datum

diarienummer

2022-03-22

SBN-2021-748

Dp 5793

UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Degeln 5 och del av Innerstaden 4:3 i
Norra Sorgenfri i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga del av fastigheten Degeln 5
och en mindre del av fastigheten Innerstaden 4:3 med kontor. Syftet med detaljplanen
är vidare att utveckla allmän plats utmed Sorgenfrivägen och att reglera användningen
park för område som idag är planlagt som parkering.
Planläggningen motiveras av att den möjliggör för ett mer effektivt markutnyttjande
inom ett befintligt verksamhetsområde och fler arbetsplatser inom Malmö stad.
Planläggningen bidrar också till ökade ytor för park och upprustade grönområden.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Planområdet är beläget norr om Sorgenfrivägen och intill Kontinentalbanan i öster.
Planområdet används idag till stor del som hundrastgård på en gräs- och grusyta som
omgärdas av stängsel. Den västra delen av fastigheten Degeln 5 är en gräsyta med träd
och buskar. Den östra delen av planområdet på fastigheten Innerstaden 4:3 är en
gräsyta med en kulle och ett träd. Den östra delen är i gällande detaljplan planlagd
som gata, plantering och den västra delen är planlagd som parkering. I gällande
detaljplan möjliggörs en passage under Kontinentalbanan som inte har genomförts.
BEBYGGELSE

Planläggning ska pröva möjligheten till byggrätt för kontor. Befintlig verksamhet på
Degeln 7 har behov av ytterligare kontorslokaler. Den föreslagna bebyggelsen är i fyra
våningar, lämpliga byggnadshöjder samt placering av byggrätt i förhållande till
befintlig bebyggelse behöver studeras i fortsatt planarbete. Den föreslagna
kontorsbyggnadens utformning ska stärka och bidra till ett tryggare gaturum utmed
Sorgenfrivägen genom att vända entréer och bottenvåning mot Sorgenfrivägen och
omgivande park. Byggnadens utformning ska samspela med omgivningens blandade
bebyggelse med angränsande bostäder i söder och industribyggnader i norr. Under
kommande planarbete ska byggnadens utformning, höjd, utbredning och förhållande
till omgivningen studeras vidare.
PARK

V 200408

Planläggning möjliggör att befintligt grönområde som idag är planlagt som parkering
kan planläggas som park och kan rustas upp samt kopplas till grönområdet söder om
Sorgenfrivägen. Föreslagen kontorsbyggnad ska genom sin utformning bidra till
upplevelse av trygghet i park och gatumiljö. Byggnadens utformning och entrélägen
ska även bidra till att stärka den i översiktsplanen utpekade prioriterade gröna
koppling som behöver utvecklas utmed Sorgenfrivägen och en möjlig framtida
passage under järnvägen.
1 (6)

RIKSINTRESSE

Planområdet är nära angränsande till riksintresse för järnväg både för Arlöv-Malmö
C-Lockarp/Lernacken samt godsstråket genom Skåne.
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö Malmö och planförslaget
bedöms initialt inte skada riksintresse.
AVVÄGNINGAR UNDER PLANARBETE

Viktiga avvägningar under planarbetet blir att ta hänsyn till den utpekade passagen
under Kontinentalbanan som finns med i gällande detaljplan. Passagen är utpekad
som en prioriterad grön koppling som behöver utvecklas och som en ny koppling i
det övriga huvudcykelnätet i översiktsplanen. En passage under Kontinentalbanan
sammanbinder Östra Kyrkogården med S:t Pauli kyrkogårdar. Planarbetet ska inte
omöjliggöra en framtida passage, men genomförandet av detaljplanen innefattar inte
passagen som sannolikt ligger längre fram i framtiden.
Behovet av utrymmet för en ramp till passage behöver avvägas mot placering av
byggrätt för kontor samt byggrättens behov av skyddsavstånd till järnväg där farligt
gods transporteras.
Planområdet är beläget inom uppmärksamhetsområde för farliga verksamheter
avseende verksamheter på fastigheterna Degeln 7 och Degeln 8 vilket behöver
studeras ytterligare och avvägas mot placering av byggrätt för kontor.
PLANPROGRAM FÖR NORRA SORGENFRI

Planprogrammet lyfter fram vikten av att befintliga verksamheter ska kunna fortsätta
verka inom kvarteret Degeln. Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
PLATSSPECIFIKA RIKTLINJER EMILSTORP

Planområdet omfattas av platsspecifika riktlinjer för Emilstorp som utpekas i
översiktsplanen. De platsspecifika riktlinjerna pekar också på behovet av att befintliga
verksamheter inom området ska kunna fortgå. Området ska samtidigt ges
förutsättningar för att successivt övergå till blandad stadsbebyggelse genom att tillåta
verksamheter som ryms inom den blandade stadsbebyggelsen.
De platsspecifika riktlinjerna pekar också på behovet av en tunnel under
Kontinentalbanan för att mildra dess barriärverkan. Det föreslagna ändamålet är
förenligt med detta.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen befintligt verksamhetsområde för
planområdet. 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
ska därför inte upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i
planbeskrivningen.
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Planområdet är idag delvis planlagt som parkering som ej genomförts.
Markanvändning som föreslås bedöms inte påverka några befintliga naturvärden.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms att följande utredningar och analyser behöver tas fram:


Den föreslagna bebyggelsens höjder, utbredning, utformning och hur ny
bebyggelse samspelar med sin omgivning.



Risk från befintliga industrier och verksamheter norr om planområdet och
deras påverkan på föreslagen bebyggelse



Risk från Kontinentalbanan och transporter av farligt gods. Lämpligt
skyddsavstånd från järnväg till byggrätt behöver säkerställas



Luftkvalitet



Tillkommande parkeringsbehov



Möjlig lösning för tunnel under Kontinentalbanan



Buller



Markmiljö



Dagvatten och skyfall

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

PLANPROGRAM

Detaljplanen kommer att upprättas i enlighet med
planprogram 6020 godkänt i SBN 2008-08-20.

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

DP1131
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PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

2022-03
2023-01
2023-08
2024-01

SBN

Ann-Katrin Sandelius

Fredrik Berggren

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta, planområdet ungefärligt markerat med röd linje.

Planskiss med ungefärligt planområde markerat med vitstreckad linje och ungefärliga placeringar av
möjlig park i gröna fält och möjlig byggrätt i gult fält.
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Analyser i tidigt skede av olika alternativ för ny byggnad, sett från sydväst. Förslag ska studeras
vidare i fortsatt planarbete. Ungefärligt planområde är markerat röd linje. Bilder: White arkitekter
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