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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 4:3 m.fl. i Hyllievång i
Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ny bebyggelse i form av
bostäder och mobilitetshus samt centrumverksamhet och kontor inom det obebyggda
området öster om Hyllievångsskolan och Iduns park. Det ska också beredas plats för
en nätstation inom planområdet. I anslutning till Munins gata i norr och/eller längs
Almviksvägen i söder ska detaljplanen möjliggöra allmän grönyta i syfte att skapa
grönskande gaturum, men också för att hantera dagvatten och skyfall vid behov.
Lämplig yta och placering för detta ska studeras under planarbetets gång.
Detaljplanen ska också möjliggöra ombyggnad av Pildammsvägen till en mer
stadsmässig gata i dess sträckning längs med planområdet. Detta som en fortsättning
på tidigare planläggning av vägen i anslutande detaljplan norr om planområdet.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av målsättningen att utöka den täta, gröna och
funktionsblandade stadsbebyggelsen i det stationsnära läget Hyllie. Den motiveras
också av att tillfredsställa behovet av fler bostäder och att göra Hyllie till en integrerad
del av Malmö genom att minska Pildammsvägens barriäreffekt.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Planområdet är beläget mellan Iduns park och Pildammsvägen. Marken ägs av Malmö
kommun. Området är obebyggt och omfattas inte av någon detaljplan.
Planområdet ligger inom influensområde för storstadspaketets linjer 6, 9 och 10.
Planområdet omfattas av fördjupningen av översiktsplanen för södra Hyllie (antagen i
april 2019). I fördjupningen av översiktsplanen föreslås området nyttjas för blandad
stadsbebyggelse, illustrerat med möjlighet till tre kringbyggda kvarter. Den del av
Ymers gata som löper utmed planområdets norra kant och som idag ansluter till
Pildammsvägen tas bort och ersätts med bebyggelse. Istället förlängs Munins gata ut
mot Pildammsvägen. Se utdrag ur fördjupningen av översiktsplanen på nästa sida
(planområdet för aktuell detaljplan markerat med röd linje).
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I samband med att detaljplaner i närheten av aktuellt planområde har påbörjats har
översiktsplanens östra delar studerats mer detaljerat i ett strukturskissarbete
(Strukturskiss sydöstra Hyllie, 2020-09-07). Detta i syfte att säkerställa användbara
storlekar på kommande kvarter, bostadsgårdar och gatusektioner samt hitta lämplig
placering av förskolor, mobilitetshus med mera inom delområdet. I strukturskissen
föreslås två kvarter inom aktuellt planområde, varav ett är ett mobilitetshus. Cirka 150
bostäder och 660 parkeringsplatser bedöms kunna få plats inom illustrerade kvarter.
Även centrumverksamhet och kontor föreslås kunna inrymmas i kvarteren. I
anslutning till bebyggelsen kan mindre grönytor med möjlighet att ta hand om
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dagvatten och skyfallsvatten anordnas. Se utdrag ur strukturskissen med planområdet
markerat med röd linje nederst på denna sida.

Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (2019). Planområdet markerat med röd linje.

Utdrag ur strukturskiss för sydöstra Hyllie (2020). Planområdet markerat med röd linje.
Planförslaget avses baseras på förslag i Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie
(2019-04-25) samt Strukturskiss sydöstra Hyllie (2020-09-07). Under planprocessens
gång ska antal kvarter och storlek på dessa, fördelning och placering av funktioner
inom kvarteren samt lämplig placering och gestaltning av grönytor och gaturum
studeras vidare.
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I Gestaltningsprogram för Hyllie (2016-03-16) ligger planområdet inom delområde
som ska ges ”Hyllie allé-karaktär”. Dvs bebyggelsen ska vara tung och dekorativ och
ha en höjdskala på 5–6 våningar och en indelning i 25-meters fasadlängder.
Gestaltningen av bebyggelsen in mot gränder har ett stort mått av frihet, dock ska den
vara lägre, ha en indelning i olika volymer och minst ett smalt släpp in mot gården.
Detaljplanen ska studera möjligheten att anpassa den tillkommande bebyggelsen inom
planområdet till den föreslagna gestaltningen.
I planarbetet ska det i övrigt studeras hur bebyggelsen genom sin utformning och sitt
innehåll kan bidra på ett positivt sätt till omgivande gaturum och kvartersstruktur, i
enlighet med Malmö stads arkitekturprogram (Arkitekturstaden Malmö, 2018). Här
bedöms mötet med Pildammsvägen och Lindeborg, men även Almviksvägen och
Iduns park behöva ges särskild vikt. Planområdet är placerat längs ett befintligt
rörelsestråk mellan Hyllie och Lindeborg, vilket betyder att utformning och innehåll i
de nya byggnaderna får stor betydelse för hur tryggt och attraktivt det kommer
upplevas för gående och cyklister att röra sig längs omkringliggande gaturum.
Planarbetet bedöms vara särskilt viktigt i arbetet med att knyta Hyllie och Lindeborg
tätare samman.
Eftersom planområdet gränsar till Hyllievångsskolan och Iduns park i väster är det
angeläget att även åt detta håll säkerställa en god gestaltning, men också att studera
trafikflöden till och från området så att trafiksäkra skolvägar kan bibehållas.
Planområdet ligger lågt i relation till omgivande mark, vilket betyder att det idag
samlas vatten här vid större regn. Planarbetet behöver säkerställa att vatten vid skyfall
inte orsakar skada inom eller utanför planområdet, exempelvis genom att mindre
grönytor/pocket parks tillskapas i anslutning till gaturummen.
Pildammsvägen planeras på sikt byggas om till en mer stadsmässig gata med plats för
gående och cyklister längs gatans båda sidor. I gällande detaljplaner norr om
planområdet har möjlighet till denna ombyggnad av gatan redan säkerställts. I dessa
tidigare planarbeten föreslås gatan flyttas något västerut så att den ansluter på ett mer
naturligt sätt till stadsbebyggelsen längs gatans västra sida. Gatan ges också en ökad
bredd som ger plats för alla trafikslag samt mer grönska i gaturummet. I aktuell
detaljplan föreslås en fortsatt planläggning av gatans sträckning som ansluter till tänkt
gatusektion norr om planområdet. Detaljplanen ska säkerställa att Pildammsvägen
framöver kan byggas om med lämplig sektion och korsningspunkter.
Längs Pildammsvägens västra sida löper två huvudvattenledningar. Ledningarna
kommer att kunna ligga kvar i sitt befintliga läge och planläggas inom allmän
platsmark (gata) med hänvisning till föreslagen planläggning av Pildammsvägen ovan.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse för området. Det
föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
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
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ska därför inte upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i
planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms bland annat följande frågor viktiga att studera:


Hur bebyggelsen genom utformning och innehåll kan bidra på ett positivt sätt
till omgivande gaturum och kvartersstruktur enligt Malmö stads
arkitekturprogram



Dagvatten- och skyfallshantering samt höjdsättning



Trafikbuller



Trafik och angöring



Markmiljö



Social konsekvensbedömning

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

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

2021-09
2022-06
2022-11
2023-02

SBN

Carina Tenngart Ivarsson

Åse Andreasson

Enhetschef

Planhandläggare
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Kartor och illustrationer

Orienteringskarta. Planområdet är markerat med röd streckad linje.

Utdrag ur Strukturskiss för sydöstra Hyllie. Planområdet är markerat med röd streckad linje.
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