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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde med
hög grad av funktionsblandning. Verksamhetsområdet ska kunna samexistera med framväxande, blandad stadsbebyggelse i dess närhet. Utgångspunkten för planförslaget är därför
en disposition där zoner avlöser och griper tag i varandra.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslagets stadsbyggnadsidé bygger på en helhetstanke om en sammanhållen stadsbygd
där storskaliga, transportberoende verksamheter flätas samman med mindre verksamheter
samt i kommande detaljplaner, bostäder. Ett övergripande mål är gott markutnyttjande,
med närhet, täthet och komplexitet som planeringsriktning. Därför regleras marken för
verksamheter med ökad detaljeringsgrad med avseende på bland annat exploatering och
höjder. Platsens odlingshistoria finns närvarande i det befintliga och kan genom att prägla
även det nya som växer fram på platsen ge viktiga värden i en annars storskalig omgivning.
Planförslaget utgör den sydvästra delen av Fortuna och Hemgården och planeras som en
startpunkt för områdets utveckling.

Illustration över planområdets
innehåll i sitt framtida sammanhang. Planområdet inom
röd linje.
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Bebeyggelse
Ny bebyggelse i planområdet utgörs till största delen av verksamhetsbyggnader kring en
central gata. Stora tomter med större kontors- och industribyggnader och lager tillåts öster
om verksamhetsgatan och mindre lokaler för icke störande verksamheter väster om gatan.
Det som har varit viktigt att reglera är bland annat möjligheten till hög täthet och därmed
bland annat en minsta byggnadshöjd, en bebyggelseordning som styr tung trafik,
uppställning och omlastning till området närmast Yttre Ringvägen samt en låg och varierad
bebyggelseskala invid verksamhetsgatan.
Ringladals gård i planområdets södra del bevaras och infogas i det mer småskaliga
verksamhetsstråket.
Park och dagvatten
Ett parkstråk med naturkaraktär löper från norr till söder genom planområdet. Här tas
planområdets dagvatten om hand i ett öppet system. I anslutning till stråket planeras en
grannskapspark, där en gravhög i hög grad blir bestämmande för gestaltningen.
Trafik
Planområdet trafikförsörjs med en ny verksamhetsgata med stadskaraktär som leder tyngre
trafik till verksamhetsområdet från Sallerupsvägen i söder. Topplocksgatan förlängs och ansluter området i senare planeringsetapper till Toftanäs i väster, för i huvudsak persontrafik.
Smalare lokalgator löper genom zonen väster om verksamhetsgatan och in i kommande bostadskvarter i norr.
Gång- och cykelstråk kopplar planområdet till sin omgivning i Topplocksgatan, i verksamhetsgatan samt i det rekreativa parkstråket.
Planområdet kommer att kunna nås med kollektrafik i ett nytt hållplatsläge på Sallerupsvägen. Hållplatsen kan användas av både stads- och regionbussar.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Däremot har hänsyn tagits till de konsekvenser som kunnat identifieras. Ett nollalternativ innebär svårigheter att på sikt etablera bostäder i områdets närhet då syftet med planförslagets
struktur är att verksamhetszonerna också ska fungera som buffertstruktur mot störningar
från Yttre Ringvägen.
Några konsekvenser beskrivs nedan. Dessa och ytterligare konsekvenser utvecklas i kapitel
3, Konsekvenser.
Trafik
En trafikutredning, som beräknas vara klar till detaljplanens granskningsskede, pekar på åtgärder som kommer att krävas när trafikmängderna ökar. Det kan innebära nya körfält och
cirkulationsplatser vid Sallerupsvägen. Kapaciteten att ta hand om ny och tung trafik i Sallerups trafikplats utreds också.
Konsekvenserna av bullersituationen på Yttre Ringvägen tillsammans med en framtida situation då tung trafik förs in i planområdet har undersökts. Utredningen visar att den bostadsbebyggelse som ska ansluta till planområdet i norr huvudsakligen kommer att utsättas
för höga bullervärden i anslutning till Topplocksgatan. Den befintliga villabebyggelsen söder om Sallerupsvägen skyddas idag av en bullervall. När detaljplanen genomförs kommer
ökade trafikmängder förmodligen även att påverka bullernivåerna här. Inga fasader beräknas dock få ljudnivåer som överskrider 65 dBA, vilket är gränsen för när åtgärder behöver
övervägas för bostäder uppförda före 1997.
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Arkeologi
Planområdet är arkeologiskt mycket intressant och innehåller ett antal punkter där fördjupad arkeologisk utredning utförs under 2018 och 2019. Fynden beräknas dock inte påverka
detaljplanens genomförande. Områdets gravhög har ett skyddsavstånd på 50 meter för bebyggelse och ingrepp i marken.
Gestaltning
Verksamheter som etableras i anslutning till Yttre Ringvägen ges ett annonsläge. Den nya
bebyggelsekanten ska gestaltas så att hänsyn framförallt tas till landskapet i öster.
Planeringsförutsättningar

Viktiga planeringsförutsättningar är kommunens behov av stora tomter för verksamheter,
där även höga byggnader kan ingå. Behovet att utnyttja marken effektivt medför att nya
verksamhetsområden bör planeras för högre täthet. Användning av olika slag ska kunna
samsas och integreras i närområdet. Blandad stadsbebyggelse, liksom förutsättningar för
goda bostadslägen och en attraktiv boendemiljö eftersträvas därför i verksamhetsområdets
och planområdets omedelbara närhet. Möjlighet till urban och industriell symbios bör vara
en förutsättning i den tidiga planeringen.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen och utgör den första etappen i utbyggnaden av verksamhetsområdet.
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2 Planförslag
2.1 Områdets disposition och gestaltning

Visionen för Fortuna och Hemgården i sin helhet är en sammanvävd stadsdel med bra miljöer att bo, arbeta och vistas i, präglad av både enkelhet och komplexitet. Målet är att pröva
ett nytt grepp för framtidens verksamhetsområden. Ambitionen för planområdet i sitt
större sammanhang är även en vision om en stadsdel präglad av gröna värden och med en
utvecklad relation till odling. Även verksamhetsområdet föreslås få en tydlig identitet av
hållbarhet, en utveckling av industriell symbios när det gäller exempelvis energi- och avfall
eller service.
Stadsbyggnadsidén bygger på denna helhetstanke om en sammanhållen stadsbygd där storskaliga, transportberoende verksamheter blir granne med mindre verksamheter, platser för
rekreation och odling samt bostäder. Marken ska utnyttjas väl, oberoende av användning. I
synnerhet gäller det områdets verksamhetsdelar. Både bostads- och verksamhetsmiljöer ska
präglas av komplexitet både i det stora och det lilla.

Schematiskt tvärsnitt genom planområdet och dess närhet. Utgångspunkten är en disposition där zoner avlöser och
griper tag i varandra.

Planförslaget tar sin utgångspunkt i en disposition där zoner avlöser och griper tag i
varandra. I mötet mellan olikheterna kan nya kvaliteter växa fram och skapa sammanhang,
även med omgivande stads- och landsbygd.
Planområdets zoner kan utgöras av bebyggelse med olika användning, renodlad eller blandad. Vissa zoner är också kommunikationsstråk som är rekreativa och gröna eller försedda
med platser för aktiviteter. Flera viktiga zoner och stråk genomkorsar planområdet. Se den
schematiska illustrationen på s. 8 men även bakomliggande dispositionskarta på s. 29.
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Schematisk zonindelning med huvudgatukopplingar.
Vävzonen är inte del av detaljplaneområdet.
Zoner

Näringszon A
I näringszon A, närmast innanför Yttre Ringvägen, gör planen det möjligt att etablera ytkrävande verksamheter som kan använda skyltläget invid motorvägen och närheten till viktiga
transportlänkar. Zonen nås via den centrala verksamhetsgatan.
Näringszon B
I näringszon B kan ett band med mindre och varierade verksamhetsetableringar i lägre skala
växa fram. Zonen löper väster om den centrala verksamhetsgatan och kantar naturstråket, i
fortsättningen kallad rävzonen.
Rävzonen
I rävzonen kan ett naturstråk etableras genom hela planområdet från söder till norr. Zonen
blir en offentlig länk mellan näringszon B och kommande bebyggelse i öster och ska därmed
ta hand om mötet mellan mindre verksamheter och blandade bostadsdelar. Zonen planeras
få naturkaraktär med kullar, ängar och vatten. Det förses med en gång- och cykelväg i hela
sin sträckning.
Vävzonen
Vävzonen är en blandad bebyggelsedel med öppna, gröna bostadskvarter och inslag av små
och icke störande verksamheter i sin västra del, se den schematiska zonindelningen ovan.
Denna zon ingår inte i planområdet. Vävzonen ska kunna utvecklas vidare väster om planområdet samt i anslutning till grannskapsparken i kommande detaljplaner.
Dillzonen
Dillzonen följer dagens huvudvattenledning och dess skyddsområde. Den löper i planområdets norra kant och vidare i sydvästlig riktning. Zonen kan användas för allt som inte är
8 (32)

byggnader: förskolegårdar, grönska, platser för aktiviteter, gång- och cykelvägar. Med sin
användning kan dillzonen binda samman den framväxande bebyggelsen med exempelvis
Gyllins trädgård, sydväst om Sallerupsvägen.
Målpunkten
Målpunkten är en koncentrerad zon, ett område som ska innehålla en målpunkt för besökare
till stadsdelen. Planområdet omfattar inte målpunkten i sig men gränsar till denna. Se dispositionskartan på s. 29. Detaljplanen tar hand om mötet mellan en framtida målpunkt och de
tre viktiga rörelsestråken i rävzonen, dillzonen och axelzonen.
Axelzonen
Axelzonen är huvudsakligen ett kommunikationsstråk för gång- och cykel i öst-västlig riktning och en förlängning av Ventilgatans gång- och cykelväg i Toftanäs. I planområdet passerar axelzonens stråk målpunkten och dillzonen och löper vidare genom de båda verksamhetszonerna till Yttre Ringvägen. Planen gör det möjligt att med cykel och till fots nå en
punkt som pekats ut som läget för en ekodukt under motorvägen. Kopplingen kan bli en
viktig länk till backlandskapet från Malmös östliga delar. Ekodukten ingår inte i planområdet. Förbindelsen ses i sitt sammanhang på dispositionskartan på s. 29.
Gator och torg
I korsningspunkten mellan planområdets båda huvudgator, i verksamhetsområdet centrala
del, uppstår en naturlig plats där avsikten är att skapa allmänna och gröna torg som kan
kantas med lokaler för service eller restauranger.
Park och odling
I planområdet anläggs en grannskapspark med gravhögen som central punkt. Parken kopplas till rävzonen som har en vildare karaktär. Rävzonen övergår i planområdets norra del i ett
koloniområde, där områdets odlingstema kan bli tydligt.

Planområdet i sitt framtida sammanhang. Perspektiv från söder. Kamikaze arkitekter, 2018.
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2.2 Bebyggelse
Användning

Näringszon A
Planförslaget gör det möjligt att etablera stora verksamhetsanläggningar i näringszon A,
närmast Yttre Ringvägen. Användningsbestämmelserna J (Industri) och K (Kontor) används för bebyggelsen här. P (Parkering) får också förekomma.
Näringszon B
I näringszon B väster om verksamhetsgatan, där skalan är lägre och verksamheterna
mindre, anges bestämmelsen Z1 (Verksamheter som inte är störande för omgivningen, även
djurhållning). Användningen Z är bred och innehåller olika typer av verksamheter som har
begränsad omgivningspåverkan. Där ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Även verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning
så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster omfattas. Handel med varor som produceras inom området ingår i användningen. Skrymmande handel
ingår i bestämmelsen. Sådan kräver dock markparkering i en omfattning som inte bedöms
vara möjlig att lösa i zonen. Den handel som kan etableras i området bedöms därför inte
heller konkurrera i någon större omfattning med handel i det närliggande och storskaliga
handelsområdet Toftanäs.
I korsningen mellan verksamhetsgatan och Topplocksgatan tillåts lokaler där service och
restauranger kan etablera sig på båda norra hörnfastigheterna. En kantzon med bredden 10
meter får därför beteckningen JCP (Industri, Centrumverksamhet och parkering).
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Näringszon A präglas av täthet och varierande höjder med ordningen att lägre byggnader ansluter till verksamhetsgatan och högre byggnader, exempelvis höglager och kontorsdelar
placeras centralt på fastigheten. 50 meter från Yttre Ringvägen får inga byggnader uppföras.
Syftet är att styra uppställnings-, lastnings- och parkeringsytor hit. Exloateringsgraden är
60% av egenskapsområdets area (bestämmelsen e1 på plankartan). En generell högsta byggnadshöjd av 22 meter tillåts. Därutöver kan uppstickande byggnadskroppar med upp till 50
meters byggnadshöjd uppföras på 15% av byggnadsarean (f1 på plankartan). Dessa kan ge
möjlighet till etablering av större kontor samt annonsera området och verksamheten. Även
lägsta byggnadshöjd regleras. Byggnader med en höjd lägre än 6 meter får endast utgöra
högst 10% av byggnadsarean.
Bebyggelsen ges en lägre skala närmast verksamhetsgatan för att bilda ett gaturum i
mänsklig skala. Där tillåts generellt en högsta byggnadshöjd av 10 meter. 35 % av ytan kan
uppföras till 16 meters höjd (f4 på plankartan).
I Näringszon B är verksamheterna mindre och byggnaderna ska skapa bebyggda kanter mot
verksamhetsgatan och parken. Ett öppet inre på fastigheterna säkras med prickad mark för
att ge utrymme till lastytor och parkering i mindre omfattning, i ett läge som inte inverkar
störande på rävzonens rekreativa naturstråk. Utöver angiven högsta byggnadshöjd, 13 meter, får 50 % av byggnadsarean ha 17 meters byggnadshöjd (f2 på plankartan). Samma bestämmelse reglerar även lägsta byggnadshöjd till minst 6 meter på 10% av angiven byggnadsarea
Utformning

Näringszon A
I näringszon A ger detaljplanen möjlighet att uppföra högre solitärer med annonsverkan. Det
är av stor vikt att dessa gestaltas på ett omsorgsfullt sätt. I Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens
närområde, 2000, anges att bebyggelse inte ska vara siktbegränsande för att utblickarna mot
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landskapet i öster ska finnas kvar. Ny bebyggelse kommer att minska den visuella kontakten men också lämna möjligheter till utblickar. Det är samtidigt en fördel att fastigheterna
bebyggs så att byggnaderna bildar en skärm mot bullret från motorvägen.
Mot verksamhetsgatan finns en 10,5 meter bred zon där bebyggelsen ska hållas lägre. Intentionen är att innehållet i högre grad är publikt, i form av showrooms, personalutrymmen
och entréer. Området ska därför inte bebyggas med lagerbyggnader (bestämmelsen f3 på
plankartan). Förgårdsmark på 2,5 meter gör det möjligt att exempelvis annonsera verksamhet eller parkera cyklar invid byggnaderna. Bestämmelsen p1 reglerar detta samt att sammanhållna byggnadsliv längs gatan får ha en maximal längd av 50 meter. Regleringen syftar
till att skapa variation och en skala som upplevs som attraktiv att röra sig invid, både som
cyklist och fotgängare.
Användningen av marken närmast Yttre Ringvägen ska styras mot uppställning, körbara
ytor och parkering. Därför markeras en yta, 50 meter från vägområdeskant, som inte får
bebyggas. Det är det avstånd som av riskhänsyn inte får bebyggas med kontor. Denna yta
bör också innehålla en viss grad av gröna kvaliteter och har därför bestämmelsen n1 på
plankartan, vilket anger att maximalt 75 % av området får hårdgöras. Bestämmelsen a1
anger att markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet här kräver marklov.
Näringszon B
I näringszon B tillåts en tät blandning av bebyggelsekaraktärer mot gatan, med förgårdmark
som även bidrar med utrymme att vistas på (planbestämmelsen p3). Lagerbyggnader får inte
finnas mot verksamhetsgatan (bestämmelsen f3 på plankartan). Ambitionen är att mindre
verksamheter i zonen ska kunna ha en mer eller mindre permanent prägel. Tillfällig verksamhet kan exempelvis tillåtas under områdets etableringstid. Avgränsningen mot rävzonen,
med byggnader, staket eller stängsel ska gestaltas medvetet så att inte slutna baksidor
skapas. Byggnader ska ansluta till användningsgränsen mot parken (bestämmelsen p4). De
förses med fönster, balkonger, terrasser och uteplatser vända mot rävzonen. Även gröna element som större träd bör möta naturstråket.
Fastighetsstorlekar

Planförslaget reglerar inte fastighetsstorlekar i näringszon A. Ytan innanför en användningsgräns kan därmed delas upp i fler fastigheter, men kan också utgöra en enda stor fastighet.
I näringszon B anges för de större kvarteren en största fastighetsstorlek, för att hålla nere
skalan och verksamheternas storlek, som regleras med planbestämmelsen d1.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark

Den gröna identiteten är central i framtidens Fortuna och Hemgården. Därför fastställs de
gröna värdena i detaljplanen på olika sätt.
Park

Centralt i planområdets västra del, omedelbart öster om Nummertolvsvägen planeras en
grannskapspark med den ungefärliga ytan 2800 m2. Parken breder ut sig kring den gravhög
som finns på platsen. Det arkeologiska värdet är stort och ett skyddsavstånd på 50 meter
gäller för ingrepp i marken (inklusive plantering av träd). Visuell kontakt med omgivningen
eftersträvas också, vilket påverkar parkens gestaltning som blir öppen i denna del.
Parkens östra del ansluter till den nordsydliga rekreativa rävzonen och kan exempelvis
innehålla lekytor, kullar och en damm.
Parkens syfte är både att bidra med gröna kvaliteter för anställda i närområdet samt lekoch rekreativa värden för boende. I framtiden utgör den även grannskapspark för de
bostadsområden som planeras växa fram väster om planområdet.
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Torg

I mötet mellan Topplocksgatan och den nordsydliga verksamhetsgatan uppstår en
korsningspunkt där mindre, offentliga platser som också kan samla områdets behov av
närservice byggs. Hörnplatserna kan kantas av byggnader med öppna bottenvåningar och
gestaltas både som hårdgjorda torgytor och grönare platser, bland annat beroende på
platsens ljusförutsättningar.
Natur

Genom hela planområdet, från Sallerupsvägen i söder och till en större vattenledning i
planområdets norra kant löper rävzonen. Den är ett allmänt naturstråk som ska fungera både
som rekreativ miljö, kommunikationslänk och plats för områdets öppna dagvattenhantering. Zonen utgör också fysisk och visuell buffert mellan den mer småskaliga näringszon B
och den blandade stadsbebyggelsen i väster, vävzonen. Rävzonen har på plankartan
bestämmelsen PARK.
Rävzonens karaktär inspireras av backlandskapet med ängar och kullar i mindre skala.
Dagvattnet leds i stråkets längdriktning i svackdiken och samlas vid större regnmängder i
dammar i stråkets olika delar. Rävzonen byter karaktär och funktion i sin norra del och
övergår där till odlingsplats med koloniodling som en viktig del. Bestämmelsen L1 anger att
delar av odlingen sker på kvartersmark. Här finns möjlighet att uppföra växthus och
verktygsskjul samt mindre kolonistugor med en maximal yta av 15 m2, vilket anges i
planbestämmelsen. Odling av friare karaktär kan även ske på parkmark i rävzonen.
Längs Yttre Ringvägen planeras en offentlig, längsgående zon i anslutning till planerade
fastighetsgränser. Den har i detaljplanen beteckningen NATUR och innehåller en gångväg
som binder samman planområdets södra och norra del genom att göra det möjligt att
promenera längs vägen. Naturstråket har ängskaraktär med buskar som avskiljande
vegetation.
Avståndet från fastighetsgräns till Yttre Ringvägens vägområdeskant är c:a 15 meter. Inom
ett område med en bredd av 12 meter, räknat från vägområdeskant, får markhöjden inte
ändras.
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytefaktor

Grönytefaktor gäller för kvartersmark i verksamhetsområdet. Där anges grönytefaktorn till
0,3.
Höjdsättning av mark

Höjdsättningen av planområdet ska utgå från höjder som säkrar omhändertagandet av dagvatten. Nummertolvsvägen och Topplocksgatan blir vattendelare för avrinningsriktningarna i planområdet. Markhöjder kommer att anges på plankartan efter samrådsskedet.
2.5 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Cykelbanor i Topplocksgatans förlängning in i planområdet kommer att fungera som huvudcykelkoppling från Toftanäs. Gatan förses med dubbelsidiga cykelbanor, se sektion A,
Topplocksgatan på s. 14. I verksamhetsgatans västra kant planeras en cykelväg som leder från
Sallerupsvägens hållplatsläge i nord-sydlig riktning genom verksamhetsområdet, se sektion
B, Verksamhetsgatan, s. 15.
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Både rävzonen och den nordsydliga passagen närmast Yttre Ringvägen innehåller gångvägar,
farbara för cyklister. Den senare nås via gångkopplingar genom verksamhetszon A i planområdets norra, centrala och södra del.
En ambition är att på sikt förlänga Sallerupsvägens cykelbana, som i sin sträckning från
centrala Malmö idag avslutas vid Gyllins trädgård.
Kollektivtrafik

En linjenätsutredning har utförts av Trivector i samverkan med Skånetrafiken och Malmö
stad, 2018 (UA Malmö Yttre – Malmö Linjenätsanalyser 2030). Den visar hur kollektivtrafiken
succesivt kan utvecklas genom förlängning av linjer eller att nya hållplatser tillkommer för
befintliga linjer.
För att försörja detaljplanens utbyggnad av verksamheter med kollektivtrafik kan stadsbuss,
linje 35, ledas upp från Kvarnbyvägen till Sallerupsvägen. Ett nytt hållplatsläge behöver
därför anläggas på Sallerupsvägen där det är säkert och tryggt att vänta på bussen. Regionbuss 142 (Södervärn till Bara) beräknas få 10-minuterstrafik och kan använda samma hållplats. Buss 148 (Södervärn till Torup) kan också få ökad turtäthet. Buss 35 kan när verksamhetsområdet tas i bruk dras vidare norrut i planområdet och få hållplatser i verksamhetsgatan. En möjlighet att vända bussarna anläggs på gatumark i planområdets norra del.
Till ovanstående förändringar kan möjligheten att i framtiden justera dragningen av linje 6
och 172 läggas. Linje 6 planeras på sikt, med stöd av Storstadspaketet, ledas vidare från Toftanäs, in i Fortuna och söderut i verksamhetsgatan. Den kan därmed förbättra tillgängligheten till verksamhetsområdets arbetsplatser avsevärt.
Från arbetsplatser i verksamhetsområdets etapp 1 blir avståndet till ett nytt hållplatsläge för
kollektivtrafiken initialt maximalt 800 meter.
Biltrafik

Huvudgator är Topplocksgatans förlängning i östvästlig riktning som förbinder verksamhetsområdet med Toftanäs genom kommande blandade bostadsdelar, sektion A, s. 14.
Verksamhetsgatan är den gata som försörjer verksamhetsområdet i hela dess längd, i
nordsydlig riktning, sektion B, s.15. Sektionerna visar exempel på hur de olika gatutyperna
kan gestaltas.
Två lokalgator kommer att förbinda verksamhetsgatan med bebyggelsen i väster, genom
verksamhetszon B. I norr passerar gatan även ett framtida skolläge och får en mindre bredd
(9,5 meter), sektion C, s. 15. I planområdets södra del har motsvarande lokalgata även en
ensidig cykelbana och gatubredden är något större (12,5 meter), sektion D, s. 15.
I verksamhetszon A kommer trafikering ske från verksamhetsgatan på infartsgator på kvartersmark. En bestämmelse på plankartan (f5) reglerar antalet infarter för tung trafik. Ett skäl
till regleringen är att stärka verksamheternas bullerskyddande effekten. Ett annat skäl är att
i gatumiljön minska antalet stora, trafikerade infarter.
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Föreslagna gatusektioner i planområdet.

Sektion A, Topplocksgatan
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Sektion B, Verksamhetsgatan

Sektion
C, Södra
lokalgatan
Sektion
C, Norra
lokalgatan

Sektion D, Södra lokalgatan
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Bilparkering

En översiktlig utredning av parkeringsbehovet har utförts (Sbk, 2017). I den prövas en parkeringslösning där den övervägande delen av parkeringsbehovet löses i parkeringshus. Målet är att så långt det är möjligt undvika markparkeringar, även i detaljplanens verksamhetsdelar. Beräkningarna har gjorts utifrån behoven i en tidig fas i områdets utbyggnad och i en
fas där området är fullt utbyggt.
Inom planområdet planeras för ca 1500 arbetsplatser initialt och fullt utbyggt ca 2700.
Detta innebär ett bilplatsbehov om 818 platser för den utbyggnaden av verksamhetsdelarna. Av dessa bedöms en större andel av platserna behöva kunna samutnyttjas. Detta innebär i en grov beräkning, där ett medelstort p-hus med tre våningar rymmer totalt 471 bilplatser, att två parkeringshus behöver byggas i området. Viss personbilsparkering beräknas
ske på verksamheters egen mark. Ambitionen är dock att markparkering ska anläggas i så
liten omfattning som möjligt.
Gatumark ska i första hand användas för korttidsparkering och angöring.
Efter samrådsskedet utförs en mer detaljerad parkeringsutredning som anpassas till de
verksamheter som då är aktuella. Mobilitetsåtgärder för verksamheter i området kommer
då också att föreslås. Det slutliga parkeringsbehovet fastställs i bygglovsskedet.
Cykelparkering

Cykelparkering anläggs på den egna fastigheten. För verksamheter är riktvärdet 0,3 cykelplatser/anställd. För totalt 2700 anställda behövs ca 810 cykelplatser.
Angöring

Angöring till planområdet kommer huvudsakligen att ske från två håll. Till verksamhetsområdet kommer angöring att ske från Sallerupsvägen. Detta gäller tung trafik som i stor omfattning når området från Yttre Ringvägen. Persontrafik till området i sin helhet kan även
angöra från Topplocksgatan i en senare förlängning av gatan österut.
Samtliga verksamheter har sin angöring från verksamhetsgatan via angöringsgator på kvartersmark. Varje angöringsgata ska där det är möjligt betjäna två fastigheter. Från verksamhetsgatan sker direkt angöring endast för besökare, med eventuell mindre korttidsparkering
på förgårdsmark.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Två anslutningspunkter kan användas för att koppla planområdet till vatten- och avloppsnätet. Anslutningspunkt A finns väster om Tullstorpsvägen, i höjd med gc-vägen från Toftanäs. Anslutningspunkt B finns söder om Sallerupsvägen strax väster om infarten till verksamhetsgatan.
Ledningsdragning från planområdet föreslås i Nummertolvsvägens norra del till anslutningspunkt A.
En vatten- och avlopps- samt dagvattenutredning utförs av WSP i samverkan med VA-Syd.
Utredningen beräknas vara klar i december 2018 och kommer att bidra med mer utförliga
beskrivningar av de lösningar som föreslås och dess konsekvenser.
Dagvatten

Dagvattenlösningen i planområdet bygger huvudsakligen på ett öppet system där målet är
att fördröja dagvattnet inom planområdet innan det når kommunens ledningsnät och till
recipienten Risebergabäcken.
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Den nord-sydliga rävzonen ska gestaltas så att den kan inrymma en primär öppen vattenväg,
både vid normal och extrem nederbörd. Stråket behöver därför vara lägre beläget än övriga
planområdet. Rävzonen utformas med ett brett, längsgående svackdike och fördämningar för
att skapa reglervolym längs hela dess längd. Lägen som speciellt lämpar sig för dammar är
lågpunkten nära Sallerupsvägen, i anslutning till den centrala grannskapsparken och i planområdets nordligaste del, strax norr om dillzonen (den stora vattenledningen).
Gatorna och parkstråket öster om rävzonen utformas så att de skapar en ytlig vattenväg fram
till dagvattenstråket. Verksamhetsgatan förses på vissa partier med sk regnbäddar, planteringar som fördröjer regnvatten men även bidrar med viss rening av vattnet.
I väster utgör Nummertolvsvägen en vattendelare, där dagvatten på ytor öster om vägen
leds till rävzonen.
I verksamhetsområdena kan fördröjning på kvartersmark exempelvis ske på gröna tak, genom anläggning av infiltrerande markytor och avrinning mot gröna ytor. Grönytefaktorn
0,3 har angivits för denna typ av kvartersmark och planeringen av gröna lösningar och
växtval får gärna ha som mål att skapa fördröjning av dagvatten.
Skyfallshantering

Vid ett 100-årsregn beräknas rävzonens långa svackdike och de dagvattendammar som anläggs inom planområdet kunna ta hand om vattenmängderna.
Avfallshantering

Avfallshanteringen skall lösas i enlighet med Avfallsplan, 2016-2020, för Malmö stad och Burlövs
kommun.
Hämtställen utformas utifrån VA Syds krav, där dragvägen för kärlen inte får överstiga 50
meter. Lutningen på dessa platser får inte vara mer än 1:12 och ytan ska vara jämn och med
hårt underlag. Backande fordonsrörelser ska undvikas.
Värme

Planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet och befintliga fjärrvärmeledningar i Sallerupsvägen.
Elförsörjning

En eller flera nätstationer kommer att byggas inom planområdet.
Gas

En distributionsledning för gas löper från norr till söder längs Nummertolvsvägen i planområdets västra kant. Biogas/naturgas kan därmed bli en tillgång för de verksamheter som
etableras i området. Ledningen har ledningsrätt.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Villkor för bygglov/startbesked

Fortuna och Hemgården har en lång historia av jordbruks-, växthus- och plantskoleodling
där kemiska ämnen har använts. Markföroreningar kan därmed förväntas i vissa delar av
kringområdet. Det är däremot inte klarlagt om växthusodling förekommit inom planområdet. Föroreningar kan ha koncentrerats kring Ringladals gård, som kommer att ingå i verksamhetszon B.
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Undersökning av markföroreningar kommer att utföras under våren 2019. Vid konstaterad
förorening kan bygglov komma att villkoras till eventuell markförorening är avhjälpt (4 kap
14§ PBL).
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Ledningsrätter finns idag för matarledningen för vatten i planområdets norra kant (dillzonen)
och för den gasledning som löper i nordsydlig riktning längs Nummertolvsvägen i planområdets västra kant.

18 (32)

3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken då den mest påtagliga miljökonsekvensen bedömts vara ökat
omgivningsbuller till följd av ökad e transporter till och från området. Ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Följande konsekvenser har däremot identifierats och beskrivits.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Dagens bebyggelsestruktur i Hemgården, området närmast Sallerupsvägen, berörs i begränsad omfattning. Vyer ut mot landskapet kan dock komma att begränsas av den samlade bebyggelsen närmast Yttre Ringvägen. Detaljplanen omfattar ett område som är jordbruksmark idag. De befintliga, gamla vägdragningarna med låg kantbebyggelse finns kvar, oförändrade väster om planområdet. Ringladals gård kommer att bevaras och utgöra en del av
verksamhetszon B och rävzonen.
I Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens närområde beskrivs hur Lundaslätten öppnar sig norr om
Sallerups trafikplats och att trafikanten reser i ett öppet jordbrukslandskap med slättgårdar i
väster. Dessa förhållanden förändras med föreslagen utbyggnad där en delvis både hög och
tät bebyggelse tillåts breda ut sig närmast väster om Yttre Ringvägen. Kvalitetsprogrammets riktlinje att trygga de fina utblickarna mot backlandskapet genom att inte uppföra siktbegränsande bebyggelse följs delvis, genom att endast mark innanför Yttre Ringvägen tas i
anspråk. För de stora industrifastigheterna har målen att utnyttja marken effektivt och att
skydda inre bebyggelse från buller också fått styra planeringen. Där skapas utblickspunkter i
de smala naturstråk som löper genom verksamhetszon A.
Solljus och mikroklimat

Solstudier och bedömning av mikroklimatet behöver utföras i kommande detaljplaneskede
för den storskaliga verksamhetszonen där uppstickande byggnader med höjder upp till 50
meter tillåts. Där kommer ett maximalt utnyttjande av detaljplanen konsekvensbeskrivas.
Kulturmiljö och arkeologi

Den kulturmiljö som har synliga spår i planområdet och dess omedelbara närhet är odlingsmiljön, som tidigare präglades av växthusodling. Ringladals gård kommer att finnas kvar
som en påminnelse om denna struktur. Nummertolvsvägen, med medeltida anor, löper i
planområdets västra kant och bevaras, i framtiden som gång- och cykelväg. Den kommer
att passera i den föreslagna grannskapsparkens kant.
Grannskapsparken som anläggs innehåller ett fornlämningsområde med en gravhög, Södra
Sallerup 3:1. Gravhögen härstammar från äldre bronsålder, har diametern 20 meter och är 2
meter hög. Länsstyrelsen bedömer att gravhögen är viktig för förståelsen av landskapets historiska dimension, att den har stora upplevelsevärden och ska ha ett visuellt öppet skyddsområde om ca 50 meter. Inom detta område får ingen bebyggelse uppföras och marken
inte bearbetas.
Planområdet innehåller flera arkeologiskt intressanta områden och en större utgrävning i
dess nordöstra del kommer att utföras under 2019.
I planområdets sydöstra del finns en äldre, igenfylld krittäkt. Det innebär att markens bärighet är försämrad och högre verksamhetsbebyggelse bör därför inte uppföras på platsen.
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Naturmiljö

Planområdet omfattar jordbruksmark med en mindre samling uppvuxna träd i anslutning
till Ringladals gård. Gårdens västra trädgårdsdel kommer delvis att ingå i rävzonen och utvecklas tillsammans med denna. Träden bör inventeras och kompletteras med nya om de är
i dåligt skick.
Grönstruktur och park

Både det naturstråk med öppen dagvattenhantering och den grannskapspark som planeras
inom planområdet bidrar till väsentligt ökade naturvärden till en del av staden där naturvärdena idag är relativt små.
Risker och säkerhet

Planområdet är beläget i omedelbar närhet till Yttre Ringvägen där trafik med farligt gods
förekommer. I Översiktsplan för Malmö anges uppmärksamhetsavstånd för ny markanvändning nära väg där farligt gods förekommer. För kontorsbebyggelse ska ett avstånd på 50
meter till sådan väg hållas. Om bebyggelse placeras närmare än angivna uppmärksamhetsavstånd ska en särskild riskanalys genomföras. På plankartan fastställs en 50 meter bred
skyddszon, från vägkant, där ingen bebyggelse får uppföras.
I verksamhetszon A, ska ventilation vara avstängningsbar och friskluftsintag placeras så att de
vänds från motorvägen.
Inga övriga åtgärder bedöms enligt RIKTSAM – Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
Området bedöms inte komma att innehålla riskobjekt, med hänvisning till Fastighets- och
gatukontorets planeringsinriktning där bostadsbebyggelse ska vara möjlig att uppföra öster
om och i direkt anslutning till detaljplaneområdet.
Luftkvalitet

Luftkvaliteten påverkas till största delen av biltrafik. Luftföroreningarna i planområdet,
närmast Yttre Ringvägen, utgörs främst av kvävedioxid, som också indikerar andra hälsoskadliga luftföroreningar, som sotpartiklar. I dag beräknas luftkvaliteten där endast vara påverkad i liten omfattning (upp till 15 mikrogram kvävedioxid/m3).
Nya trafikmängder tillkommer, både på Yttre Ringvägen och i planområdets inre, när verksamhetsområdet byggs ut. Tung lasttrafik kan komma att vara en betydande del. Denna bedöms dock inte påverka luftkvaliteten i större omfattning för de som kommer att bo i närområdet.
Malmö stads strategi för att minska luftföroreningarna är att gynna kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik. Det är därför viktigt att öka närheten till kollektivtrafik i området för de
som kommer att arbeta där. Cykelvägnätet byggs ut och den planerade skalan, tätheten och
närheten i området kan bidra till att det är attraktivt att cykla och gå till området.
Vattenkvalitet

Dagvatten från detaljplaneområdet kommer att ledas via Risebergabäcken till Sege å som är
huvudrecipient. Både den ekologiska och den kemiska statusen för Sege å anses vara otillfredsställande. Kvalitetskrav finns för en god ekologisk status år 2027 och en åtgärdsutredning kommer att genomföras med syfte att kartlägga omfattningen av åtgärder som krävs
för att nå miljökvalitetsnormen inom utsatt tid. Sege å bedöms vara känslig för ökad vattenföring och närsalter, samt mycket känslig för föroreningar. Storleken på planområdet, typen
av verksamheter och aktiviteter kommer att påverka belastningsgraden. I detaljplanen tas
den befintliga topografin till vara och ytor avsätts som gynnar det lokala omhändertagandet
av dagvatten.
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Dagvatten från planområdet kommer att genomgå flera olika fördröjningssteg i form av diken och dammar, där både fördröjning, sedimentering och rening kan ske. Dagvatten kommer, förutom i de interna fördröjande stegen, passera Toftanäsdiket och Toftanäs-dammen. Eftersom dagvattnet leds genom dessa fördröjningspunkter, bedöms planläggningen
inte medföra ökad negativ påverkan på slutrecipienten Sege å.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk att målen
för miljökvalitetsnormer för vatten inte kan uppnås.
Skyfall

Vid ett 100-årsregn beräknas rävzonens långa svackdike och de dagvattendammar som anläggs inom planområdet kunna ta hand om vattenmängderna. Konsekvenserna utreds i
VA- och dagvattenutredning (WSP).
Markföroreningar

Den mark som ingår i planområdet har utgjort jordbruksmark under lång tid och kan därför ha varit utsatt för växtgifter. Kring gården som bevaras kan marken också förväntas
vara förorenad. Ingen tidigare växthusodling har dock konstaterats i planområdet.
I det fortsatta planarbetet kommer de utredningar tas fram som behövs för att undersöka
och säkerställa markens lämplighet. Dessa kommer att slutföras innan detaljplanen antas.
Om föroreningar konstateras ska bygglov eller startbesked villkoras så att dessa inte beviljas
innan markföroreningarna är avhjälpta.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
En bullerutredning har genomförts (Trivector, 2018). Denna har, för att säkra att bostäder
kommer att kunna uppföras i en framtida bostadsbebyggelse i vävzonen, omfattat även
denna (se den schematiska zonindelningen, s. 8). Bullerutredningen har baserats på den underliggande strukturskiss som Kamikaze arkitekter presenterade 2018 (illustration s.28).
Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
”Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.
För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad
uppgå till 65 dBA.
Om en bostad har en eller flera uteplatser får denna ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA upp till fem
gånger i timmen).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.
Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse.
Planområdet är utsatt för trafikbuller från Yttre Ringvägen i öster och från Sallerupsvägen i
söder. Genom planområdet kommer den nord-sydlig gatan att generera lastbilstrafik till fastigheterna i områdets verksamhetsdelar och därmed betydande trafikbuller. Topplocksgatan
som löper genom planområdet i östvästlig riktning kommer också att generera trafikbuller
av betydelse.
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Bullerutredningen visar att de verksamhetsbyggnader som ligger närmast Yttre Ringvägen
kommer att utsättas för upp mot 75 dBA. Vid den inre, nordsydliga verksamhetsgatan kan
ljudnivåerna uppgå till 70 dBA, ekvivalent ljudnivå.
För den framtida bostadsbebyggelse som prövas vid Topplocksgatan uppgår ljudnivåernas
värde till högst 60 dBA och riktvärdet på högst 50 dBA (ekvivalent ljudnivå) klaras därmed
inte mot gatan. Söder om Topplocksgatan har radhusbebyggelse prövats. Med den placering som beräkningarna utgått från klaras inte riktvärdena för uteplats vid någon del av fasaden.
Den befintliga villabebyggelsen söder om Sallerupsvägen skyddas idag av en bullervall. När
detaljplanen genomförs kommer ökade trafikmängder även att påverka bullernivåerna här.
Vid jämförelse mot riktvärden för bebyggelse uppförd 1997-2015 framgår att riktvärdet på
55 dBA vid fasad och på uteplats överskrids vid flera av fasaderna närmast Klågerupsvägen
men också vid ett par fasader som ligger närmast Sallerupsvägen. Inga fasader mot Sallerupsvägen beräknas dock få ljudnivåer som överskrider 65 dBA. Huruvida bullerdämpande
åtgärder behöver genomföras vid den bebyggelse som ligger närmast Sallerupsvägen beror
av när husen är uppförda. Är de byggda före 1997 behöver åtgärder enligt Naturvårdsverket inte vidtas. För nyare byggnader kan bullerplank eller ljudisolerade fönster vara åtgärder
att överväga.
Buller från industriell verksamhet
Bostäder kring planområdet kan utsättas för industribuller från kommande verksamheter,
det gäller den del som tillåts inrymma större verksamheter, verksamhetszon A. Det är framförallt buller från lastning- och lossning som beräknas förekomma i området. Detta utreds
vidare i kommande planskede.
Trafikkonsekvenser

Både mängden persontrafik och godstrafik kommer att öka vid Sallerups trafikplats och på
Sallerupsvägen mellan trafikplatsen och angöringspunkten för verksamhetsgatan in till planområdet. Persontrafiken kommer också att öka på Sallerupsvägen, sträckan från Malmös
centrala delar till verksamhetsgatan. En konsekvens av detta är att en ombyggnad av Sallerupsvägen blir nödvändig. Cirkulationsplatser och eventuellt extra körfält kan behöva anläggas i korsningspunkter på Sallerupsvägen samt vid Sallerups trafikplats på Yttre Ringvägen.
Barriäreffekten på Sallerupsvägen bedöms inte påverkas negativt då det idag inte är möjligt
att i plan korsa vägen i läget nära trafikplatsen och verksamhetsgatan. Kommunikationen
till planområdet kommer även fortsättningsvis att ske i Nummertolvsvägens gång- och cykeltunnel.
En trafikutredning slutfördes i december 2018. Den beskriver hur trafiken till och i planområdet ska tas om hand för att framkomlighet och trafiksäkerhet ska säkras. Nödvändiga
förändringar i planen genomförs efter samrådsskedet.
3.3 Ekonomiska konsekvenser

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer Malmö kommun genom fastighets- och gatukontoret att sälja tomter till verksamhets- och bostadsaktörer. Kommunen bekostar och
anlägger den allmänna platsmarken – gator inklusive gång- och cykelbanor samt park- och
naturmark.

3.4 Konsekvenser för fastigheter
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Fastigheterna Tullstorp 180:84, Sallerup 180:22, Sallerup 180:72 och Sallerup 180:76
Del av fastigheterna Tullstorp 180:84, Sallerup 180:22, Sallerup 180:72 och Sallerup 180:76
kan genom fastighetsbildning komma att ombildas till nya fastigheter. Fastigheterna ägs av
Malmö kommun.
Fastighet Sallerup 180:21
Del av fastigheten Sallerup 180:21 kan genom fastighetsbildning komma att ombildas till
nya fastigheter. En gemensamhetsanläggning kan komma att bildas. Fastigheten ägs av
Malmö kommun.
Fastighet Sallerup 180:201
Fastigheten är i privat ägo. Delar av fastigheten löses in av Malmö stad.
3.5 Samhällskonsekvenser
Näringsliv

Detaljplanen medger att nya verksamheter kan etableras i östra Malmö. Detta är en angeläget för hela staden och skapar, förutom arbetstillfällen, nya möjligheter för större verksamheter att etablera sig, vilket eftersträvas. Även mindre verksamheter kommer att kunna ges
plats i planområdet. På detta sätt kan området ge plats för en stor variation av verksamhetstyper och -storlekar vilket gynnar ett hållbart och mångfacetterat verksamhetsområde.
Tillgänglighet

Planområdet är tillgängligt för personer med olika fysiska förutsättningar och behov. Kollektivtrafiken kommer att stärkas och cykelvägnätets kopplingar byggas ut längs gator och
stråk med olika karaktär. Det är en uttalad ambition att verksamhetsområdet ska vara lätt
att ta sig till och röra sig i. Alla allmänna ytor, naturstråk, promenadstråk och parker kommer att vara tillgängliga.
Jämställdhet

Planeringens mål, där denna detaljplan är den första, är att skapa närhet och täthet i en
stadsbygd som hänger samman. Det gynnar kvinnor, som i högre utsträckning än män reser kollektivt eller cyklar. Det skapar också en miljö som är lätt att orientera sig i och som
uppfattas som trygg. Såväl kollektivtrafiken som cykelvägnätet planeras att byggas ut så att
verksamhetsområdet är lätt att nå. Mobilitetsåtgärder initierade av verksamhetsområdets
aktörer uppmuntras.
Kommunal service

Denna detaljplan kommer inte att innehålla kommunal service. Genomförandet bedöms
heller inte ge upphov till ökat behov av kommunal service. I kommande detaljplaner för
blandad stad öster om planområdet beräknas nya förskolor och ny skola ingå.
Kommersiell service

I planområdet kommer viss kommersiell service att kunna etableras. Näringszon B regleras
med bestämmelsen Z som tillåter ett brett spektrum av icke störande verksamheter varav
flera kan erbjuda närservice.
I korsningspunkten mellan verksamhetsgatan och Topplocksgatans förlängning kommer
centrumverksamhet att tillåtas, för att restauranger och närservice ska kunna etableras för
verksamhetsområdet.
I planområdets närhet finns handelsetableringen i Toftanäs. Denna bedöms inte påverkas
nämnvärt av den nya företagsetableringen då storskalig handel inte blir möjlig att etablera i
planområdet.
Relevanta övriga projekt
23 (32)

Verksamhetsområdets andra etapp planeras norr om detta planområde. Denna kommande
detaljplan innebär en fortsättning av strukturen med stora och mindre fastigheter för verksamheter i olika zoner. Verksamhetsgatan och rävzonen ges också en fortsättning norrut mot
Fortuna. En större målpunkt, för besökare från hela Malmö planeras även i nästa etapp.
Ett bostadsområde med blandade funktioner planeras öster om planområdet. Denna planeringstanke har betraktats som en förutsättning för planeringen av verksamhetsområdet och
därför tagits med ibland annat buller-, trafik- samt dagvattenutredning i detta planarbete.
Storstadspaketet, ett resultat av Sverigeförhandlingen, innehåller planer på en förlängning av
busslinje 6 från Toftanäs, över en bro och in i Fortuna och till verksamhetsområdet. Busslinje 6 kan därmed bidra till ytterligare förbättrad kollektivtrafikförsörjning av verksamhetsområdet när det byggs ut. I förutsättningarna för ekonomiskt stöd för kollektivtrafiken ligger förtätning med framför allt bostäder i Fortuna, strax norr om planområdet.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom gatukontoret för genomförandet av de delar av detaljplanen
som utgörs av allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av de
delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Tidplan

Detaljplanen kommer att genomföras succesivt under ett antal år. Verksamhetszon A kan
förväntas utvecklas först, medan verksamhetszon B tillåts innehålla tillfällig verksamhet och
kan utvecklas mer organiskt. Utvecklingen förväntas ske från Sallerupsvägen och norrut.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

En arkeologisk undersökning av området har beställts och bekostas av beställaren,
Malmö kommun. Ingrepp i fornlämning regleras i Kulturmiljölagen (1988:950) och beslut
gällande detta fattas av Länsstyrelsen.
Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet
av området.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan avledas med självfall enligt de lösningar som föreslagits i detaljplanen
och den utförda VA-utredningen.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som understiger 10 minuter.
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 bygglovsgivningen.
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. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Respektive exploatör ska redovisa mer detaljerade bullerberäkningar i samband med
bygglovsansökan.
Studier av dagsljus och mikroklimat utförs av exploatörer i samband med bygglov, för
att säkra att uppstickande byggnader inte påverkar annan bebyggelse negativt.
Nätstationer ska normalt förläggas på kvartersmark. För placering av nätstation på allmän
plats måste avtal tecknas med Fastighets- och gatukontoret avseende upplåtelse av marken.
I avtalet ska bland annat överenskommelse om utformningen träffas.
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4.3 Ekonomiska genomförandefrågor

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

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom fastighetsreglering. Den mark som
ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen
ägd park- eller gatumarksfastighet.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken förmodas
delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark bildas en gemensamhetsanläggning. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av ett uttalat behov av större industritomter i Malmö (fastighetsoch gatukontoret).
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande.
Det bedöms ha ett betydande intresse för allmänheten.
Historik i processen

Fastighetskontoret inkom med en beställning av detaljplan för ett verksamhetsområde strax
öster om Yttre Ringvägen i Fortuna och Hemgården, 2014. Området beskrevs omfatta
etapp 1 i utbyggnaden av verksamhetsområdet och följde den övergripande planering som
angavs i Översiktsplan för Malmö (2014).
Detaljplanearbetet startades efter planuppdrag i stadsbyggnadsnämnden i oktober 2016.
Idéarbete

Fastighetskontorets ansökan om detaljplan föranledde ett idéarbete om framtidens verksamhetsområden, ett samarbete mellan fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen
och stadsbyggnadskontoret. Arbetet behandlade bland annat behovet av effektivare markutnyttjande, klusterbildning, tillgänglighet, variation och komplexitet samt medveten gestaltning av verksamheternas möte med gaturummen. Idéerna sammanfattades i en PM,
Framtidens verksamhetsområden (SBK, 2015) och kom att på flera punkter utgöra underlag för
det fortsatta arbetet för ett nytt verksamhetsområde i Fortuna och Herrgården.
Idéerna om en helhetsbild för Fortuna och Hemgården, med det behov av blandad stad
och framtida bostadsutbyggnad omsattes i en fysisk strukturbild, Dispositionskarta (SBK,
2017), se s. 29.
Parallella uppdrag

Stadsbyggnadskontoret gav tre arkitektkontor parallella uppdrag under våren 2017, där
Nyréns arkitekter, Rundquist/Sydväst arkitektur och landskap och Kamikaze arkitekter
presenterade strukturskisser för områdets södra del. Kamikaze arkitekter fick möjlighet att
arbeta vidare och revidera förslaget hösten 2017 och våren 2018. Med denna strukturskiss
som underlag kunde detaljplanearbetet utföras med ett tydligt planeringssammanhang, som
även är hållbart för fortsatta detaljplaner, se utsnitt på s. 29.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från fastighets- och gatukontoret samt miljöförvaltningen
deltagit.
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Dispositionskarta med stadsbyggnadsidé, Stadsbyggnadskontoret, 2016. Planområdet markerat med ljus
skuggning.

Utsnitt ur strukturskiss för Hemgården, Kamikaze,
version 3, 2018.

5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet är beläget i den del av Toftanäs som kallas Hemgården, i kanten av Yttre
Ringvägen och Sallerupsvägen i östra Malmö. Det har en ungefärlig total yta om 32 ha.
Marken ägs i huvudsak av Malmö kommun. Ringladals gård, Sallerup 180:201, har idag en
privat ägare.
Två ledningsrätter avgränsar planområdet, en matarledning för vatten i områdets norra kant
och en naturgasledning i planområdets västra kant.
Platsens historik

Platsen kring planområdet är en kulturbygd med lång historia. Här finns lämningar från
bronsåldern i form av bland annat gravsättningar. Medeltida vägsträckningar finns dokumenterade i söder och i norr. Nummertolvsvägen är en av dem.
Sedan lång tid tillbaka är området en odlingsplats. Växthusnäringen lokaliserades till området under 1900-talet. Idag finns endast ett fåtal rester av denna verksamhet kvar.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet ligger idag i ett sammanhang av stora strukturer som gränsar till backlandskapet. Det begränsas av Yttre Ringvägen i öster och Sallerupsvägen i söder. I väster, en bit
bort, finns Toftanäs verksamhets- och handelsområde och i norr tar Burlövs kommun vid,
med verksamhetsområdet Stora Bernstorp. Såväl i söder som längre västerut ligger stora
villaområden. Nummertolvsvägen är en cykelkoppling idag från söder och in i området.
Den är en länk som är viktig att bevara.
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Planområdet i sin omgivning av storskalig handel, villastruktur samt odlings- och backlandskapets norra del.

Bebyggelse
Bebyggelsen i närområdet präglas av en gles bystruktur med blandad ålder längs Nummertolvsvägen och Tullstorpsvägen. Inom planområdet finns endast en bostad, Ringladals
gård.
Planområdet ingår i karaktären Slättlandskapet enligt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande. Programmet betonar vikten av att bevara länkarna till det historiska landskapet.
Dessa kan vara äldre träd, rester från gårdar mm.
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Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
En kulturhistorisk byggnadsinventering genomfördes av Malmö stad, 2007. Ringladals gård
har anor från tiden före enskiftet då den var en trelängad gård. Det nuvarande boningshuset är byggt på 1950-talet. Stallbyggnaden är från tiden kring sekelskiftet 1900, men har senare byggts om och till. Bostadshusets placering har lång kontinuitet och det är av kulturhistoriskt värde. Byggnaden är tidstypisk i sin utformning med fasader i gult tegel och sadeltak belagt med röda, enkupiga lertegelpannor. Trädgårdens utsträckning, struktur och äldre
växtmaterial inklusive klippta häckar, fruktträd, lövträd och prydnadsbuskar, har kulturhistoriskt värde.
Arkeologi
En arkeologisk utredning pågår. Enligt Riksantikvarieämbetet finns en mängd fornlämningar inom planområdet. En bevarad gravhög, Södra Sallerup 3:1, är den synligaste, men
en mängd platser med datering till bronsåldern finns dolda i åkermarken.
En plats i planområdets norra del blir under hösten 2018 föremål för en grundlig utgrävning.
Naturmiljö

Planområdet omfattar åker och gårdsmiljö. Området bedöms inte ha specifika naturvärden
enligt Naturvårdsplan för Malmö.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet och det angränsande backlandskapet sluttar lätt mot väster och landskapskopplingen med visuella utblickar är därför tydlig.
Uppvuxna träd på kvartersmark vid Ringladals gård behöver inventeras, eftersom de kan
vara värdefulla att bevara.
I Grönplan för Malmö (2003) beskrivs hur det gröna Bulltoftastråket idag saknar en fortsättning österut, mot landskapet. Där beskrivs också önskemålet att när Fortuna och Hemgården utvecklas och byggs ut, binda samman det med Sallerupsstråket i öster.
Kollektivtrafik

I Sallerupsvägen finns regionbuss 142 mellan Malmö och Bara. En hållplats finns idag c:a
800 meter från planområdet, nära Toftanäs och Gyllins trädgård. Turtätheten är i dag 15
minuter.
I Toftanäs finns buss 6 som har sin ändhållplats i Vevaxelgatan. Busslinje 35 finns söder
om området med närmaste hållplats på Klågerupsvägen, ungefär 500 meter från planområdets sydligaste del.
Gång-, cykel- och biltrafik

Sallerups trafikplats ligger i direkt anslutning till planområdet. Sallerupsvägen är en av infartsgatorna till Malmös innerstad från yttre Ringvägen. Planområdet och Ringladals gård
nås idag från Sallerupsvägen via Ringladalsvägen.
Trafikmängden på Sallerupsvägen uppgår idag till c:a 9000 fordon/dag, varav tung trafik
utgör 5-7%.
De cykelkopplingar till området som finns idag är Nummertolvsvägen, för cykeltrafik söder
ifrån. Cyklister ansluter till Nummertolvsvägen i en tunnel under Sallerupsvägen.
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Teknisk försörjning

VA
En huvudvattenledning löper under Yttre Ringvägen från öster och fortsätter i planområdets norra kant. Vattenledningen har ett skyddsområde på 14 meter som inte får bebyggas.
Gas
En större gasledning löper i eller strax öster om Nummertolvsvägen. Gasledningen delar
sig i höjd med Ringladals gård i en mindre gren, österut till gården, och en större del västerut i Ringladalsvägen och vidare under Sallerupsvägen till Kvarnbyvägen. Gasledningens
skyddsområde är 10 meter.
Kommunal och kommersiell service

Kommunala förskolor finns i Gyllins trädgård (Skrållans förskola och Junibackens uteförskola) samt i Riseberga (Tussilagons förskola). Grundskolor i närområdet är Risebergaskolan och de tre skolorna i södra Gyllins trädgård. Hösten 2019 beräknas Toftanässkolan
öppna i Gyllins trädgårds norra del och blir därmed planområdets närmaste skola.
Närmaste vårdcentral är Husie Vårdcentral i Stenkällan.
Kommersiell service finns i södra Toftanäs, bland annat en större livsmedelsbutik (ICA
Maxi), diversehandel (ÖoB) och växtbutik (Blomsterlandet).
5.3 Tidigare ställningstaganden

I Översiktsplan för Fortuna och Hemgården (SBK, 2007) beskrivs den ekodukt som ingår som
förutsättning i detaljplanen. Det grönstråk som i detaljplanen benämns rävstråket kan utgöra
en del av Bulltoftastråket som beskrivs i skriften.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen i huvudsak som verksamhetsområde. En mindre
dela av planområdet ska också planeras för blandad stadsbebyggelse.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är inte tidigare planlagt.
5.4 Underlag till planarbetet
Förstudie/parallella uppdrag

•
•
•

Framtidens verksamhetsområden - PM, Stadsbyggnadskontoret, 2015
Dispositionskarta, Stadsbyggnadskontoret, 2017
Strukturplan, Kamikaze Arkitekter, 2017, reviderad 2018

Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Översiktsplan för Fortuna och Hemgården, Stadsbyggnadskontoret, 2005
Grönplan för Malmö, 2003
Miljöprogram för Malmö stad, 2009-2020
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Cykelprogram för Malmö Stad, 2012-2019
Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens närområde, 2000
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010.
Parkeringspolicyns tillämpnings-PM (SBN 2012).
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
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Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturhistorisk byggnadsinventering, Malmö stad, 2007
Trafikutredning, Sweco, 2018
Parkeringsutredning, Stadsbyggnadskontoret, 2018
Trafikbullerutredning, Trivector, 2018
Arkeologisk utredning, pågående
VA- och dagvattenutredning, WSP, pågående
UA Malmö Yttre – Malmö Linjenätsanalyser 2030, 2018
Kulturhistorisk utredning för att fastställa de kulturhistoriska värdena inom området Fortuna och Hemgården med anledning av arbetet med en fördjupad översiktsplan, 2001
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