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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 7:4 och del av fastigheten
Bunkeflo 10:1 (öster om Sivåkersvägen) i Hyllievång i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra tät, grönskande och
välkomnande bebyggelse som innehåller bostäder och verksamheter i området öster
om Sivåkersvägen. Syftet med detaljplanen är även att säkra ett grönt gång- och
cykelstråk på allmän plats, som ska koppla samman Almviksvägen och Lingatan.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder och
kontor i ett mycket kollektivtrafiknära läge.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Planarbetet föreslås pröva möjligheten att tillföra ca 150 bostäder och ca 4 000
kvadratmeter BTA kontor inom planområdet.
Planområdet består idag av grusytor och en gräsremsa längs Sivåkersvägen. Parallellt
med Sivåkersvägen finns en markväg som tidigare har använts för åtkomst till
järnvägen.
Planområdet är den sista oplanerade delen av området kring Skrivaregatan. I området
medges kontor, bostäder, skola, förskola och parkeringshus i gällande detaljplaner.
Den tidigare planlagda bostadsbebyggelsen i området består av kvarter med 4–7
våningar höga byggnader. Kontorsbebyggelsen består i huvudsak av större
kontorsbyggnader om ca 15–25 000 kvm BTA vardera. Skolan är planerad för 630
elever. Planområdet ligger även i utkanten av Hyllie, där det nya Hyllie möter det byoch odlingslandskapet.

Hyllie
centrum

Bunkeflo by
och Sivåker
Planområdet

Planområdet ligger i mötet mellan odlingslandskapet och Hyllie centrum.

V 200408

Detaljplanen föreslås möjliggöra:
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En arkitektur som tillför värden till alla människor i Malmö genom att
komplettera området kring Skrivaregatan med tät och nära bebyggelse med en
annan karaktär än den som finns i gällande detaljplaner i närområdet, så att ett
varierat bostadsutbud skapas i Hyllie och Malmö. Arkitekturen ska upplevas
som välkomnande för den som färdas in i Hyllie på Almviksvägen.
Arkitekturen ska stärka tryggheten i området genom en blandning av
funktioner.



En arkitektur som främjar livet i stadens rum genom att säkra ett trivsamt och
grönt rörelsestråk längs Sivåkersvägen och genom att aktiverad förgårdsmark
kan finnas mot omgivande gator.



En arkitektur som är inbjudande och tillgänglig genom att bostäder med
entréer, uteplatser och fönster mot omgivande gaturum skapar trygga
offentliga miljöer.



En arkitektur som stärker Malmös och områdets särart genom att på ett
medvetet sätt ta hand om mötet mellan det historiska by- och
odlingslandskapet i såväl volym som material och uttryck. Den nya
bebyggelsen ska utformas för att skapa en extra grönskande del av området
kring Skrivaregatan och det rekordgröna Hyllie.



En arkitektur som gestaltas i relation till sin omgivning genom att knyta ihop
den storskaliga bebyggelsen söder om citytunnelspåren, med stora kontor och
MIS skolbyggnad, med den befintliga småskaliga bebyggelsen i Bunkeflo by
och kommande bebyggelsen söder om Almviksvägen, som enligt
översiktsplanen ska bli mer småskalig än bebyggelsen i centrala Hyllie.
Bebyggelsen ska även visa hänsyn till skolmiljön på grannfastigheten så att
denna inte skuggas utan så att den nya bebyggelsen i stället tillför värden till
skolgården genom att skydda från vind och genom att skapa insyn så att
skolgården har ögon på sig när verksamheten är stäng.



En arkitektur som ger sinnliga upplevelser genom att skapa en trivsam
boendemiljö där det fantastiska läget med fri sikt mot kustlandskapet och med
kvällssol kombineras med vind- och bullerskyddade och grönskande gårdar
och gaturum.



En arkitektur som bidrar till Malmös miljömässiga hållbarhet genom att
bostäder och verksamheter placeras i ett läge i staden som både har mycket
nära till en kollektivtrafiknod, till service och mötesplatser och som är väl
kopplat till stadens cykelvägnät. Ny grönska på gårdar, förgårdsmark och
längs det gröna rörelsestråket ska göra så att den idag artfattiga miljön
utvecklas och att den biologiska mångfalden främjas.

Planområdet föreslås inledningsvis tillför cirka 150 nya bostäder inom stadens
bostadsåtagande inom Storstadspaketet. Planområdet ligger inom influensområde för
linje 6 och 10.
ÖVERGRIPANDE ÖVERVÄGANDE SOM PLANARBETET BEHÖVER OMFATTA

Planarbetet behöver utreda hur stor exploateringen kan bli så att det
kollektivtrafiknära läget kan utnyttjas utan att boendekvalitén äventyras. Planområdet
ligger visserligen nära Hyllie centrum men kan ändå komma att upplevas lite avsides,
mer vänt mot det öppna landskapet kring Bunkeflo by än mot själva Hyllie.
Planområdet är dessutom omgivet av offentliga verksamheter; skola, sporthall och
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förskola, och ett parkeringshus. I detta, lite avskilda läge, bedöms det extra viktigt att
fokusera på kvalitén i själva boendemiljön och ge de boende förutsättningar att känna
gemenskap med sina grannar. Planområdets bebyggelse kommer dessutom att utsättas
både för buller från järnvägen och angränsande gator och för vind från väster vilket
ställer krav på skyddade inre bostadsgårdar kan skapas.
Almviksvägen utgör både huvudcykelstråk och trafikeras av stadsbusslinje nr 6. Det är
önskvärt med utåtriktade verksamheter i bottenvåningen mot Almviksvägen.
Angöring måste i så fall ordnas inom 25 m från varje entré. Planarbetet behöver
utreda hur mycket centrumverksamhet som kan finnas, samtidigt som
framkomligheten för buss- och biltrafik samt cyklister på Almviksvägen inte
äventyras.
Planområdet ligger delvis inom riksintresse för Kustzonen. Planläggningen utgör
tätortsutveckling och bedöms inte påverka riksintresset. Närheten till citytunnelspåret
som utgör riksintresse för järnväg, ställer krav på att planläggningen inte innebär att
detta riksintresse påverkas negativt. Att planarbetet säkerställer att den nya
bebyggelsen kan uppföras så att naturvårdsverkets riktlinjer om buller från spårtrafik
klaras är därför extra viktigt.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen ny blandad stadsbebyggelse för området.
Planområdet ligger utanför själva centrumområdet för Hyllie. Almviksvägen är
redovisad som befintligt huvudcykelstråk, befintlig huvudgata och befintlig sträckning
för stomlinjenät för busstrafik. Det föreslagna ändamålet är förenlig med
översiktsplanen.
Planområdet omfattas av fördjupningen av översiktsplanen för södra Hyllie, FÖP
södra Hyllie. Där pekas planområdet ut som blandad stadsbebyggelse och
Almviksvägen pekas ut som planerad huvudgata.

Plankarta för FÖP södra Hyllie. Planområdet inom vit, streckad linje.
Grundläggande utgångspunkter i FÖP södra Hyllie berör planområdet:


Planförslaget ska bidra med en tät och blandad stadsbebyggelse för att stärka
Hyllies stadsmässighet och erbjuda många lokaliseringar för bostäder och
verksamheter.
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Planförslaget ska bidra till Hyllies identitet genom en tydlig stadsbyggnadsidé
som baseras på Malmös möte med Söderslätt. Det förankrar utbyggnaden på
platsen och i dess historia. Lokala kvaliteter är unika.



Planförslaget ska stärka Malmö med nya stadsrum som har betydelse på
stadsnivå och stärka södra Hyllie lokalt med sociala och trygga grannskap.



Planförslaget ska bidra med effektiva kollektiv-, gång- och cykellösningar. Var
och hur vi rör oss genom staden är avgörande för stadsliv och
klimatpåverkan.



Planförslaget ska bidra till förverkligandet av Klimatkontrakt för Hyllie genom
att det ska gälla för hela planområdet.



Genomförandet av planförslaget ska baseras på fem strategier: utgå från
kollektivtrafik, skapa attraktivitet tidigt, agera flexibelt, bygg färdigt och
integrera med omgivningen.

Det föreslagna ändamålet är förenlig med översiktsplanen.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

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

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning
ska därför inte upprättas. Genomförandet bedöms inte medföra betydande
miljöeffekter på:


befolkning och människors hälsa



djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap, och biologisk mångfald i
övrigt



mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö



hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt



annan hushållning med material, råvaror och energi



andra delar av miljön.

Detaljplanen kan dock medföra viss miljöpåverkan som kommer att utredas under
planarbetet och redovisas i planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms följande frågor behöva utredas:


bebyggelsens utformning



buller från väg och järnväg



skuggning av kringliggande bebyggelse och gaturum samt förutsättningar för
att uppnå BBRs krav på dagsljus inomhus



trafik, parkering och angöring
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dagvatten, skyfall och påverkan på befintligt dikningsföretag

PLANFÖRFARANDE

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

ANTAGANDE

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

SÖKANDE

Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

-

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN
SBN

2021-04
2022-09
2023-04
2023-09

Carina Tenngart Ivarsson

Åse Andreasson

Enhetschef

Planhandläggare
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Orienteringskarta. Planområdet inom röd, streckad linje.

P-hus
Förskola

Ur illustration av området kring Skrivaregatan. Planområdet inom röd, streckad linje.
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