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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Ryggen 19 i Kirsebergsstaden i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av fastigheten ifrån industri
till bostäder och centrum. Syftet är vidare att möjliggöra en stadsmässig bebyggelse
med centrumverksamhet i bottenvåningen utmed Södra Bulltoftavägen och goda
boendemiljöer i form av flerbostadshus och radhus väl anpassade till sin omgivning
och sitt läge.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av översiktsplanens inriktning att Södra Kirsebergsstaden
ska omvandlas till blandad stad och att Södra Bulltoftavägen ska utvecklas till en
stadshuvudgata.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Fastighetsägaren till Ryggen 19 i Kirsebergsstaden har inkommit med en ansökan om
planläggning för att kunna utveckla fastigheten med bostäder och
centrumverksamhet. Fastigheten är ca 13500 kvm och ligger utmed Södra
Bulltoftavägen strax norr om Järnvägsverkstäderna. Området är idag planlagt (PL
239) för J Industriändamål, och är bebyggt med en större industribyggnad i 1-2 plan
och en mindre byggnad tidigare nyttjad som marketenteri.
Fastigheten ägdes fram till i början av 2000-talet av Egmont och inhyste då Hemmets
Journal, men ägs idag av en privat förvaltare som hyr ut lokaler till flera olika
verksamheter, däribland Samhall som omlokaliserats hit efter branden i deras gamla
lokaler i Bulltofta för några år sedan. Som utgångspunkt innebär planförslaget att
befintlig bebyggelse ersätts och att dessa verksamheter behöver flytta.
Fastigheten omges av flerbostadshus i väster, norr och öster, och av Södra
Bulltoftavägen i söder. Infart sker ifrån Södra Bulltoftavägen.
Området ligger inom storstadspaketets influensområde. MalmöExpressen linje 4
kommer om några år att börja trafikera Södra Bulltoftavägen och ett av
Malmöexpressens hållplatslägen är förlagda i angränsning till fastigheten. Kirsebergs
huvudkollektivtrafikstråk kommer i och med detta att flyttas ifrån Vattenverksgatan
till Södra Bulltoftavägen.
Planområdet berörs ej av några riksintressen.
Detaljplanearbetet ska pröva om det är lämpligt att möjliggöra för ca 15000-20000
BTA för bostads- och centrumändamål samt ev. allmän plats för angöring och
hantering av dagvatten.

V 200408

För att stödja den planerade omvandlingen av Södra Bulltoftavägen till en
stadshuvudgata ska planförslaget möjliggöra centrumverksamhet i bottenvåningen
samt säkerställa en stadsmässig gestaltning av bebyggelsen utmed gatan. Detaljplanen
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ska också säkerställa goda boendemiljöer med ex. bostadsgårdar av god kvalitet.
Detaljplanen ska möjliggöra för blandade boendeformer såsom flerbostadshus och
radhus inom området för att skapa en variation i den bebyggda miljön och för att
möta olika Malmöbors behov. Detaljplanen ska vidare sörja för att den nya
bebyggelsen i sin skala, form och uttryck är väl anpassad till sin omgivning och till sitt
läge.
Planläggningen motiveras av att översiktsplanen anger att Södra Bulltoftavägen ska
utvecklas till en ny stadshuvudgata med sammanhållen bebyggelse,
centrumverksamhet och ny kollektivtrafik i form av MalmöExpressen.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stad för området. Det föreslagna
ändamålet är förenligt med detta.
Fastigheten ligger inom vad som i översiktsplanens utpekas som centrumområde, och
översiktsplanen anger att täthetsgrad 3 (motsvarar e-tal ca 0,6-1,1) är vägledande inom
området. En exploatering på 15000–20000 kvm BTA motsvarar ett e-tal på ca 1-1,5
för fastigheten.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Östervärn och Södra Kirseberg ska Södra
Bulltoftavägen utvecklas till en ny stadshuvudgata och ett nytt kollektivtrafikstråk
(MalmöExpressen). Gatan ska utvecklas med ny sammanhållen bebyggelse med
verksamheter och handel i bottenvåning.
Utvecklingen av fastigheten kan ses som ett led i den pågående omvandlingen av
Södra Bulltoftavägen och Södra Kirseberg och bedöms stödja översiktsplanens
inriktning för utvecklingen av området.
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.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka något skyddat område eller
någon värdefull natur- eller kulturmiljö. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte
heller påverka luft- och vattenkvaliteten på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna
för luft riskerar att överskridas eller att möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten försvåras. Den planerade användningen innebär
vidare ingen risk för människors hälsa eller andra så omfattande miljöeffekter att det
bedöms att planens genomförande kommer att medföra en betydande miljöpåverkan
såsom avses enligt 6 kap 3§ miljöbalken.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

Området har nyttjats för industriändamål under lång tid och fastigheten är utpekad
som ett MIFO-objekt (potentiellt förorenat område) med stor risk för föroreningar.
En markmiljöutredning kommer att behöva tas fram under planarbetet för att utreda
föroreningsgrad samt saneringsbehov.
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Som utgångspunkt innebär en utveckling av fastigheten att befintlig bebyggelse
kommer att behöva rivas. Industriverksamheten har en lång historia på platsen och de
kulturhistoriska värdena kopplat till den befintliga miljön och bebyggelsen kommer
att behöva utredas innan slutgiltigt ställningstagande kring förslagets utformning görs.
Området angörs idag via två befintliga infarter ifrån Södra Bulltoftavägen. Under
planarbetet kommer det att behöva studeras vidare hur angöring till de tillkommande
bostäderna och verksamheterna ska ordnas, samt om det finns behov av allmän plats
för det ändamålet. I områdets norra del har verksamhetslokaler inom
grannfastigheten Ryggen 18 entréer direkt ut mot planområdet, och Ryggen 19
belastas av ett servitut som reglerar åtkomsten till dessa lokaler. Servitutet ger i sin tur
också möjlighet för Ryggen 19 att nyttja infarten via Ryggen 18. Åtkomst till dessa
lokaler, åtkomst till fastigheten via Ryggen 18, samt ev. behov av allmän plats eller
annan reglering för att uppnå detta kommer också att behöva studeras vidare i
planarbetet.
Likaså behöver parkeringsbehovet och parkeringslösning utredas.
Planområdet ansluter till ett befintligt kombinerat system och till en recipient (Sege å)
som är hårt belastat. Ledningsnätet i området behöver byggas om i samband med den
större planerade utbyggnaden i området för att uppfylla dagens och framtida behov
och en utredning kring detta pågår hos VA Syd. Under planarbetet kommer man att
behöva titta vidare på om det finns behov av att fördröja dagvatten ifrån fastigheten
lokalt, samt i så fall om det finns behov av allmän plats för detta.
Inom planområdet finns lågpunkter där vatten samlas vid skyfall. Planområdet
avrinner mot ett område som är översvämningsdrabbat och under planarbetet
behöver det säkerhetsställas att avrinningen vid skyfall inte ökar jämfört med idag för
att inte förvärra situationen nedströms.
Trafiken på Södra Bulltoftavägen innebär att en del av planområdet är utsatt för
trafikbuller och i planarbetet behöver det redovisas att kommande bostäder klarar
gällande riktlinjer för buller.
Fastigheten ligger i en befintlig miljö i ett synligt och centralt läge, och i planarbetet
kommer det att behöva studeras hur den tillkommande bebyggelsen i sin skala, form
och uttryck ska anpassas till sin omgivning och till sitt läge. Vidare behöver dagsljussamt sol/skuggstudier göras för att säkerställa att den nya bebyggelsen har
förutsättningar att uppfylla gällande krav och att bebyggelsen på grannfastigheterna
inte påverkas påtagligt negativt av förtätningen.
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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

Flerbostäder i Sverige AB

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

PL239

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN
SBN

2022-02
2023-01
2023-11
2024-05

Ann-Katrin Sandelius

Anna Livia Helander

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Ortofoto över planområdet (rött) och viktiga element i den närmaste omgivningen (grönt).

Ortofoto med illustration över möjlig utveckling av planområdet med kopplingar (grått), bostäder
(gult) samt centrumverksamhet (brunt).
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