar detaljplanen att minst 55 % av
markytan inom planområdet ska vara genomsläpplig.
För att inte belasta ledningsnätet i högre utsträckning än i dagsläget är det också önskvärt
att vatten fördröjs inom fastigheten. Vid ett 20-årsregn med klimatfaktor 1.3 och 10
minuters varaktighet kommer 26 m2 vatten att behöva fördröjas, för att inte planförslaget
ska belasta ledningarna mer än innan detaljplanens genomförande. Det finns flera sätt att
fördröja dagvattnet på inom planområdet. För att hantera skyfall föreslås att en
fördröjningsyta anläggs på den östra bostadsgården. Fördröjningsytan har även en effekt
vid mindre regn.
Avfallshantering

Avfallshantering 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 Renhållningsforordning för Malmö stad
2021-2030.
Inom planområdet finns i dagsläget två befintliga miljöhus i anslutning till markparkeringen
ut mot Teknikergatan. Miljöhusen kommer behöva rivas för att bereda plats åt
flerbostadshusen. En ny placering av miljöhusen redovisas i illustrationen på sidan 8.
Värme, gas och elförsörjning

De tillkommande flerbostadshusen kan anslutas till befintliga ledningar i Teknikergatan.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

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

Markföroreningar har påträffats inom planområdet. Föroreningarna överstiger
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM). Detaljplanen villkorar att
startbesked inte får medges innan markföroreningarna har avhjälpts, vilket regleras med
bestämmelse på plankartan.
Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för ändring av markens höjdläge. Anledningen till detta är att
säkerställa att bostadsgårdarna kan bibehålla sin funktion som fördröjningsyta för skyfall.
Marklov krävs också för ändring av markens genomsläpplighet. Anledningen till detta är att
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säkerställa att bestämmelsen om genomsläpplighet efterlevs i samband med exploateringen
av planområdet.
Markreservat

Planområdet korsas av Citytunneln som är säkrat genom ett servitut. Servitutet reglerar att
det inte är tillåtet att, utan särskilt tillstånd, schakta, utföra anläggningar, borra eller spränga
etc under en viss angiven marknivå. Område där detta gäller är i plankartan markerad med
t1- mark och vatten ska vara tillgängliga för järnvägstunnel.
Trafikverket äger och förvaltar Citytunneln och tillhörande anläggningar.
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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.
Bedömningen grundar sig i att tillkommande byggnader placeras i huvudsak på hårdgjord
yta och åtgärder vidtas för att inte bidra till en ökad avrinning från planområdet.
Planförslaget bedöms inte heller påverka vattenkvaliteten negativt. Inom planområdet
bedöms heller inga värdefulla biotoper, hotade eller på annat sätt skyddsvärda växt- och
djurarter finnas. Med anledning av att planområdet ligger centralt i Malmö finns ett
utvecklat gång- och cykelvägnät i kombination med en god tillgång till kollektivtrafik vilket
innebär att trafikmängden inte bedöms öka i en sådan omfattning att miljökvalitetsnormen
för frisk luft riskerar att överskridas. Planförslaget kommer att innebära en försämring
gällande tillgången till dagsljus för en del av de befintliga lägenheterna inom fastigheterna
Teknikern 1 och 2. Försämringen bedöms som relativt begränsad.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild

Planförslaget innebär en förändring av den fysiska miljön genom att möjliggöra
uppförandet av två flerbostadshus i form av punkthus i planområdets norra del. De
tillkommande bostadshusen kommer i huvudsak att uppföras på redan ianspråktagen mark
ut mot Teknikergatan. Endast en mindre del av byggnaderna kommer att sträcka sig in på
de befintliga bostadshusens gårdar. Punkthusen bidrar till en variation i området då
byggnadernas volym, placering och utformning avviker från den befintliga strukturen i
området medan byggnadshöjden är anpassad till befintliga byggnader inom fastigheten.
För att kompensera förlusten av befintlig gårdsyta i de norra delarna av planområdet bör
detta kompenseras genom att gårdsyta anläggs i anslutning till de tillkommande
byggnaderna samt att kvalitativ gårdsyta anläggs i de östra delarna av planområdet, där det
idag främst finns en gräsmatta och ett antal träd. Detta är dock inget som regleras i
detaljplanen.
De tillkommande flerbostadshusen bedöms skapa ett tydligare gaturum och klargöra var
gaturummet slutar och bostadsmiljön börjar.
Sammantaget bedöms inte stadsbilden påverkas negativt av detaljplanens genomförande.
Dagsljus

Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR). Av dessa framgår att
rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med
hänsyn till rummets avsedda användning. (BBR - avsnitt 6:322). Nybyggnadskravet är en
dagsljusfaktor på 1,0 procent.
Två dagsljusstudier har genomförts, en för de tillkommande flerbostadshusen (2020-12-01)
och en för befintliga flerbostadshus inom fastigheten (2020-09-14). För de befintliga
flerbostadshusen finns också ett kompletterande PM med anledning av att byggnader har
skjutits något åt öster och söder sedan den ursprungliga utredningen togs fram.
Utredningen för de tillkommande flerbostadshusen visar att tillgången till dagsljus kommer
att vara mycket god. Dagsljuset beräknades för ett normalplan per flerbostadshus (våning
2) och visade att dagsljusfaktorn kommer att uppgå till mellan 1,4 och 4,8 procent.
Inom fastigheten finns också två befintliga flerbostadshus som kommer att få en försämrad
tillgång till dagsljus. På grannfastigheten Teknikern 2 kommer ytterligare ett flerbostadshus
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få en försämrad tillgång till dagsljus. För befintliga bostäder finns inga riktvärden för
dagsljus. I illustrationerna nedan och på nästkommande sidor redovisas tillgången till
dagsljus i befintliga flerbostadshus före och efter detaljplanens genomförande.
Referensvärdet har varit de krav som ställs vid nybyggnation, det vill säga en dagsljusfaktor
på 1,0 procent.

Flerbostadshus 1 (i den västra delen av fastigheten Teknikern 1):

Illustrationen redovisar vilka och hur många rum som i dagsläget inte når upp till dagsljuskraven (24/112 rum)
i befintlig byggnad i den västra delen av fastigheten Teknikern 1.

Illustrationen redovisar vilka och hur många rum som efter detaljplanens genomförande inte når upp till
dagsljuskraven (27/112 rum). Genomförandet av detaljplanen innebär en försämring av tillgången till dagsljus i
Illustrationen
tre rum. redovisar vilka och hur många rum som i dagsläget inte når upp till dagsljuskraven (21/112 rum)
i befintlig byggnad i den östra delen av fastigheten Teknikern 1.
Flerbostadshus 2 (i den östra delen av fastigheten Teknikern 1)

Illustrationen redovisar vilka och hur många rum som efter detaljplanens genomförande inte når upp till
dagsljuskraven (47/112 rum). Genomförandet av detaljplanen innebär en försämring av tillgången till dagsljus i
26 rum. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka tillgången till dagsljus på byggnadens östra sida.
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Flerbostadshus 3 (i den västra delen av fastigheten Teknikern 2):

Illustrationen redovisar vilka och hur många rum som i dagsläget inte når upp till dagsljuskraven (3/126 rum) i
befintlig byggnad i den västra delen av fastigheten Teknikern 2.

Illustrationen redovisar vilka och hur många rum som efter detaljplanens genomförande inte når upp till
dagsljuskraven (9/126 rum). Genomförandet av detaljplanen innebär en försämring av tillgången till dagsljus i 6
rum.

För byggnader inom fastigheten Teknikern 1 redovisas balkongsidorna, då det är dessa
fasader som påverkas mest av föreslagen förtätning. För den östra fasaden på det östra
flerbostadshuset har ett normalplan studerats. Resultat visar en mycket marginell påverkan
på dagsljustillgången, där enbart ett fåtal rum för en försämrad dagsljustillgång på som mest
0,1 procentenheter. Inom fastigheten Teknikern 2 redovisas den västra fasaden på
byggnaden som vetter mot fastigheten Teknikern 1. Illustrationerna redovisar tillgången till
dagsljus i varje enskilt rum.
Av studerade normalplan är det i dagsläget 48 av 350 rum som inte når upp till de krav som
ställs vid nybyggnation, det vill säga en dagsljusfaktor på 1,0 procent Efter detaljplanens
genomförande kommer dock ytterligare 35 rum inte nå upp till kraven. Efter detaljplanens
genomförande är det totalt 83/350 rum som inte når upp till en dagsljusfaktor på 1,0
procent. Övriga rum kommer att ha en god tillgång till dagsljus.
För de rum som i dagsläget ligger under en dagsljusfaktor på 1,0 procent kommer vissa
rum inte försämras. Majoriteten av rummen kommer dock försämras med cirka 0,1–0,3
procentenheter. De rum som försämras allra mest är sovrum, där behovet av dagsljus kan
antas vara lägre (från en dagsljusfaktor på 0,9 procent till 0,6 procent).
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Av de lägenheter som i dagsläget ligger över en dagsljusfaktor på 1,0 procent som efter
genomförandet av detaljplanen hamnar under en dagsljusfaktor på 1,0 procent är den
största försämringen cirka 0,3 procentenheter.
Sedan utredningen togs fram har det västra tillkommande flerbostadshuset skjutits cirka
fem meter åt öst och båda de tillkommande flerbostadshusen har flyttats cirka två meter åt
söder. Flytten av byggnaderna försämrar inte dagsljustillgången mer än vad som ryms inom
felmarginal av den ursprungliga beräkningen, varför en ny utredningen inte bedömdes som
nödvändig.
Sammantaget kommer genomförandet av detaljplanen innebära en försämrad tillgång till
dagsljus för en majoritet av de befintliga lägenheterna. Däremot kommer försämringen för
de allra flesta vara marginell och tillgång till dagsljus kommer fortsatt vara mycket god och
över kravet som ställs vid nybyggnation. För ett fåtal lägenheter kommer försämringen vara
större, men tillgången till dagsljus bedöms fortsatt som relativt god. Med tanke på
fastighetens centrala läge i kombination med att majoriteten av lägenheterna är
genomgående bedöms försämringen som acceptabel.
Solstudie

Solstudier
De tillkommande byggnaderna kommer att bidra till skuggbildning i området. Solstudien
visar att de tillkommande byggnader enbart i liten utsträckning kommer att påverka
befintliga bostadsgårdar. Majoriteten av skuggbildningen kommer att ske ut mot
Teknikergatan och Pildammsvägen. För att få en representativ bild av hur de tillkommande
byggnaderna påverkar skuggbildning i området under året baseras solstudien på
höst/vårdagsjämning samt vid sommarsolståndet, se illustrationer nedan.

Skuggbildning i området höst/vårdagsjämning kl. 08.00. Planområdet är inom röd heldragen linje.
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Skuggbildning i området höst/vårdagsjämning kl. 12.00. Planområdet är inom röd heldragen linje.

Skuggbildning i området den höst vårdagsjämning kl. 18.00. Planområdet är inom röd heldragen linje.
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Skuggbildning i området på midsommar kl. 8.00. Planområdet är inom röd heldragen linje.

Skuggbildning i området på midsommar kl. 12.00. Planområdet är inom röd heldragen linje.
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Skuggbildning i området på midsommar kl. 18.00. Planområdet är inom röd heldragen linje.
Kulturmiljö

Planområdet ligger inom ett område som är ett karaktäristiskt miljonprogramsområde,
uppfört under 1970-talet. Området bär tydliga karaktärsdrag från den tiden. Hur och under
vilka perioder Malmö har växt går att utläsa i utformningen av byggnader och i
stadsstrukturen. Det är viktigt att den möjligheten kvarstår. Planförslaget avviker från
omkringliggande byggnader och områdets struktur både vad gäller placering av byggnader
men också byggnadernas utformning. Det blir därför tydligt utläsbart vilka byggnader som
tillhör den ursprungliga strukturen och vilka byggnader som tillkommit senare.
Planförslaget bedöms därför inte påverka områdets kulturmiljövärden negativt.
Grönstruktur

Placeringen av föreslagna nya byggnader kommer innebära att en liten del av de befintliga
bostadsgårdarna tas i anspråk utöver befintlig parkeringsplats. Området som behövs tas i
anspråk är cirka 300 m² per bostadsgård. Tre träd på den västra bostadsgården hamnar
inom, eller i närheten av den tillkommande byggrätten och kommer att behöva fällas i
samband med uppförandet av byggnaderna. Detta är en negativ konsekvens av
detaljplanens genomförande. Detaljplanen ställer som krav att en grönytefaktor på minst
0,6 ska uppnås inom planområdet. Förlusten av grönska där tillkommande byggnader
uppförs bör kompenseras i resterande delar av planområdet, förslagsvis i planområdets
östra delar. I den östra delen av planområdet finns det möjlighet att utveckla en mer
kvalitativ bostadsgård.
Risker och säkerhet

Cirka 900 meter från planområdet ligger Heleneholmsverket som hanterar naturgas och
eldningsolja. För Heleneholmsverket finns ett uppmärksamhetsområde som sträcker sig
som mest cirka 300 meter från Heleneholmsverket. Planområdet ligger cirka 700 meter från
uppmärksamhetsområdet, vilket bedöms vara ett tillräckligt avstånd. Inga åtgärder bedöms
därför som nödvändiga med hänsyn till risk.
Luftkvalitet

Planförslaget innebär en förtätning med fler människor och rörelser på platsen. Närheten
till service och kollektivtrafik i kombination med goda cykelförbindelser innebär att
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påverkan på luftkvaliteten kan minimeras. Miljökvalitetsnormen för frisk luft bedöms klaras
vid bostäderna utan att det finns någon risk för ett överskridande.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till kanalen. 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.
Detaljplanen innebär att två byggnader kommer att uppföras där det påträffats föroreningar
över riktvärdet för känslig markanvändning. I samband med anläggningsarbete föreslås en
schaktsanering. Detta innebär att mängden föroreningar inom fastigheten minskar och
minskar också risken för påverkan på vattenkvaliteten. Planförslaget innebär också att
byggnader uppförs på en befintlig markparkering, vilket innebär minskade ytor för
parkering. Avrinning från parkeringsplatser har generellt sett en högre
föroreningsbelastning än takvatten. Genomförande av detaljplanen bedöms därför inte
medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

En dagvatten- och skyfallsutredning för fastigheten Teknikern 1 har tagits fram av WSP
Samhällsbyggnad, 2020-11-18.
Utredningen visar att det krävs åtgärder för att möjliggöra en god skyfallshantering.
Utgångspunkten i utredningen har varit dels att möjliggöra en god skyfallshantering inom
fastigheten Teknikern 1 och dels att förtätningen inte ska innebära försämringar för
intilliggande fastigheter vid ett skyfall.
Utredningen visar att det är möjligt att genomföra åtgärder för att både säkerställa att de
planerade byggnaderna blir lämpliga och att genomförandet av detaljplanen inte innebär
ökad avrinning, vilket kan resultera i en försämring för omkringliggande fastigheter.
För att säkerställa en god skyfallshantering har plankartan försetts med bestämmelse om att
200 m3 skyfallsvatten ska fördröjas inom planområdet.
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Ovanstående illustration visar hur vatten i dagsläget ställer sig inom planområdet vid ett 100-årsregn med 1.3
klimatfaktor. Streckad svart linje illustrerar tillkommande byggnader. Notera att lila områden inom planområdet är
trappnedgångar/nedfart till parkeringsgarage.

Ovanstående illustration visar på ett av flera alternativ för en skyfallshantering inom fastigheten. Föreslaget innebär
att marken höjs vid de tillkommande flerbostadshusen och att vatten leds via ett dike till den östra bostadsgården,
där en mindre sänka föreslås anordnas (se vita pilar).
21 (31)

Markföroreningar

Markundersökning
Inom planområdet har mark påträffats som är förorenad. En markundersökning har
genomförts av Sweco Enviroment AB och är daterad 2020-06-26. Markundersökningen
har omfattat jordprovtagning i 16 provpunkter inom hela fastigheten Teknikern 1. I fem
punkter har grundvattenrör installerats. Totalt 25 jordprov har skickats in för analys på
laboratorium där först 17 prov analyserades varvid föroreningar påträffades. Åtta
kompletterande jordprover skickades därefter in för att avgränsa föroreningarna i djupled.
Samtliga fem grundvattenprov har också skickats in för analys på laboratorium.
Resultatet av jordproverna har jämförts med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Resultatet av
grundvattenproverna har jämförts med riktvärden från Sveriges geologiska undersökning
(SGU) och Svenska Petroleum Institutets (SPI) branschrekommendationer. För ämnen där
svenska riktvärden och bedömningsgrunder saknas har jämförelser gjorts med holländska
åtgärdsvärden (Intervention values).
Den utfärda undersökningen visar att Naturvårdsverkets riktvärden för känslig
markanvändning (KM) överskrids i tre punkter i de norra delarna av fastigheten samt i fyra
punkter i den södra delen av fastigheten.
Föroreningarna i jord avser metaller (bly, kvicksilver, zink och barium) och organiska
ämnen (PAH och PCB). Samtliga föroreningar är påträffade i fyllnadsmaterial. Inga
föroreningar har påträffats i naturliga jordlager.
Grundvattenproverna visar i stort på låga halter, väl under relevanta rikt- och jämförvärden
för nästan samtliga parametrar och även under laboratoriets rapporteringsgränser avseende
halter av organiska kolväten. Dock har arsenik visats överskrida SGUs generella riktvärde
marginellt i en punkt i den norra delen av fastigheten. I punkten där arsenik påträffats i
grundvatten har jordprov uttagits och analyserats. Arsenik påvisades också i jorden, men i
halter långt under riktvärdet för känslig markanvändning (KM). Det bedöms som troligt att
resultatet kan vara missvisande med anledning av ofullständig omsättning av grundvattnet i
röret.
Föroreningar har enbart påträffats i sju av sexton provtagningspunkter. I resterande
provpunkter underskrids riktvärdena. Detta tyder på att fyllnadsjorden bara ställvis är
förorenad.
Föroreningar har påträffats främst i den norra delen av planområdet invid de tillkommande
flerbostadshusen och i den sydöstra delen av fastigheten. I den sydöstra delen av
fastigheten har PAH-H, PAH-M, PCB, bly och kvicksilver påträffats. Den styrande
exponeringsvägen har antagits vara intag av växter, intag av jord och inandning av ånga i
byggnader. Med anledning av att inga byggnader planeras i denna delen av planområdet och
att marken består av en backe där odling troligtvis inte kommer att ske bedöms det inte
föreligga något akut åtgärdsbehov. Däremot bedöms det som möjligt att genomföra en
schaktsanering vid eventuella framtida behov. Invid de tillkommande flerbostadshusen
kommer schaktning behöva ske i samband med uppförandet av byggnaderna. Med
anledning av att föroreningarna ligger ytligt kommer föroreningarna också att avlägsnas.
En kompletterande markundersökning bör genomföras inför schaktarbetet för att avgränsa
föroreningarna i djup- och planled och för att klassa massorna. Även föroreningen av
arsenik i grundvattnet bör utredas vidare inför schaktarbetet.

22 (31)

Plankartan har försetts med bestämmelse om att startbesked inte får ges förrän
markföroreningarna har avhjälpts.
Kompletterande grundvattenprovtagning
Markundersökningen har också kompletterats med en grundvattenprovtagning, daterad
2020-12-18, för att utreda om det förekommer klorerade alifatiska kolväten i grundvattnet
inom det område där de tillkommande flerbostadshusen planeras uppföras.
Grundvattenprovtagning uttogs från tre befintliga rör i den norra delen av fastigheten och
tre prover skickades på analys. Resultatet visade att alla parametrar av klorerade alifatiska
kolväten i grundvattenproverna underskriver laboratoriets rapporteringsgräns.
Kompletterande PM

Avhjälpandeåtgärder föreslås inom hela planområdet. Planområdet föreslås delas upp i en
nordlig och en sydlig del där påträffade markföroreningarna i norr hanteras först i samband
med exploateringen. En stor del av de tillkommande byggnaderna kommer att placeras
både ovanpå det underjordiska garaget i norr, men delvis även en bit in på bostadsgården.
Den biten av bostadsgården där byggnader föreslås uppföras kommer att friläggas ner till
cirka 3,5 meter. Förorenad jord avses grävas upp och omhändertas.
I den södra delen föreslås kompletterande jordprover för att ytterligare tydliggöra
föroreningssituationen och eventuella föroreningar som kan innebära en risk avhjälpas.
Påträffade föroreningar i söder bedöms vara begränsade och kan avhjälpas.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar anges i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35 m2
är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida 50 dBa
ekvivalent och 70 dBa maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån inte
överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid
smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.
Detaljplanen innehåller en bestämmelse som gör ovanstående riktvärden bindande.
Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller
riktvärdet.
Planområdet är utsatt för trafikbuller från omgivande gator. En utredning är därför
framtagen av PE Arkitektur & Infrastruktur, 2020-05-28, reviderad 2020-12-02. I
beräkningen har befintliga trafikmängder på omgivande gator räknats upp till prognosår
2040.
Utredningen visar att beräknade ekvivalenta bullernivåer vid fasad uppgår till som mest 59
dBA. Bullernivåerna är beräknade för samtliga våningsplan, nedan redovisas dock enbart
det våningsplan som utsätts för högst bullernivåer. Utredningen visar också att en uteplats
skyddad från trafikbuller går att anordna utan risk för att trafikbullerförordningens
riktvärden riskerar att överskridas, se illustrationer på nästkommande sida.
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Trafikbullernivåerna har beräknats på varje enskilt våningsplan och vid flera punkter på varje fasad. Den högst
uppmätta ekvivalenta trafikbullernivån redovisas i dBA inom cirklarna. Vid varje fasadsida redovisas
trafikbullernivåerna mer ingående för varje våningsplan (v1-v8 följt av ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå).

Illustration över ekvivalenta bullernivåer inom fastigheten. Planområdesgräns illustreras med blå heldragen linje.
Illustrationen visar att det är möjligt att anordna uteplatser på ytor där de ekvivalenta ljudnivåerna understiger 50
dBA (ljusgrön, grön och mörkgrön färg).
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Illustration över maximala bullernivåer inom fastigheten. Planområdesgräns illustreras med blå heldragen linje.
Illustrationen visar att det är möjligt att anordna uteplatser på ytor där de maximala ljudnivåerna understiger 70
dBA (ljusgrön, grön och mörkgrön färg).
Trafikkonsekvenser

Planförslaget möjliggöra cirka 100 bostäder. Förtätningen sker i ett område med ett
välutvecklat trafiknät och i anslutning till Pildammsvägen, som har en hög framkomlighet.
Omgivande trafiknät bedöms kunna hantera den ökade trafikmängden som genomförandet
av detaljplanen kommer att innebära.
Konsekvenser för Citytunneln

Inom planområdet går Citytunneln. Citytunneln har ett skyddsområde på 10 meter från
tunnelns ytterkant och ett riskområde på 50 meter. En riskutredning har tagits fram av
MKB fastighets AB (2020-11-27). Utredningen visar att de tillkommande byggnaderna och
tillhörande konstruktion kommer att hamna utanför skyddszonen på 10 meter, men
innanför riskområdet på 50 meter. Inom 50 meter från Citytunneln ska eventuella risker
kartläggas, och eventuella åtgärder säkerställas. Den risk som bedömdes ha störst
sannolikhet att påverka Citytunneln är vibrationer i samband med anläggningsarbetet.
Genom installation av vibrationsmätare kan risken hanteras.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Exploateringsavtal har upprättats. Exploateringsavtalet reglerar anordnandet av nya infarter
till planområdet från Teknikergatan samt återställande av befintliga infarter.
Exploateringsavtalet reglerar också hantering av dagvatten.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Planområdet omfattar en del av fastigheten Teknikern 1 som ägs av MKB Fastighets AB.
Inom fastigheten finns ett servitut för Citytunneln. Planförslaget bedöms inte innebära
några konsekvenser för varken fastigheten Teknikern 1 eller servitutet.
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3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Kommunfullmäktige antog den 26 april 2018 en handlingsplan för bostadsförsörjning.
Målen ska bland annat utgöra utgångspunkt för planläggning enligt plan- och bygglagen.
Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att planförslaget medger ett ökat antal bostäder.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom en god boendemiljö
där bostadsgården är avskild från gatunätet samt ett säkert och utvecklat gång- och
cykelvägnät i närområdet. Precis söder om planområdet ligger den närmsta parken. Mellan
planområdet och parken finns inga barriärer som hindrar barn att fritt röra sig mellan sin
boendemiljö och parken.
Tillgänglighet

Inom eller i närheten av området finns inga betydande höjdskillnader som påverkar
tillgängligheten inom planområdet negativt. För att hantera skyfall föreslås att vatten leds i
ett öppet dike inom planområdet. För att öka tillgängligheten inom planområdet kan diket,
bitvis, kulverteras.
Jämställdhet

Planområdet är välförsörjt med både kollektivtrafik och ett utvecklat gång- och
cykelvägnät. Inom gångavstånd ligger Mobilias köpcenter med ett stort utbud av
kommersiella verksamheter. Kvinnor tenderar att åka kollektivt, går och cyklar i större
utsträckning än män som oftare väljer bilen. Genom att förtäta i områden där boende med
enkelhet kan gå, cykla eller använda kollektivtrafiken kan kvinnor gynnas.
Kommunal service

Behovet av för- och grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga
skolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot det ökade antalet barn som kommer att
bo i området.
Kommersiell service

Genomförandet av detaljplanen bedöms bidra positivt till befintlig kommersiell service i
planområdets närhet. Fler boende ger ett ökat kunderunderlag.

4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Fastighetsägaren ansvarar för frågor om ev. markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar
och avtal.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

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.
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.
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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. De tillkommande flerbostadshusen placeras på
en befintlig räddningsväg. En ny räddningsväg bedöms kunna anordnas för att säkerställa
räddningstjänstens tillgång till befintliga byggnader inom planområdet. Exploatör ska
redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.

Ovan illustration redovisar föreslagna räddningsvägar, se blågröna linjer. Planområdet är inom röd heldragen linje.

Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband med
bygglovsansökan.
E.ON Energilösningar AB har ledningar inom planområdet. Arbete i närheten av
ledningarna ska utföras enligt EVS grävningsbestämmelser.
Citytunneln korsar planområdet. Vid uppförandet av nya byggnader inom planområdet
kommer vissa säkerhetsåtgärder att krävas. Trafikverket ska kontaktas inför byggskedet.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och MKB Fastighets AB. 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 kommer preliminärt att reglera frågor som har med mindre åtgärder
på Teknikergatan att göra samt dagvattenhantering.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Inga förändringar i fastigheter bedöms nödvändiga i samband med genomförandet av
detaljplanen.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av att det finns utrymme i den befintliga strukturen och
obebyggda ytor på fastigheten som kan utnyttjas bättre. Planläggningen bidrar till fler
bostäder på redan ianspråktagen mark innanför Yttre ringvägen.
Planförfarande

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

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

Planområdet ligger i stadsdelsområdet Gröndal har en areal på cirka 13 000 m2.
Planområdet avgränsas i norr av Teknikergatan och av Södertorpsstigen i söder.
Fastigheten ägs av MKB Fastighets AB. I den västra delen av planområdet finns ett servitut
för Citytunneln.

Ortofoto över planområdet som är markerat med röd heldragen linje.
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Platsens historik

Planområdet används för bostadsändamål. Området är uppfört under miljonprogrammet
och bär karaktärsdrag som är stilbildande från den här perioden. Dessförinnan bestod
området av ett koloniområde, vilket inte tydligt går att utläsa i området idag.
Bebyggelse

Inom fastigheten finns idag två byggnader i åtta våningar, parallellt placerade mot varandra
och med kortsidorna mot parken i söder och Teknikergatan i norr. Mellanrummen mellan
byggnaderna utgör gårdsmiljöer. Ut mot den norra fastighetsgränsen finns ett
parkeringsgarage. I den sydsöstra delen av fastigheten finns en nätstation.
Kulturmiljö

Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök har år 1985 en gravplats påträffats norr om
planområdet, på Teknikergatan. Fornlämningen är undersökt och borttagen. Inga
fornlämningar har påträffats inom planområdet. Skulle misstanke på fornlämning påträffas
i samband med markarbeten ska markarbetet avbrytas omedelbart och länsstyrelsen
kontaktas i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet är relativt flackt med knappt märkbara nivåskillnader. En majoritet av ytan
inom planområdet består av genomsläppligt markmaterial i form av gräsmattor, lekplatser
och vegetation.
I grönplanen anges att planområdet har tillgång till fem parkstorlekar inom rimligt avstånd.
Det närmsta grönområdet ligger i direkt anslutning till planområdet i söder.
Kollektivtrafik

Planområdet är relativt välförsörjt med kollektivtrafik. Stadsbusslinje nummer 6 trafikerar
Pildammsvägen. Den närmaste busshållplatsen ligger ett tiotal meter från planområdet.
Cirka 600 meter från planområdet, vid Mobilias köpcenter går flera stads- och regionala
busslinjer.
Gång-, cykel- och biltrafik

Strax söder om planområdet finns en cykelväg (Södertorpsstigen). Precis norr om
planområdet går Teknikergatan och till väst löper Pildammsvägen.
Teknisk försörjning

Planområdet är sedan tidigare bebyggt med flerbostadshus och är redan försörjt med
nödvändig teknisk försörjning som el, tele, vatten- och avlopp och fjärrvärme.
Kommunal och kommersiell service

Planområdet ligger relativt centralt i Malmö med korta avstånd till både kommunal och
kommersiell service. Köpcentret Mobilia ligger cirka 400 meter från planområdet med ett
stort kommersiellt utbud. Den närmaste förskolan ligger cirka 70 meter söder om
planområdet. Den närmaste vårdcentralen ligger cirka 650 meter norr om planområdet.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Citytunneln går delvis under planområdet. Citytunneln är riksintresse för kommunikationer.
Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som existerande blandad stadsbebyggelse. I
översiktsplanen förordas olika täthetsgrader i olika områden i en skala på 1-4 där 1 är en
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mycket hög täthet bebyggelsestruktur och 4 är en gles bebyggelsestruktur. Planområdet
ligger i ett område med täthetsgrad 3–4. Föreslagen byggnation är förenlig med detta.
Gällande detaljplan

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Pl 970 och ÄDp 4636.
Detaljplan Pl 970 som medger bebyggelse för bostäder och parkering. ÄDp 4636 reglerar
markreservat för Citytunneln.
Gällande detaljplan upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument












Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Bostadspolitiska mål, 2018-2022
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
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, 2020
Renhållningsförordning för Malmö stad 2021-2030

Utredningar till grund för planförslaget













Trafikbullerutredning, PE Teknik och arkitektur, 2020-12-02
Dagvatten- och skyfallsutredning, WSP samhällsbyggnad, 2020-11-18
Dagsljusstudie bef. byggnader, White Arkitekter, 2020-09-15
Teknikern 1, dagsljus- och solljusberäkning, White Arkitekter, 2020-12-02
Kompletterande PM dagsljusstudie bef. byggnader, White Arkitekter, 2020-12-02
Miljöteknisk markundersökning, Sweco Environment AB, 2020-06-26
Kompletterande grundvattenprovning, Seco Environment AB, 2020-12-18
Mobilitets- och parkeringsutredning, MKB Fastighets AB, 2020-08-18
Solstudie, Sjögrens Arkitekter, 2020-12-03
Riskinventering skyddszon, Citytunneln, MKB fastighets AB, 2020-11-27
Konstruktionsutredning, parkeringsgarage, Tyréns AB 2020-07-02

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau
Enhetschef

Dennis Bengtsson
Planhandläggare
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