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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med översiktsplan för del av Kirseberg (samrådsförslag januari 2015) tillvarata det centrala och stationsnära läget och möjliggöra för ny tät
stadsbebyggelse. Genom gång- och cykelförbindelser under kontinentalbanan ska den centrala staden och planområdet bindas samman med Kirseberg och tillkommande bebyggelse
norr om kontinentalbanan.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planområdet omfattar ett sedan tidigare obebyggt område sydväst om Kontinentalbanan/Östervärns station och Södra Bulltoftavägen fram till och med Åsgårdsgatan och Idaborgsgatan och Malmö trä/Optimera.
Planförslaget möjliggör fem kvarter med ca 700 bostäder med centrumverksamheter i bottenvåningar samt mobilitetshus (parkering, bostäder, centrumfunktioner), förskola, park,
stationstorg, aktivitetsytor och hundrastgård.
Bebyggelsen som medges varierar i höjd mellan motsvarande 4 och 8 våningar med en
högre del upp till 12 våningar i närheten av östervärns station. Generellt är bebyggelsen
högre ut mot de större stråken, Östervärns station och mot järnvägen medan den dras ner i
höjd i områdets mitt och i mötet med Ellstorps befintliga bostadsbebyggelse.
Bebyggelsens variation i höjd och de slutna kvarteren möjliggör för en lugn insida mot park
och bostadsdelar i det stationsnära läget, medan centrumverksamhet i bottenvåningar och
entréer mot gator kan förlänga viktiga befintliga stråk och aktivera kommande huvudstråken för att göra området till den länk i staden som det har potential att vara.
En ny gång- och cykeltunnel under järnvägen ökar tillgängligheten till planområdet och bidrar till att ytterligare länka samman centrala Malmö med Östervärn och Kirseberg.
Utvecklingen av det stationsnära läget innebär att en större sammanhängande grön yta till
stora delar bebyggs. För att i det nya området bejaka platsens historia och för att koppla
ihop det med befintliga Ellstorps gröna karaktär möjliggörs en grön diagonal från det nya
stationstorget i nordväst via parken och förskolans utemiljö till Ellstorpsparken i sydöst.
En ny lokalgata med separerad cykelbana föreslås koppla ihop Södra Bulltoftavägen med
Idaborgsgatan. Övriga gator utformas med fokus på fotgängare och cyklister. Mobilitetshuset placeras längs lokalgatan i anslutning till torget och Östervärns station med direkt närhet till den övergripande Södra Bulltoftavägen. All bilparkering utöver bilplatser för rörelsehindrade och bilpoolsbilar löses förslagsvis i mobilitetshuset som förutom bilparkering
även syftar till att erbjuda ett bredare mobilitetsutbud till boende och verksamma i området. I och med gatornas utformning och placeringen av mobilitetshuset möjliggörs ett
mindre bilorienterat område.
I mobilitetshuset möjliggörs för studentbostäder i söder mot parkrummet och centrumverksamhet i bottenvåningen.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
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Planeringsförutsättningar

Planområdet ligger i den norra delen av Ellstorp och består främst av en obebyggd yta mellan befintlig bebyggelse i Ellstorp och Kontinentalbanan. Ytan fungerar idag främst som
promenadstråk på upptrampade stigar samt som hundrastplats. I den södra delen av planområdet ligger Idaborgsgatan och Åsgårdsgatan som kopplar ihop området med Sallerupsvägen respektive cirkulationsplatsen i Nobelvägen/Södra Bulltoftavägen. I den södra delen
av planområdet ligger en befintlig bostadsbyggnad i direkt anslutning till Ellstorpsparken
och befintlig verksamhet.
Planområdet omfattar hela eller delar av ett flertal fastigheter. Marken är i huvudsak i privat
ägo.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen. Översiktsplanen anger ny blandad
stadsbebyggelse.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslaget tar sin övergripande utgångspunkt i strategier från fördjupningen av översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn samrådsförslag januari 2015. Strukturen har
till vissa delar omarbetats för att kunna hantera kringliggande störningar. Planområdet är en
första del i omvandlingsområdet i anslutning till Östervärns station som pekats ut i översiktsplanen.
Med utgångspunkt i områdets förutsättningar, mål och värden har principer med tillhörande strategier för utbyggnaden inom planområdet tagits fram. Planprinciperna knyter an
till ett kvalitetsprogram framtaget parallellt med planarbetet.

Illustrationsplan för området
Integrerat stadsnät som utvecklar det stationsnära läget

Det stationsnära läget och områdets potential att länka samman Kirseberg och Värnhem,
gör att mobilitet måste vara prioriterat i utvecklingen av området. Hållbar mobilitet måste
tillgodoses med mycket hög ambitionsnivå. Cykel- och kollektivtrafiktransport ska underlättas med attraktiva och smidiga lösningar. Det ska upplevas vara genare att ta sig till fots
eller via cykel inom området och till centrala Malmö, än vad det är med bil.
Stationstorg – en nygammal målpunkt får nytt liv
I stadsskalan är den viktigaste publika målpunkten i området Östervärns station. Det stationsnära läget präglar platsen. För att möta stationsläget möjliggörs ett torg i områdets
nordvästra hörn. Torget blir en av områdets entréer och ska i sin gestaltning både markera
platsens egna gröna och lokala identitet och samtidigt vara inbjudande för alla eftersom
hela området utgör entré mellan olika stadsdelar och till Malmö för inkommande tågresenärer. Närmast spåren, på torgets sydöstra sida, möjliggör detaljplanen ett samlat mobiltetshus med bl a butik, leveranser, bostäder, parkering och odlingsverksamhet med mycket hög
ambitionsnivå som ska förmedla områdets karaktäristiska möte mellan grön identitet och
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plats för resande. Områdets högsta exploatering koncentreras till denna del av Norra Ellstorp. Detaljplanen medjer ett blandat innehåll i bebyggelsen samt lokaler i samtliga bottenvåningar ut mot torget.
En grön diagonal som förtätar, kopplar och bjuder in
Utvecklingen av det stationsnära läget innebär att en plats som idag präglas av vildvuxen
grönska förtätas. För att i det nya området bejaka platsens historia och för att koppla ihop
det med befintliga Ellstorps gröna karaktär möjliggörs ett grönt stråk från det nya stationstorget i nordväst via parken och förskolans utemiljö till Ellstorpsparken i sydöst.
Befintliga kopplande stråk förlängs in genom området
Kombinationen av öppningen av Östervärns station och den nya Gång- och cykeltunneln
mellan Norra Ellstorp och Kirseberg möjliggör en förlängning av de viktigaste stråken in
genom området och gestaltas som huvudstråk för god framkomlighet för främst cykel och
gående.
Framsidor och lägen för lokaler mot huvudkopplingar
Norra Ellstorp kommer till största del bebyggas med bostäder. Undantaget är bebyggelsen
närmast stationen som kan få ett mer blandat innehåll av bostäder, arbetsplatser och service
av olika slag. Med tanke på områdets läge är det dock viktigt att ny bebyggelse vänder framsidor mot de kopplande huvudstråken som passerar området och mot den gröna diagonalens stadsrum. Planförslaget möjliggör framsidor så som huvudentréer, kommersiella lokaler i strategiska lägen vid bl.a. stationen och Södra Bulltoftavägen och i övrigt öppet gestaltade bottenvåningar.
Goda vardagsmiljöer för alla åldrar

Norra Ellstorp kommer att bli ett högt exploaterat område. Samtidigt är det gröna arvet en
viktig identitet för platsen. För att säkra de gröna kvaliteterna, trots små parkytor och stor
funktionstäthet, behöver alla utemiljöer, både på kvarters- och allmän platsmark, utformas
med stor omsorg. Utformning bör ske med utgångspunkt i att stärka bytespunkten och öka
säkerheten för gående och cyklister. Norra Ellstorp kommer att utgöra både bostadsområde och stationsnära läge, och behöver därmed stadsrum som utformas för många olika
behov. Tydligheten och orienterbarheten stärks genom kvartersstrukturen för att skilja det
publika från det privata.
Gröna stadsrum
De gröna platserna som går diagonalt genom planområdet ska gestaltas med inspiration av
befintlig blandad och vildvuxnen grönska med inslag av frukträd och andra nyttoväxter.
Även övrig utemiljö, gaturum och bostadsgårdar ska utformas med samma förtecken. Genom växter i gaturummen och möjlighet till inblickar till gröna bostadsgårdar genom portiker och öppningar i kvarteren blir den gröna karaktären närvarande för dem som rör sig
genom området.
Stadsrum utformade för långsamma flöden
Området har tre kopplande stråk där trafikslagen är separerade för att säkra framkomligheten, framförallt för cyklister längs lokalgatan söder om spåren, Idaborgsvägens förlängning mot Kirseberg och Åsgårdsgatan/Idaborgsgatan. I övrigt är gaturummen utformade
utan kantsten och med planteringar och möbler placerade för att prioritera långsamma trafikanters, främst gåendes, behov.
Stadsrum utformade för lek och samvaro
Med små parkytor bör även gatulivet utformas för rekreation och vistelse med särskilt hög
omsorg om gaturummens gröna kvaliteter. Planområdet ska utgöra vardagsmiljö för många
boende och genompasserande resenärer, och ska genomföras med hög ambitionsnivå.
Norra Ellstorp ska utformas med fokus på barns användning, och ambitionsnivån ska vara
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hög. Ett område som är bra för barn är bra för alla. Tillräcklig yta planläggs för lekplats i
parken, samt för hundrastgård och multifunktionell aktivitetsyta söder om järnvägsspåren.
Karaktärsgivande förgårdsmark
Formellt utformad förgårdsmark ska rama in gaturummen mot de stråk där många passerar
till och från stationen. Denna publika karaktär på gestaltningen ska gälla längs Södra Bulltoftavägen, runt parken, samt på kvartersgatan i nordväst (där den publika karaktären går in
på kvartersmark). Utformningen ger plats för uteserveringar, publika sittplatser och cykelparkering till lokaler.
Informell och bostadsnära utformning av förgårdsmark gäller i områdets bostadsmiljöer,
dvs gatan mot järnvägen, norr och öster om förskolan, mot Åsgårdsgatan och Idaborgsgatan, där kvartersmarken gestaltas som en tydlig del av bostadsmiljön. Egna entréer, trappor
och uteplatser kan förekomma och bidrar till variation och bostadsnära karaktär.
Ett förtätat möte mellan innerstad och förstad

Där stationsläget möter en tät bostadsmiljö finns behov av tydlighet i bebyggelsestrukturen
för att skilja det publika från det privata. Detta är viktigt för orienterbarhet och läsbarhet,
både för dem som bor i området och de som passerar förbi till och från stationen eller mellan Kirseberg och resten av staden. Detta innebär att en samlad byggd kant med en mer
formell arkitektur ska skapas mot de stadsrum där flest kommer att passera.
Mot Ellstorps befintliga bebyggelse gestaltas en mer öppen bebyggelsestruktur för att ge ett
luftigare möte med det befintliga och för att förtydliga områdets rumsliga hierarki. Resultatet blir en gradient från de kringbyggda kvarteren i det centrala läget vid stationen och mot
Östervärn och Värnhem, som gradvis går över till mer öppna kvarter i mötet med befintliga Ellstorp och Kirseberg.
Arkitektur som förstärker stadsrummens karaktär och funktion - formellt till informellt
Längs med de stråk där flest människor kommer att röra sig - Södra Bulltoftavägen, gatan
mot järnvägen, Idaborgsgatans förlängning mot Kirseberg samt runt parken bör arkitekturen få en mer publik karaktär. Bottenvåningarna gestaltas som tydligt avvikande sockelvåningar med generös våningshöjd och täta entréer till lokaler och bostäder. Högdelen i kvarteret närmast torget blir särskilt viktig och kräver omsorgsfull gestaltning i val av material
och utformning av detaljer.
I de inre kvarteren, där det främst lokala livet utspelar sig, bör bostadskvarteren ges en mer
brokig och informell karaktär. Socklar och nivåskillnader mellan gator och gårdar bör hållas
låga.
Upplevelserikt både på avstånd och nära – Socklar, taklandskap, portiker och öppningar
Området ska ha upplevelsevärden för såväl förbipasserande i högre hastighet som för de
som uppehåller dig i det. För vistelse inom området och för passage i långsamt tempo ger
byggnadernas, platsernas och gaturummens detaljerade utformning estetiska och identitetsskapande värden. För resande med tåg eller bil ska området fungera inbjudande även på avstånd. Varierat taklandskap, byggnadssocklar, portiker i två våningar och öppningar bidrar
till omsorgsfull gestaltning och inbjudande upplevelse även på avstånd. Bostadsentréer ska
vara genomgående för att koppla samman gator och gårdar.
Bostädernas gröna och sociala miljöer bidrar med visuell grönska och närvaro till de publika rummen
Odling på tak och gröna fasader ska ge värden till områdets boende och besökare.
Gemensamma lokaler och icke-kommersiella lokaler bör rymmas inom det framtida området. Möjlighet kan finnas att koppla dessa till t ex gemensam odling eller boendeföreningar.
Byggnadshöjder och kvartersformer som optimerar mikroklimat för publika mötesplatser och bostadsgårdar
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Norra Ellstorp kommer att få en hög exploateringsgrad. För att skapa så goda boendemiljöer som möjligt har kvarterens form och höjder anpassats efter analyser av trafikbuller och
risk samt studier av dagsljus- och solljustillgång. Simuleringar av mängden himmelsljus som
når fasaden kan ge en indikation på möjligheten att uppnå en god dagsljustillgång. För att
optimera dagsljusfaktorn i bostäderna samt antalet solljustimmar i parken, på förskolegården och på bostadsgårdarna har våningsantalet sänkts i delar av kvarteren. De kringbyggda
kvarteren har släpp som förbättrar dagsljustillgången på gårdarna.
2.2 Bebyggelse

Illustration med kvartersindelning 1-7
Kvarter 1 och 2

Användningsbestämmelse: B, C1, C4
Egenskapsbestämmelse: byggnadshöjd
Kvarterens placering medför att de måste bidra till att bilda länk mellan befintlig bebyggelsestruktur, Östervärns station och vidare mot Kirseberg och förlänga befintliga stråk. Södra
Bulltoftavägen framtida bredd med hållplatser för Malmöexpressen tillåter bebyggelsen att
gå upp i höjd mot denna sida. En något högre byggnad än den generella för kvarteren möjliggörs för att avisera stationsläget.
I kvarter 1 och 2 i planområdets norra del mot Södra Bulltoftavägen möjliggörs för bostäder i fyra till tolv våningar, med ett mindre undantag mot parken som bara möjliggör ett
plan. Byggnadshöjden varierar mellan 5 och 37 meter. Mot Södra Bulltoftavägen möjliggörs
kvarterens högsta bebyggelse med en byggnadshöjd på 22 till 37 meter. Den högsta byggnadshöjden på 37 meter avser avisera stationsläget, men har dragits tillbaka något för att
begränsa skuggverkan på torgytan. Mot parken föreslås generellt en byggnadshöjd på 13
meter för att möta det gröna rummet och för att möjliggöra bättra ljusförhållanden på bostadsgårdarna. Kvarter 2 är något indraget med anledning av en befintlig ledning som viker
in över fastighetens hörn mot cirkulationsplatsen.
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Vy över Södra Bulltoftavägen mot Östervärns station och kvarter 1 och 2

Dessa två kvarter ska knyta ihop befintlig stadsstruktur med Östervärns station och Kirseberg vilket kan underlättas med aktivabottenvåningar. I kvarter 1 ska minst 50 % av bottenvåningens fasadlängd mot Södra Bulltoftavägen och TORG uppföras med centrumverksamhet. I kvarter 2 medges centrumverksamhet i bottenvåningen. Kvarteren ligger ut mot
stationstorget, kommande hållplatser för Malmöexpressen och gång- och cykelstråk.
Kvarter 3

Kvarter 3, mobilitetshus

Användningsbestämmelse: P1, B, C2, C4
Egenskapsbestämmelse: byggnadshöjd, f1, b2
Mobilitetshusets gestaltning och innehåll synliggör och underlättar för de som väljer hållbara transportslag. Förutom att samla hela områdets parkeringsplatser i en punkt ska huset
erbjuda väderskyddad cykelparkering, service för pendlare och bilpoolsplatser. Möjlighet
för samlade transporter, leveranser och delande kan rymmas i byggnaden.
Mobilitetshusets bottenvåning utgörs av publika lokaler för handel och service mot torget
och parken. Mot parken vänder Mobilitetshuset dessutom en bostadsdel för t.ex. bostäder.
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Husets olika delar ska hållas samman av en variation av öppna och gröna fasader samt ett
grönt tak med odlingsmöjligheter.
Inom mobilitetshuset i kvarter 3 i planområdets östra del mot järnvägen möjliggörs ett parkeringshus i upp till 7 våningar med en byggnadshöjd på 25 meter.
I byggrättens sydvästra del som vetter mot parken möjliggör planen för bostäder i ett av
parkeringshuset skyddat läge i förhållande till järnvägen. Bostäder i denna del ska bidra till
att parkens fond blir mer levande. Byggnadshöjden för bostäderna är densamma som för
parkeringsändamålet, 25 meter. I parkeringshusets bottenvåning ska centrumverksamhet
finns i minst 50 % av fasadlängden mot användning TORG och GATA, medan centrumverksamhet medges mot byggnadsdelen som vetter mot parken. Bottenvåningen i denna
del ska vara indragen minst 2 meter från gata.
Kvarter 4

Kvarter 4, bostäder

Användningsbestämmelse: B
Egenskapsbestämmelser: byggnadshöjd
I kvarter 4 som ansluter direkt till parken möjliggörs för 4 till 5 våningar. Med en byggnadshöjd på 16 meter mot norr och väster och 13 meter mot söder kan dagsljuset hanteras på
ett tillfredställande sätt.
Kvarter 5

Kvarter 5, bostäder
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Användningsbestämmelse: B, C4, E
Egenskapsbestämmelser: byggnadshöjd
I kvarter 5 som ansluter direkt till parken möjliggörs för 8 våningar med en byggnadshöjd
på 25 meter mot järnvägen. Utformningen och fasadlängden har varit en förutsättning för
att kunna skapa tillfredställande gårdsmiljöer och en tillfredställande ljudmiljö på förskolegården. Portiker föreslås mot järnvägen för att bryta ner fasadlängden. I övriga delar, mot
park och på gård möjliggörs för byggnader upp till 4 våningar med en byggnadshöjd på 13
meter. En nätstation föreslås mot den interna gatan mot förskolan.
Som ett led i att åstadkomma levande offentliga stråk och platser möjliggörs lokaler för
publik centrumverksamhet i bottenvåningen.
Kvarter 6

Kvarter 6, förskola och bostäder

Användningsbestämmelse: S1, B
Egenskapsbestämmelser: byggnadshöjd
I kvarter 6 möjliggörs för 6 våningar med en byggnadshöjd på 20 meter mot järnvägen. I de
två nedersta våningarna möjliggörs förskola för 120 barn medan övriga 4 våningar uppförs
med avsikten att rymma LSS-boende. Kryssmarken är i sin helhet avsedd för friyta till förskoleverksamheten.
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Kvarter 7

Kvarter 7, bostäder

Användningsbestämmelse: B, C4
Egenskapsbestämmelser: byggnadshöjd
I kvarter 7 föreslås en ny byggrätt mot järnvägen för att kunna skapa ett någorlunda sammanhängande kvarter och en skyddad gårdsmiljö i samband med befintligt bostadshus i anslutning till Ellstorpsparken. Här möjliggörs för bostäder i 8 plan mot järnvägen och 6 plan
mot Idaborgsgatans förlängning, med en byggnadshöjd på 22 respektive 25 meter. Som ett
led i att åstadkomma levande offentliga stråk och platser möjliggörs lokaler för publik centrumverksamhet i bottenvåningen. Befintligt bostadshus inom fastigheten Bredablick 3 omfattas av detaljplanen. Här föreslås en mindre byggrätt med centrumverksamhet i två plan
och en byggnadshöjd på 8 meter i anslutning till befintlig bostadsbyggnad för att kunna
möjliggöra för en publik lokal i korsningspunkten. Befintlig bostadsbyggnad regleras i enlighet med gällande plan till 17,5 meter.
Exploateringsgrad, täthet

Egenskapsbestämmelser: Prickmark, kryssmark
Byggrätterna inom området är 13 meter breda, med undantag för byggrätten för parkeringshuset som är 42 meter djup. Byggrättens djup begränsas mot angränsande gator av
prickmark, mark som inte får bebyggas (förgårdsmark), samt mot innergårdar av kryssmark,
mark som endast undantagsvis får bebyggas. Utöver byggrättens djup tillåts balkonger,
skärmtak och uteplats. Parkering, utöver parkering för rörelsehindrad och bilpool, får inte
finnas.
Utformning

Egenskapsbestämmelser: f1, bestämmelse i löptext
I de lägen där hörnavskärning har varit nödvändig får byggnad sticka ut över denna på gata
med en minsta fri höjd om 4,7 meter
Bebyggelsens sockelhöjd, dvs avståndet mellan nivån på angränsande gångbana/trottoar
och bottenvåningens övre golvbjälklag, får vidare inte överskrida 0,8 meter. Bestämmelsen
innebär att direkt insyn i bostäder begränsas, utan att kontakten mellan bebyggelsens inre
och den som passerar på angränsande gång- och cykelbana helt går förlorad.
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Gemensamma entréer till flerbostadshus ska utformas som genomgående. Entréer vända
mot angränsande gata ska utformas som huvudentréer och ska ansluta i nivå med gata. Entréerna kan på så sätt bidra till kontakt mellan gata och bostadsgård och bidra till fasadens
utformning.
Förgårdsmarken är generellt 2 meter bred för att rymma cykelparkering, sittplatser, mindre
planteringar m.m.
Vid byggrätten för bostäder, kontor och centrumverksamhet i anslutning till parkeringshuset har förgårdsmarken utökats till 3,5 meter för att möjliggöra för parkering för rörelsehindrade.
Utförande

Egenskapsbestämmelser: b1, b2, bestämmelser i löptext
För mobilitetshuset och bostadshusen belägna närmast järnvägen inom kvarter 5 och 7 föreslås bestämmelser om utförande av riskreducerande åtgärder.
För bostadsbebyggelsen gäller att fasad i riktning mot järnväg ska uppföras brandklassad,
lägst E30. Tillgång till väg ut i annan riktning än mot järnväg ska finnas. Som väg ut kan
trapphus räknas.
För mobilitetshuset gäller at fasad i riktning mot järnväg ska uppföras brandklassad, i lägst
El30 samt obrännbar. För fönster gäller El30. Tillgång till väg ut i annan riktning än mot
järnväg ska finnas. Som väg ut kan trapphus räknas.
För samtlig bebyggelse inom planområdet gäller att avstängningsbar ventilation ska finnas.
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark

Användningsbestämmelse: PARK, TORG
Egenskapsbestämmelse: lek, gång, hund1
Park

Utvecklingen av det stationsnära läget innebär att en plats som idag präglas av vildvuxen
grönska förtätas med bostäder, arbetsplatser och service. För att i det nya området bejaka
platsens historia och för att koppla ihop det med befintliga Ellstorps gröna karaktär etableras ett stråk av gröna platser från det nya stationstorget i nordväst via park och förskolans
utemiljö till Ellstorpsparken i sydöst.
I planområdets centrala del föreslås en mindre park (PARK), som del av den gröna diagonalen genom området. Parken ska innehålla plats för lek och möjliggöra för gångvägar som
ansluter till kringliggande gator och byggnader. Parken ska i sin karaktär ta fasta på platsens
befintliga karaktär.
Längs spårområdet planeras för multiyta och utegym i ett område med parkändamål.
I planområdets sydöstra del, i anslutning till GC-tunneln, möjliggörs en hundrastgård inom
PARK.
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Vy över föreslagen park och utbyggnadsområdets mitt från förskolegård
Torg

För att möta stationsläget föreslås ett torg i områdets norra hörn. Torget blir en av områdets entréer och ska i sin gestaltning både markera utbyggnadsområdets egen gröna och lokala identitet och samtidigt vara inbjudande för alla eftersom hela området utgör entré mellan olika stadsdelar och till Malmö för inkommande tågresenärer. Torget ska rymma stationsfunktioner som cykelparkering och liknande, men även fungera som en del av den
gröna diagonalen.
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Enligt Riktlinjer för Grönytefaktor, godkänd av Stadsbyggnadsnämnden 2014-12-11, ska
grönytefaktorn ingå i detaljplaner som upprättas i den täta staden, för bostäder, kontor och
liknande med syfte att möjliggöra nybyggnader, större förtätningar och större ombyggnader. I planförslaget ska grönytefaktor om minst 0,6 per fastighet för bostadsändamål samt
minst 0,3 per fastighet för övriga ändamål uppnås. Grönytefaktorn beräknas enligt delfaktorer och formler beskrivna i Riktlinjer för Grönytefaktor.
Strikt och formellt utformad förgårdsmark ska rama in gaturummen mot de stråk där
många passerar till och från stationen. Denna publika karaktär på gestaltningen ska gälla
längs Södra Bulltoftavägen, runt parken, längs Idaborgsgatans förlängning, öster om förskolan, samt på kvartersgatan i nordväst (där den publika karaktären går in på kvartersmark). Vild och bostadsnära utformning av förgårdsmark gäller i områdets inre bostadsmiljöer, dvs mot järnvägsgatan, norr om förskolan, mot Åsgårdsgatan och Idaborgsgatan, där
kvartersmarken gestaltas som en tydlig del av bostadsmiljön.
Höjdsättning av mark

Höjdsättning av allmän platsmark kommer att genomföras innan detaljplanens granskningsskede.
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Friytor

Förskolan som föreslås inom den södra delen av planområdet kommer att ha sina utemiljöer riktade inåt mot parken och bostadsbebyggelsen och blir en del av en grön diagonal
genom området. Förskolegården blir därmed en viktig del i upplevelsen av ett grönt, rekreativt stråk genom området. Förskolegården kan med fördel utformas och avgränsas så att
allmänheten kan nyttja gården under de tider då verksamheten inte är i gång.
Planarbetet har utgått från en förskola med 120 barn. Nedan redovisas beräknat ytbehov
enligt stadsbyggnadsnämndens riktlinjer Friytor vid förskolor och skolor.
Antal
barn

Totalt ytbehov
inne, baserat på
schablonsiffran 15
m2/barn (bruttoarea, BTA)

Fotavtryck
byggnad, två
våningar (byggnadsarea,
BYA)

Ytbehov
friyta, baserat
på 30 m2
friyta/barn

Ytbehov
friyta, baserat
på 25 m2
friyta/barn

Ytbehov
komplementbyggnader

Ytbehov
handikapparkering och
cykelparkering

120

1800 m2

900 m2

3600 m2

3000 m2

ca 70 m2

25 m2+ 25 m

2.5 Trafik

Användningsbestämmelser: GATA1, GATA2, GATA3, GÅNG, CYKEL, T1
Egenskapsbestämmelse: tunnel
Strategin för planeringen av områdets trafikstruktur har varit att utgå från fotgängares och
cyklisters behov. Lokaliseringen av mobilitetshuset är till viss del ett resultat av denna strategi som innebär att det främst är den planerade lokalgatan och dess koppling till Södra
Bulltoftavägen samt lokalgatans förlängning söderut mot Sallerupsvägen som planeras hantera biltrafikalstringen från området. Genom trafikstrukturen och utformningen av gaturummen är ambitionen att minimera risken för genomfartstrafik (bil) genom områden mellan Södra Bulltoftavägen och Sallerupsvägen.
En ny lokalgata med separerad cykelbana föreslås koppla ihop Södra Bulltoftavägen med
Idaborgsgatan. Övriga gator utformas med fokus på fotgängare och cyklister. Mobilitetshuset placeras längs lokalgatan i anslutning till torget och Östervärns station med direkt närhet till den övergripande Södra Bulltoftavägen. All bilparkering utöver bilplatser för rörelsehindrade och bilpoolsbilar löses förslagsvis i mobilitetshuset som förutom bilparkering
även syftar till att erbjuda ett bredare mobilitetsutbud till boende och verksamma i området. I och med gatornas utformning och placeringen av mobilitetshuset möjliggörs ett
mindre bilorienterat område.
Gångtrafik

Struktur och utformning av gaturum kommer att fokusera på gång- och cykeltrafikanternas
behov inom och genom området. Längs med Södra Bulltoftavägen, Idaborgsgatan/Åsgårdsgatan samt den nya lokalgatan planeras separata gångbanor. Övriga gator inom området föreslås utformas med ett golv där utformning och möblering av gatorna tydligt visar
att fotgängarna har prioritering i hela gaturummen.
I Idaborgsgatans förlängning under järnvägen föreslås en ny gång- och cykeltunnel som
ökar nätets finmaskighet och som minskar Kontinentalbanans barriäreffekt. Även parkens
möjlighet till gångytor förbättrar fotgängarnas genhet genom området där Östervärns Station och hållplatserna för Malmöexpressen är viktiga målpunkter.
Korsningspunkter mellan lokalgatorna kan med fördel vara upphöjda för att minska hastigheten för biltrafiken och därmed olycksrisken för fotgängare och cyklister.
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Föreslagna gator längs park och förskola ska utformas som gångfartsgator med en möblering och utformning som tydligt lägger fokus på fotgängare.
Cykeltrafik

Planområdet kommer även att försörjas av ett väl utbyggt cykelvägnät. I samband med utbyggnaden av Malmöexpressen längs Södra Bulltoftavägen föreslås separerade cykelbanor
på respektive sida av gatan samt möjlighet att som cyklist passera gatan vid cirkulationsplatsen samt vid Östervärns Station.
Från Södra Bulltoftavägen ansluts området till planområdets lokalgata med separerad cykelbana längs järnvägen. Cykelbanan möter vid föreslagen gång- och cykeltunnel en separerad
cykelbana från förlängning av Idaborgsgatan (cykeltrafik från Ellstorp, Sallerupsvägen, Sorgenfri etc).
Cykeltrafik från Värnhem angör området vid befintlig cirkulationsplats på Åsgårdsgatan/Idaborgsgatan som inom planområdet förslås utformas med separata gångbanor, men
där cykel- och biltrafik blandas på cyklisternas villkor utifrån den ringa biltrafikmängden.
Gatan utformas så att möte mellan bilar enbart inryms vid vissa planerade platser, men där
cykeltrafik och biltrafik kan mötas längs hela gatan. Dagens körbana smalnas av och möbleras för att åstadkomma sidförskjutningar för biltrafiken.
Den nya gång- och cykeltunneln under kontinentalbanan mot Kirseberg föreslås för att
minska barriäreffekten av spårområdet och möjliggör en koppling till framtida omvandlingsområde inom järnvägsverkstäderna på andra sidan järnvägen.
Kollektivtrafik

När persontågstrafik på Kontinentalbanan, med stopp på Östervärn, tas i drift under
2018/2019 och Malmöexpressen får en dragning längs Södra Bulltoftavägen kommer Ellstorp och Kirseberg genom det ökade kollektivtrafikutbudet att knytas betydligt närmre
Malmös centrum och andra delar av Malmö. Planområdet kommer då att ha mycket bra
kommunikationsmöjligheter med kollektivtrafik.
Malmöexpressen/Spårväg
Malmö stad har för avsikt att förlägga nuvarande stadsbusslinje 4 (Bunkeflostrand, Limhamn, Segevång, Bernstorp) i Södra Bulltoftavägen. Linjen ska i samband med omläggningen bli en dubbelledad eldriven buss, sk Malmöexpressen. Hållplatsen förväntas få en
placering på Södra Bulltoftavägen i anslutning till Östervärns station.
Separat utredningsarbete pågår för den framtida Malmöexpressen avseende exempelvis
hållplatsläge, men är inte färdigställt inför detta planförslag. I samband med framtagandet
av planförslaget har en möjlig utbyggnad av Malmöexpressen studerats. Planförslaget utgår
ifrån att Södra Bulltoftavägen byggs om med separata, mittförlagda busskörfält i båda riktningarna. Hållplatslägena föreslås placeras mellan Östervärns station och befintlig cirkulationsplats.
Enligt Malmö Stads Översiktsplan är Södra Bulltoftavägen utpekad för framtida spårvägstrafik. Gatusektionen omöjliggör inte en sådan spårvägsutbyggnad.
Östervärns station/Malmöpendeln/Järnväg
I januari 2018 togs beslut om att åter öppna kontinentalbanan för persontrafik för att underlätta resande mellan östra och västra Malmö och vidare i regionens tågnät. Med detta
beslut öppnar även Östervärns station, vilket gör att Ellstorp får ett mycket stationsnära
läge.
Initialt planeras ett tåg i vardera riktningen en gång i halvtimmen dagtid mellan klockan
06.00 och 22.00. Trafiken sker med Pågatåg varav det ena kör till och från Kristianstad och
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det andra fungerar som en pendel mellan Hyllie och Malmö C. Under början av 2020-talet
planeras även Lommabanan att öppnas för persontrafik, vilket innebär att Malmöpendelns
Pågatåg även kommer fortsätta till Kävlinge via de nya stationerna i Lomma och Furulund.
På ytterligare sikt kan det bli aktuellt med Öresundstågstrafik från fler av dessa stationer direkt till Lund och Köpenhamn. Detta enligt Skånetrafikens långsiktiga strategi för regiontågen.

Malmöpendeln sträckning och stationer

Öster om Östervärns station finns planer på att ansluta en framtida Simrishamnsbana via
en tunnel under Kontinentalbanan. Vid ökad resandeutveckling och ökad turtäthet med tåg
kan det i framtiden finnas behov av en utökad station med mellanliggande plattform som
medger mötesmöjligheter vid Östervärn. I samband med planarbetet har en möjlig lösning
för framtida järnvägstrafik tagits fram som möjliggör trafikering av en framtida Simrishamnsbana och som ger möjlighet för tåg som trafikerar Östervärns station att mötas vid
plattform.
Biltrafik

Biltrafiken till planområdet planeras främst nå området via Södra Bulltoftavägen samt till
viss del via Idaborgsgatan vidare till Sallerupsvägen. Mellan Södra Bulltoftavägen och Idaborgsgatan planeras en ny lokalgata med separata gång- och cykelbanor. Genom att förskjuta den huvudsakliga anslutningen från Södra Bulltoftavägen till lokalgatan norrut från
dagens anslutning vid cirkulationsplatsen med Nobelvägen samt genom att placera mobilitetshuset nära lokalgatans anslutning till Södra Bulltoftavägen minimeras bilresornas längd
inom planområdet.
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Åsgårdsgatan/Idaborgsgatan utformas med separata gångbanor och med cykeltrafik som
samsas med biltrafiken men där biltrafiken enbart kan mötas vid planerade platser. Förslagsvis tas dagens vändplats bort på Åsgårdsgatan i anslutning till Idaborgsgatan.
I övrigt avses gatorna utformas som gångfartsgator med sidoförskjutningar i form av vegetation och annan möblering. Syftet med utformningen är att skapa en lugn trafikmiljö med
biltrafik som framförs på fotgängarnas villkor. Strukturen och utformningen ger en god tillgänglighet för den nödvändiga biltrafiken, exempelvis för rörelsehindrade, men med låga
hastigheter.
Bilparkering

Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Malmö stad, antagen september 2010, ska tillämpas vid
uppförande av nya bostäder och verksamheter.
Detaljplanen bestämmer formellt inte om ett parkeringstal. Planarbetet ser till att det går att
anordna parkering i tillräcklig omfattning och då det är relevant, att utreda behovet. Det
slutliga parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt prövas i bygglovet och de omständigheter som råder vid det tillfället.
Malmö stads flexibla parkeringsnorm för flerbostadshus medför att byggherrar kan påverka
antalet bilparkeringsplatser genom införande av olika mobilitetsåtgärder som uppmuntrar
till ett lägre bilinnehav. Målsättningen är att minska behovet av bil genom att de boende ges
så goda förutsättningar att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool att de inte har behov av
någon egen bil. Detta kan uppnås genom att byggherren tillhandahåller olika typer av mobilitetsåtgärder som samverkar på ett sådant sätt att de tillsammans blir ett attraktivt alternativ
till egen bil.
För bostäder är parkeringstalet 0,7-1,0 bilplatser per lägenhet för de boende samt 0,1 bilplatser per bostad för besökare. Bilplatsbehovet för de boende kan minskas med upp till
30% för de boende. I detta fall kan det med ett mycket kraftigt mobilitetskoncept vara möjligt att nå ett parkeringstal på 0,5-0,6 bpl/lgh för de boende plus 0,1 bpl/lgh för besökare.
Detta kräver både gemensamma mobilitetsåtgärder i det planerade mobilitetshuset samt åtgärder för respektive fastighet. För studentbostäder är parkeringstalet 0,15 bpl/lgh.
För anställda anger stadens parkeringsnorm ett parkeringstal på 0,2 bilplats per anställd.
För besökare varierar det beroende på verksamhet. Nedan anges verksamhetsspecifika parkeringstal.
För förskola anger normen att 0,2 bilparkeringsplatser per anställd ska anordnas (räknat på
3,5 anställda per avdelning), liksom 1,5 platser för besökare per avdelning. Bilparkeringsbehovet för en förskola med sex avdelningar uppgår därmed till 4 bilplatser för de anställda
och 9 bilplatser för korttidsparkering.
Bilparkeringsbehov inom planområdet kan tillgodoses i det mobilitetshus/parkeringshus
som möjliggörs inom planområdet. Uppskattningsvis 450 - 500 parkeringsplatser bedöms
kunna rymmas inom mobilitetshuset. Samtliga bilplatser för boende, anställda och besökare
planeras i parkeringshuset, undantagen bilplats för rörelsehindrade och bilpoolbilar. Korttidsparkering för hämtande och lämnande föräldrar samt till handel planeras inrymmas i
markplan på mobilitetshuset.
Planförslaget medger ca 700 bostäder vilket med ovanstående parkeringstal skulle innebära
350–420 bilplatser för de boende och ca 70 bilplatser för besökare till bostäderna. Bilplatser
för verksamheterna kommer rimligen kunna samnyttjas fullt ut. Utifrån att bilplatser för anställda och dess besökare kan samnyttjas med de boende är de boende samt deras besökare
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dimensionerande för bilplatsbehovet. Totalt innebär detta ett bilplatsbehov på 420–490 bilplatser för boende och besökare till bostäderna samt bilplatser till bilpoolsbilar, ca 14
stycken, samt korttidsparkering till förskolan, 9 bilplatser.
Markparkering medges inte, med undantag för parkering för rörelsehindrades fordon samt
bilpoolsbilar.
Parkering för rörelsehindrade
För verksamheter respektive bostäder ska parkering för rörelsehindrade anställda respektive boende kunna anordnas högst 25 meter från tillgänglig och funktionell entré. I samtliga
kvarter inom planområdet kan gemensam parkering för rörelsehindrade anordnas i markplan på kvartersmark.
Cykelparkering

Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Malmö stad, antagen september 2010, ska tillämpas vid uppförande av nya bostäder och verksamheter.
Parkeringsnormen anger att det ska finnas 2,5 cykelparkeringsplatser per lägenhet för boende och besökare, vilka ska ordnas inom fastigheten. För studentbostäder anger parkeringsnormen 1,5 cykelplats per lägenhet. Cykelparkeringen ska vara tillgänglig, attraktiv och
säker. Minst en cykelparkering per lägenhet ska vara lättillgänglig.
Planförslaget innebär 700 lägenheter. Förutsatt att alla dessa är vanliga lägenheter är cykelplatsbehovet 1750 cykelplatser för bostädernas ändamål. Då bilplatser löses i samlad parkeringsanläggning så byggs troligen inte källare varför cykelplatsernas placering därför kommer att ta mycket plats i markplan. En variation av cykelparkering bör finnas, exempelvis
på bostadsgård, förgårdsmark och inomhusytor.
För förskola anger stadens parkeringsnorm att 0,4 cykelparkeringsplatser per anställd ska
anordnas (räknat på 3,5 anställda per avdelning), liksom 2 platser för besökare per avdelning. Cykelparkeringsbehovet uppgår därmed till totalt 20 cykelplatser för en förskola med
sex avdelningar. Plats för lastcyklar är extra viktig vid förskolor.
För handel är motsvarande siffra 6 platser per 1000 m2 BTA (räknat på 15 anställda/1000
m2) för anställda och 24 platser per 1000 m för besökare. För en lokal om 200 m2, såsom
krävs i flertalet hörnlägen inom planområdet, blir det 6 cykelplatser. Dessa ska lösas i direkt
närhet till lokalen.
2

Östervärns station och Malmöexpressen
På torget i anslutning till Östervärns station planeras för 100 cykelplatser (ca 150 kvm inklusive yta för att ta ut cykel) samt ytor för en hyrcykelstation ”Malmö By Bike” (4*10,5m
alt 2*18m samt yta för att ta ut cykeln, ca 70 kvm). Totalt behövs ca 220 m2 för allmän cykelparkering för stationens behov inom planområdet, dvs både för tåg och MEX. Viss andel av den allmänna cykelparkeringen kan även ske inomhus i mobilitetshusets gatuplansnivå.
Angöring

Angöring omfattar dels leveransfordon, sopbilar och liknande, dels persontransporter
såsom färdtjänst och taxi. Till lokaler för förskolor, kontor, butiker och liknande gäller att
angöring för persontransporter ska kunna anordnas högst 25 meter från tillgänglig och
funktionell entré.
Lokalen i bottenvåningen till mobilitetshuset angörs via parkeringsficka för leveransfordon
och korttidsparkering i lokalgatan vid torget. Denna angöringsficka syftar även till att lösa
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angöringen till de norra lokalerna i Södra Bulltoftavägen. För övriga lokaler löses angöringen via kvartersgata mellan de båda kvarteren utmed Södra Bulltoftavägen eller via Åsgårdsgatan.
För förskolan och centrumverksamheter inom planområdet kommer angöring att vara möjlig i planerade lokalgator och gårdsgatorna.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Nya ledningar planeras inom föreslaget gatunät. Planområdet ansluts till vatten- och spillvattenledningar i Idaborgsgatan/Åsgårdsgatan i anslutning till cirkulationsplatsen.
Utredning kring flytt av en befintlig VA-ledning som sträcker sig under järnvägen pågår
och kommer färdigställas innan granskning.
Dagvatten

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten.
Dagvatten från Ellstorp kan avledas till befintligt system i Åsgårdsgatan. För nuvarande
förhållanden kan dagvattnet belasta pumpstationen, men för att pumpstationen inte ska belastas ytterligare krävs att VA SYD gör omkopplingar på dagvattennätet nedströms Åsgårdsgatan innan utbyggnad enligt planförslaget sker.
Befintligt dagvattensystem i Åsgårdsgatan har enligt uppgift från VA SYD möjlighet att ta
emot ytterligare 40 l/s vid ett femårsregn. Den maximala avrinningen motsvarande 40 l/s
bör säkerställas med fördröjning inom planområdet.
Enligt VA Syd kommer ett nytt ledningsnät i de allmänna gatorna i anslutning till stationstorget att anläggas, varpå torget kan anslutas till dessa.
En dagvattenutredning Dagvattenutredning Ellstorp 20181120, Sweco har tagits fram i samband
med planarbetet. Föreslagna fördröjningsåtgärder i utredningen är dimensionerade för ett
utgående flöde av 40 l/s. Skillnaden mellan volymen vatten som rinner in och den som rinner ut under den mest kritiska tidsperioden ger den volym som fördröjningsåtgärderna behöver dimensioneras efter. Dagvattensystemet dimensioneras för regn med en återkomsttid
på 20 år.
Utredning ger att föreslagen struktur genererar ett flöde på 731 l/s inom planområdet. Erforderlig fördröjningsvolym för området, dimensionerad för ett 10-minuters 20-årsregn, är
ca 1050 m3, varav 550 m3 genereras inom kvartersmark och 500 inom allmän platsmark.
Målet är att dagvattenhantering ska ske lokalt inom varje kvarter, medan fördröjning av
större regn förslås ske i park och på torg. Då framtida höjdsättning inte är fastlagd vid utredningens genomförande föreslås placering av anläggningar för dagvattenhantering inom
planområdet utifrån befintliga förutsättningar. De geotekniska förutsättningarna inom planområdet möjliggör infiltration. För att fördröja och rena dagvatten inom området föreslås
en öppen dagvattenhantering i form av makadamdiken/växtbäddar, svackdiken samt multifunktionella ytor. Dessa lösningar föreslås kompletteras med gröna tak, genomsläpplig beläggning, stuprörsutkastare och ränndalar samt infiltrationsytor.
Beräkningar av fördröjningsanläggningar inom kvartersmark bygger på antagandet att allt
dagvatten från kvarteret leds till innergården. I händelse av att delar av dagvattnet från
kvarteret inte kan ledas till innergården, på grund av till exempel sadeltak, måste volymer
för dagvattenfördröjning skapas i förgårdsmarken. Magasinen kan med fördel utformas på
sådant sätt att en vattenspegel kan bildas ovanpå i händelse av att magasinet går fullt.
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För förslag till fördröjning, lösningsbeskrivningar och beräkningar inom respektive kvarter
och övriga ytor hänvisas till dagvattenutredningen. Utredningen finns i sin helhet att tillgå
på stadsbyggnadskontoret.
Skyfallshantering

Skyfallsberäkningar och höjdssättning av planområdet ska genomföras innan detaljplanens
granskningsskede för att säkerställa att avledning vid skyfall till punkter där det inte gör
skada kan ske.
Avfallshantering

Avfallshanteringen skall lösas i enlighet med Avfallsplan 2016-2020 för Malmö stad och Burlövs
kommun.
Inom planområdet föreslås ett underjordsystem s.k. UWS. I kontakt med VA-syd har behovet inom planområdet beräknats till fyra enheter. Förslag till placering av dessa enheter
framgår på illustration till detaljplan.
Värme

Planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät för fjärrvärme- respektive fjärrkyla.
Elförsörjning

Planområdet kan anslutas till befintligt, omgivande elnät.
För att försörja området med el beräknas tre nya nätstationer vara nödvändiga. Nätstationerna placeras i anslutning till parkeringshuset, i kvarteret norr om förskolan samt i parkområdet öster om föreslagen GC-tunnel under järnvägen.
2.7 Skydd mot störningar

Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse, se vidare under 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/Omgivningsbuller. Med anledning av transport av farligt gods risk säkerställs åtgärder i uppförandet av bebyggelsen
mot järnvägen i detaljplanen.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Villkor för bygglov/startbesked

Markföroreningar ska vara avhjälpta inom området innan startbesked ges.
Markreservat för allmännyttiga ändamål

U-område för ledningar föreslås i anslutning till cirkulationsplatsen där ledning föreslås
ligga kvar i befintligt läge.

22 (46)

3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Motiven till bedömningen framgår under respektive ämnesrubrik nedan.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget innebär att ett tidigare obebyggt område mellan Östervärns station, kontinentalbanan och befintlig bostadsbebyggelse på Ellstorp bebyggs. En utbyggnad enligt detaljplanen innebär en förändring av stads- och landskapsbilden som flyttar bebyggelsen ut över
en tidigare obebyggd yta som möjliggjort utblickar och en öppen karaktär från befintlig bebyggelse norrut mot Kontinentalbanan och Kirseberg.
Den byggnadshöjd som medges i detaljplanen mot befintlig bebyggelse i Ellstorp möjliggör
ny bebyggelse som kan bli marginellt högre än befintlig bebyggelse.
Mot Södra Bulltoftavägen, Östervärns station och järnvägen möjliggörs högre bebyggelse
som tydliggör en koppling till stationsläget och stärker detta som nod tillsammans med
stråket längs Södra Bulltoftavägen mot Kirseberg. I mötet med befintliga Ellstorp medges i
detaljplanen lägre byggnadshöjder för att ny bebyggelse ska anpassas till befintlig. .
Ny bebyggelse bidrar samtidigt till att skapa ett mer definierat gaturum längs Södra Bulltofavägen mot Östervärns station och de tillkommande kvarteren blir en naturlig förlängning av och sammankoppling med bebyggelsen på Ellstorp, liksom i mötet med Östervärns
station och kontinentalbanan.
Sol/dagsljus/vind/mikroklimat

Solstudier och dagsljus
Norra Ellstorp kommer att få en hög exploateringsgrad. För att skapa så goda boendemiljöer som möjligt har kvarterens form och höjder anpassats efter analyser av trafikbuller och
risk samt studier av dagsljus- och solljustillgång. Simuleringar av mängden himmelsljus som
når fasaden kan ge en indikation på möjligheten att uppnå en god dagsljustillgång. För att
optimera dagsljusfaktorn i bostäderna samt antalet solljustimmar i parken, på förskolegården och på bostadsgårdarna medges en lägre byggnadshöjd mot söder. De kringbyggda
kvarteren har släpp som förbättrar dagsljustillgången på gårdarna.
Som ett resultat av studierna möjliggörs högre bebyggelsen huvudsakligen mot norr och
mot nordost längs järnvägen. Mot söder och väster föreslås en lägre byggnadshöjd. Den
byggnad som kan tillåtas sticka upp längs Södra Bulltoftavägen har dragits tillbaka från föreslaget torg för att begränsa skuggverkan.
Kulturmiljö och arkeologi

Planområdet sammanfaller med gällande riksintresse för kulturmiljövård M 114 Malmö.
Riksintresset anger att förändringar som berör den bebyggelse och de miljöer riksintresset
är knutet till, ska ske med största möjliga varsamhet och med respekt för dess värden och
karaktär. Riksintressets värdebeskrivning omnämner dock inga värden inom planområdets
avgränsning. Av de områden som ligger i anslutning till planområdet omnämns endast arbetarbostäderna i Kirseberg.
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Att planförslaget innebär nybyggnation på tidigare obebyggd mark talar också för begränsad påverkan på riksintressets värden. Malmö stad har i den kommunövergripande översiktsplanen pekat ut områden som bedömts vara särskilt skyddsvärda ur ett lokalt perspektiv, så kallade kulturhistorisk särskilt värdefulla miljöer. Särskilt skyddsvärd är den närliggande bebyggelsen i Ellstorp och Östervärn. Intill Östervärns station ligger idag koloniområdet Lundavägen som har kulturhistoriska värden. Sammantaget gör Malmö stad bedömningen att omvandlingen av planområdet tar hänsyn till kulturhistoriska värden och inte riskerar att skada riksintresset.
En arkeologisk utredning etapp 1 har utförts för Innerstaden 30:40 i Malmö. Utredningen
innefattar en arkiv- och kartstudie samt en genomgång av registrerade fornlämningar i
FMIS. Det finns inga kända fornlämningar registrerade inom fastigheterna. Dock finns
uppgift om en hög registrerad strax utanför Innerstaden 30:40. Högen finns enligt FMIS
markerad på 1742 års karta och bedöms vara från brons- eller järnålder. Även om inga
fornlämningar är synliga ovan mark idag kan de finnas dolda under markytan.
Länsstyrelsen har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen (1988:950) (KML) lämnat tillstånd till att göra ingrepp i under mark dolda fornlämningar inom fastigheten Innerstaden
30:40, Malmö stad och kommun, Skåne län.
Naturmiljö

Planförslaget innebär att mark som i naturvärdesinventering har bedömts ha visst naturvärde tas i anspråk. Ianspråktagandet motiveras dock av att planområdets centrala läge med
nära tillgång till kollektivtrafik, offentlig och kommersiell service vilket gör det mycket
lämpligt för exploatering med bostäder. Ianspråktagandet kompenseras i viss mån av föreslagen park och kompletterande gröna stråk som kopplar samman området med befintliga
omgivande parkmiljöer.
Möjligheten att bevara den befintliga vegetationen inom delar av planområdet kommer att
utredas innan granskning när den miljötekniska utredningen är färdigställd och omfattningen av saneringen inom planområdet är fastställd. Som kompensation för de naturvärden som försvinner föreslås dock att föreslagen park ska utformas med utgångspunkt i befintlig karaktär och planteras med växter/träd som finns på platsen idag. Även förskolegården och övriga innergårdar kan med fördel utformas med inslag av den vegetation som karaktäriserar ruderatmarken och den äldre trädgårdsverksamheten.
Utöver ovanstående förslag till specifik kompensation av befintliga naturvärden med sådana arter som finns i området idag kommer bortfallet av vegetation i viss mån också att
kompenseras av nyanläggningen av gårdar som är tillräckligt stora för vegetation och träd,
möjlighet till odling/trädgård på mobilitetshus liksom genom kravet på grönytefaktor och
planerad trädplantering längs områdets gator.
Risker och säkerhet

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon mellan 10 000 och 50 000 Bq/m3.
Vid byggande inom normalriskområden krävs radonskyddade konstruktioner.
Riskerna inom planområdet består i huvudsak av de transporter av farligt gods som sker på
Kontinentalbanan. För att säkra en balans mellan hög säkerhetsnivå, god stadsmiljö och yteffektiv markanvändning har Malmö stad antagit generella uppmärksamhetsavstånd till
järnvägar med farliga godstransporter. I antagna uppmärksamhetsavstånd är hänsyn tagen
till tågens urspårningsrisk. Befinner sig bebyggelsen bortom Malmö stads angivna uppmärksamhetsavstånd behöver inga riskreducerande åtgärder genomföras. Om ny bebyggelse ska uppföras närmre järnvägen behöver en riskanalys genomföras med förslag på
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eventuella säkerhetshöjande åtgärder. I den kommuntäckande översiktsplanen är Simrishamnsbanan inte avsedd att trafikeras med godstrafik. Detta överensstämmer med Trafikverkets Järnvägsplan för Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla (2014).
Då delar av föreslagen bebyggelse inom planområdet ligger inom ovan nämnda uppmärksamhetsavstånd, har en rapport för riskbedömning och möjliga säkerhetshöjande åtgärder tagits fram Riskbedömning med avseende på transporter av farligt gods för kv
innerstaden 30:40 (ellstorp), Malmö Tyréns.
Resultatet från individriskberäkningarna på olika avstånd från Kontinentalbanan visar att
risknivåerna är betrakta som höga inom ungefär 5 meter från järnvägen och låga först ungefär 60 meter från järnvägen. Risknivåerna mellan dessa bägge ”ytterligheter” är belägna
inom det så kallade ALARP-området. Lokalisering av aktuell bebyggelse landar inom
ALARP-området, där risknivåerna vanligen kan betraktas som acceptabla under förutsättningar att riskreducerande åtgärder genomförs i den utsträckning det är möjligt, ekonomiskt, planeringsmässigt och tekniskt.
Åtgärder har valts utifrån dominerande konsekvenser på aktuellt avstånd (framförallt skydd
mot giftig gas samt brand).
Notera att riskbilden för förskola utan hänsyn till de angivna åtgärderna (förutom avstånd)
blir i paritet med risken att omkomma på grund av att man träffas av blixten och riskbilden
för övrig bebyggelse närmast järnvägen blir utan hänsyn till åtgärder i paritet med risken att
omkomma i trafiken eller i en arbetsplatsolycka. Jämförelserna har sina begränsningar, men
visar på en storleksordning.
Vidare föreslår rapporten följande åtgärder som behöver säkerställas och beaktas i det fortsatta arbetet (bör- respektive skall-krav anger vikten). Planförslaget kommenteras i kursiv
text.
Som fasad räknas i detta fall byggnadens huvudsakliga fasad, inte loftgång, trapphus som
sticker ut eller liknande.
• Ett bebyggelsefritt

avstånd om 30 m mellan fasad och järnväg för persontåg ska upprätthållas. Denna fråga har inte studerats vidare i aktuell analys, utan är ett allmänt rekommenderat skyddsavstånd. Verksamhet relaterad till stationen och liknande undantas. Detta upprätthålls idag, förutom för mobilitetshuset (för vilket kravet ej bedöms vara applicerbart).
• Ett avstånd

om 35 m ska upprätthållas mellan fasad för flerbostadshus och närmaste räl
för godståg. Vid ca 35 m är individrisken under 10 , det vill säga i den undre delen av
ALARP-området. Detta upprätthålls idag då avstånd till spår 43 (där 10% av godstågen går) uppgår
till drygt ca 40 m som kortast avstånd.
-6

• Fasad

i riktning mot järnväg inom 40 m, ska uppföras brandklassad, i lägst EI30 samt
obrännbar. Observera att bygglagstiftningen kan innebära ytterligare krav. Kraven på fasaden gäller inom 40 m från järnvägen om ej byggnad uppenbart är skyddad av annan byggnad. För fönster gäller också EI30. Vid 40 m är individrisken i undre delen av ALARP-området. Detta påverkar inte flerbostadshusen då avstånd till spår 43 (där 10% av godstågen går) uppgår
till drygt ca 40 m som kortast avstånd. Kravet påverkar ”mobilitetshus”.
• Fasad

i riktning mot järnväg (spår med godståg), inom 50 m, ska uppföras brandklassad, i
lägst E30. Detta bedöms vara en åtgärd som normalt sett ej innebär större begränsningar.
Om brännbar fasad används ska särskild hänsyn tas. Observera att bygglagstiftningen kan
innebära ytterligare krav. Kraven på fasaden gäller inom 50 m från järnvägen om ej byggnad uppenbart är skyddad av annan byggnad. Kravet gäller ej fönster. Genom att ej ställa
krav på fönster tillåts öppningsbara fönster, vilket kan innebära att exempelvis giftig gas
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tränger in via öppna fönster. Att ej tillåta öppningsbara fönster ger mycket försämrad boendemiljö samtidigt som risknivån är i den undre delen av det så kallade ALARP-området.
Detta påverkar vissa av flerbostadshusen då avstånd till spår 43 (där 10% av godstågen går) uppgår till
drygt ca 40 m som kortast avstånd.
• Dörrar

tillåts i riktning mot järnväg, dock ska bostäder och handel belägna inom 50 m
från järnvägen ha tillgång till väg ut i annan riktning. Som ”väg ut” kan annat trapphus räknas. Inget särskilt krav på formell utrymningsväg föreligger för denna väg ut, utifrån riskanalysen. Denna väg ska ej innebära förflyttning på den sida av huset som vetter mot järnvägen, utan vara i skydd i händelse av en olycka på järnvägen. Detta påverkar vissa av flerbostadshusen då avstånd till spår 43 (där 10% av godstågen går) uppgår till drygt ca 40 m som kortast avstånd.
Även mobilitetshuset påverkas.
• Loftgång behöver ej vara inglasad eller liknande.
• Stora

glasningar i fasaden bör ej placeras mot järnvägen. Detta rekommenderas starkt,
men har ej angetts som ett ”skall”-krav.
• Balkonger

och uteplatser ska i möjligaste mån placeras på motsatt sida (i riktning från
järnvägen) för bebyggelsen som vetter mot järnvägen. Det vill säga att balkonger tillåts i
riktning mot järnvägen om de är ”i skydd” bakom annan bebyggelse. Då loftgångar ej uppmanar till stadigvarande vistelse på samma sätt som balkong/uteplats omfattas inte loftgångar av denna åtgärd. Åtgärden är angiven som ”bör”, då denna åtgärd kan innebära ett
stort negativt ingrepp med potentiellt försämrad boendemiljö.
• Med

föreslagna åtgärder enligt denna riskbedömning bör förskolas fasad placeras minst 60
m från närmsta räl för godstransport. Om ytterligare åtgärder införs, vilka ej utreds i denna
riskbedömning, kan närmre placering vara möjlig. Detta upprätthålls idag då avstånd till spår 43
(där 10% av godstågen går) uppgår till drygt ca 70 m som kortast avstånd.
• Centralt

avstängningsbar ventilation ska finnas. Detta gäller all bebyggelse. Knapp för
detta placeras på bemannad plats eller på lämpligt ställe (bostäder) och personal (förskolepersonal, äldreboendes personal samt vaktmästare) ska utbildas i dess användning (inom
ramen för verksamhetens systematiska brandskyddsarbete).
• Ventilationsintag

bör placeras riktade bort från järnvägen, eller på annat sätt skyddas från
att exponeras direkt för intag av giftiga gaser. Åtgärden är angiven som ”bör”, då viss tveksamhet kring dess effektivitet föreligger (risk för försämring av situationen vid bildande av
”lävak” på motsatt sida av huset).
Planförslaget har utformats med utgångspunkt i riskbilden längs järnvägen och som minimum har de skall-krav som lyfts fram i utredningen säkerställts i detaljplanen.
Utredningen i sin helhet finns att tillgå på stadsbyggnadskontoret.
Vattenkvalitet

Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Ytvatten
Dagvatten från Ellstorp kan avledas till befintligt system i Åsgårdsgatan. För nuvarande
förhållanden kan dagvattnet belasta pumpstationen, men för att pumpstationen inte ska belastas ytterligare krävs att VA SYD gör omkopplingar på dagvattennätet nedströms Åsgårdsgatan innan utbyggnad enligt planförslaget sker.
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Befintligt dagvattensystem i Åsgårdsgatan har enligt uppgift från VA SYD möjlighet att ta
emot ytterligare 40 l/s vid ett femårsregn. Den maximala avrinningen motsvarande 40 l/s
bör säkerställas med fördröjning inom planområdet.
Enligt VA Syd kommer ett nytt ledningsnät i de allmänna gatorna i anslutning till stationstorget att anläggas, varpå torget kan anslutas till dessa.
Målet är att dagvattenhantering ska ske lokalt inom varje kvarter, medan fördröjning av
större regn förslås ske i park och på torg. Då framtida höjdsättning inte är fastlagd vid utredningens genomförande föreslås placering av anläggningar för dagvattenhantering inom
planområdet utifrån befintliga förutsättningar. De geotekniska förutsättningarna inom planområdet möjliggör infiltration. För att fördröja och rena dagvatten inom området föreslås
en öppen dagvattenhantering i form av makadamdiken/växtbäddar, svackdiken samt multifunktionella ytor. Dessa lösningar föreslås kompletteras med gröna tak, genomsläpplig beläggning, stuprörsutkastare och ränndalar samt infiltrationsytor. För att säkerställa att vatten
styrs till fördröjningsytor behöver en höjdsättning av planområdet genomföras inför detaljplanens granskningsskede.
Planområdet ingår i Sege kanals avrinningsområde och recipient för dagvattnet är Sege å.
Enligt statusklassningen i VISS har aktuell recipient otillfredsställande ekologisk status och
uppnår ej god kemisk status. Sege å har miljöproblem i form av övergödning (p.g.a. belastning av näringsämnen), miljögifter (kvicksilver) och morfologiska förändringar (dikningsoch rensningsverksamhet). Exploateringen innebär en ökad belastning avseende parametrarna fosfor (P), kväve (N), koppar (Cu), kadmium (Kd), krom (Cr), nickel (Ni), arsenik
(As), kvicksilver (Hg), suspenderat material (SS), olja, TOC, TBT och flouranten. Särskilt
anmärkningsvärd är den ökade mängden kvicksilver, eftersom ämnet redan idag påverkar
recipientens vattenkvalitet nämnvärt.
Exploatering med rening motsvarande den i ett krossdike/makadamdike innebär endast en
ökad belastning avseende parametrarna kväve (N), kvicksilver (Hg) och flouranten. Ökningen av utsläppsmängderna för dessa ämnen är så små att de inte bör påverka statusklassningen på recipienten, men kontrollberäkningar bör utföras.
Grundvatten
Berörd grundvattenförekomst är SV Skånes som idag har god kemisk och kvantitativ status, men berörs av problem med miljögifter. Planförslagets genomförande bedöms inte påverka grundvattenförekomsten då inga grundvattenuttag eller industriverksamheter etc planeras som riskerar ge upphov till läckage av gifter. Snarare kan saneringen av de markföroreningar som förekommer inom området få en positiv påverkan på grundvattnets kvalitet.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

En datorsimulering av ett 100-årsregn är gjord för Malmö stad. Denna visar att viss översvämningsrisk finns i olika delar av planområdet, inte minst längs Södra Bulltoftavägen och
då särskilt i lågpunkten under Kontinentalbanan.
I samband med ombyggnaden av det övergripande gatunätet kan befintliga höjder på gatorna kring området komma att förändras. Höjderna kan dock inte antas förändras i någon
större omfattning då de även fortsättningsvis ska ansluta till övriga delar av det befintliga
gatunätet och ombyggnaden delvis endast består av en breddning av gatorna och en omfördelning av ytorna mellan olika trafikslag. Målet är att belastningen på angränsande fastigheter inte ska öka som en följd av föreslagen exploatering inom planområdet. För att säker-
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ställa att vatten styrs till fördröjningsytor behöver en höjdsättning av planområdet genomföras inför detaljplanens granskningsskede. Dagvattenhantering ska ske lokalt inom varje
kvarter, medan fördröjning av större regn förslås ske i park och på torg. Då framtida höjdsättning inte är fastlagd vid utredningens genomförande föreslås placering av anläggningar
för dagvattenhantering inom planområdet utifrån befintliga förutsättningar.

Maxdjup vid ett 100-årsregn i Malmö. Källa: Strategiavdelningen, Malmö stad.

De geotekniska förutsättningarna inom planområdet möjliggör infiltration. För att fördröja
och rena dagvatten inom området föreslås en öppen dagvattenhantering i form av makadamdiken/växtbäddar, svackdiken samt multifunktionella ytor. Dessa lösningar föreslås
kompletteras med gröna tak, genomsläpplig beläggning, stuprörsutkastare och ränndalar
samt infiltrationsytor.
För att kunna åtgärda den befintliga problematiken i lågpunkten under kontinentalbanan
krävs det att vattnet pumpas bort.
Markföroreningar

I samband med arbetet med FÖP Södra Kirseberg och Östervärn har en översiktlig undersökning genomförts som visar på föroreningar inom planområdet.
För att förtydliga föroreningsläget inom planområdet kommer fortsatta markundersökningar att genomföras innan granskning. Detaljplanen kommer vid behov, senast inför antagandet, att kompletteras med en bestämmelse som innebär att startbesked inte får ges innan markföroreningar har avhjälpts.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
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”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 ska minste en av dessa 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 de omgivande gator gatorna Södra Bulltoftavägen, Åsgårdsgatan och Idaborgsgatan samt från järnvägen. Även inom området kommer
trafiken ge upphov till visst buller.
En bullerutredning, Trafikbullerutredning, DP 5564 Ellstorp, Tyréns 2018-11-20, har genomförts för planområdet. Utredningen har utgått från prognosticerade trafiksiffror för 2040,
med kollektivtrafik i form av buss på gatunätet.
Bostadsbebyggelse
Generellt är ljudnivån på bostäderna vars fasader som vetter direkt mot järnvägen höga och
dessa bostäder kräver någon form av åtgärd för att uppfylla riktvärdena i trafikbullerförordningen. Denna åtgärd kan vara att man planerar för små lägenheter (under 35 kvm) eller att
man planerar för genomgående planlösning med minst hälften av rummen mot ljuddämpad
sida.
Övriga byggnader föreslås uppföras som kringbyggda kvarter, vilket generellt är bra ur bullersynpunkt då det medger en ljuddämpad sida mot innergård. Om det planeras för uteplats
till bostäderna kan en gemensam sådan anläggas till varje kvarter där riktvärdet Leq 50 och
Lmax 70 dBA uppfylls. Utöver detta är det sedan fritt att planera för enskilda uteplatser/balkonger till vardera lägenheten utan att behöva ta hänsyn till riktvärdena.
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Ekvivalenta ljudnivåer väg- och järnvägstrafik. Grön och blå färgzon underskrider 60 dBA. Gul färgzon underskrider 65 dBA.

Maximala ljudnivåer järnvägstrafik. Grön och blå färgzon underskrider 70 dBA
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Maximala ljudnivåer vägtrafik. Grön och blå färgzon underskrider 70 dBA

Sammanställning av hur det nationella riktvärdet utomhus utanför bostadens fasad uppfylls.
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Förskola
För ny skolas/förskolas skolgård tillämpas riktvärden enligt Naturvårdsverkets rapport
NV-01534-17 som baseras på 3 § i trafikbullerförordningen (2015:216) om trafikbuller på
uteplats vid nybyggnad av bostadsbyggnader. I denna tillämpning bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA (frifältsvärde) underskridas på de delar av gården som är avsedda för lek,
vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör även den maximala nivån 70 dBA underskridas
på dessa ytor. Den maximala nivån bör ej överskridas mer än 5 ggr per genomsnittstimme
under ett årsmedeldygn, under den tid skolgården nyttjas (exempelvis kl. 07-18).
De beräknade trafikbullernivåer från bullerutredningen visar att Naturvårdsverkets riktvärden uppfylls inom hela skolgården utan att några åtgärder behöver vidtas.

Bullersituationen vid planerad förskola, prognosår 2040, med kringliggande, bulleravskärmande bebyggelse. Röd
linje – område inom vilket förskolegården kommer att placeras. Ekvivalenta ljudnivåer. Blå färgzon underskrider
55 dBA.

För ekvivalenta nivåer uppfyller cirka 75 % av skolgårdsytan riktvärdet 50 dBA som gäller
för ytor avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. På övriga ytor beräknas ljudnivåerna till 51–53 dBA och dessa uppfyller riktvärdet 55 dBA för övriga vistelseytor.
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Röd linje markerar föreslagen förskolegård. Maximala ljudnivåer Spår- respektive vägtrafik

För maximala ljudnivåer från väg- och järnvägstrafik, gäller att riktvärdet Lmax 70 dBA
uppfylls inom grön zon och överskrids inom gul zon. I beräkningar för maximala ljudnivåer från väg respektive järnvägstrafik uppfyller i princip hela skolgårdsytan 70 dBA med
undantag för mycket små områden precis i skolgårdsgräns, se ovan, där den beräknade
maximala ljudnivån uppgår till 71 dBA.
Trafikkonsekvenser

Planförslaget kommer att innebära en ökning av antalet trafikrörelser inom planområdet
och dess närområde. Totalt beräknas planområdet alstra drygt 7000 trafikrörelser varav
drygt hälften är fotgängarresor, en fjärdedel cykelresor och ca en tiondel bilresor respektive
kollektivtrafikresor.
Ökningen på ca 800 bilresor per dygn är relativt liten i förhållande till de totala trafikmängderna på omgivande gator och majoriteten av dessa bilresor, ca 600 bilresor per dygn, bedöms ta sig till och från planområdet via Södra Bulltoftavägen och ca 200 via Idaborgsgtan
till Sallerupsvägen. En viss ökning av biltrafiken för de boende inom befintliga Ellstorp kan
tänkas att köra genom området för att ta sig ut på Södra Bulltoftavägen.
Konsekvensen av planförslagets struktur, lokalisering av mobilitetshus och förslag till utformning och gestaltning av gator är att antalet bilresor inom området minimeras till fördel
för fotgängares rörelsefrihet. Biltrafiken styrs till den planerade lokalgatan där både fotgängare och cyklister är separerade från biltrafiken för ökad trafiksäkerhet och trygghet.
Där större cykelstråk korsar lokalgator förslås korsningarna vara upphöjda för att minska
bilisternas hastigheter och därmed öka trafiksäkerheten.
Föreslagen omgestaltning av Åsgårdsgatan och Idaborgsgatan innebär att framkomligheten
för framför allt gående och cyklister kommer förbättras. En fortsatt avstängning av Åsborgsgatan i den ena eller andra änden kommer att omöjliggöra genomfartstrafik i stråket
från Hornsgatan till Sallerupsvägen och vice versa. En konsekvens av att stänga av Åsgårdsgatan mot cirkulationsplatsen istället för mot Idaborgsgatan är dock att befintliga boende utmed Åsgårdsgatan får en omväg till sin parkeringsanläggning samtidigt som möjligheten att anpassa dagens korsningspunkt (cirkulationsplats) mellan Nobelvägen/Hornsgatan/Södra Bulltoftavägen för en framtida Malmöexpressen ökar.
Den kommande ombyggnaden av Södra Bulltoftavägen som möjliggörs av planförslaget
innebär att framkomligheten för framför allt gående och cyklister samt för kollektivtrafiken
kommer att förbättras längs gatusträckningen till Östervärn Station. Även möjligheten att
korsa Södra Bulltoftavägen på ett säkert sätt kommer att förbättras.
Med föreslagen gång- och cykelväg under kontinentalbanan kan barriäreffekten av spårområdet minskas och en ökad framkomlighet för gående och cyklister möjliggöras.
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Järnväg
Planförslaget har anpassats till en utveckling av Kontinentalbanan med nya järnvägsspår
och plattformar vid Östervärns Station och att Simrishamnsbanan kan ansluta från Östervärns Station under Kontinentalbanan vidare österut.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Kostnader för att kunna genomföra aktuellt planförslag är bl. a. kostnader för en ny GCtunnel under järnvägen, ett nytt torg samt omgestaltning av Åsgårdsgatan/Idaborgsgatan.
Fördelning av kostnader och ansvar som krävs för planens genomförande kommer att regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och Jernhusen.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Innerstaden 30:40
Fastigheten Innerstaden 30:40 kommer avstå mark som regleras in i intilliggande kommunal gatufastighet Kirseberg 30:2.
Bredablick 3
Fastigheten Bredablick 3 kommer avstå mark som regleras in i intilliggande kommunal gatufastighet Kirseberg 30:2.
Innerstaden 31:7
Fastigheten Innerstaden 31:7 kommer avstå mark som regleras in i intilliggande kommunal
gatufastighet Kirseberg 30:2 och till ny fastighet för bostads- och centrumändamål.
Innerstaden 3:1
Fastigheten Innerstaden 3:1 kommer avstå mark som regleras till ny fastighet för bostadsoch centrumändamål.
Kirseberg 30:2
Fastigheten Innerstaden Kirseberg 30:2 kommer avstå mark som regleras till ny fastighet
för bostads- och centrumändamål.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Kommunfullmäktige antog den 26 april 2018 handlingsplan för bostadsförsörjning 20182022. Handlingsplanen innehåller en vision för bostadsförsörjningen, bostadspolitiska mål
och planerade insatser för att nå målen fram till 2022. Handlingsplanen beskriver de utmaningar som finns för bostadsförsörjningen i Malmö och de insatser som Malmö stad planerar för att möta bostadsbehoven hos dagens och morgondagens Malmöbor. De planerade
insatserna utgår från kommunens verktyg för bostadsförsörjning. Viktiga delar av arbetet är
planeringen för bostäder, men också samarbete med andra aktörer på bostadsmarknaden
Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att förtäta i ett centralt kollektivtrafiknära läge som möjliggör ökat hållbart resande. Detaljplanen medger uppförande av en funktionsblandad bebyggelse för att knyta samman Kirseberg och den centrala staden och skapa en nod i anslutning till Östervärns station.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom föreslagen park med
lekytor, förskola, multiytor, utegym samt ett säkert och utvecklat gång- och cykelvägnät
med nya förbindelser under järnvägen.
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Tillgänglighet

Planområdet är flackt, vilket ger goda förutsättningar för att skapa miljöer som är tillgängliga för funktionshindrade. Placeringen av gång- och cykeltunneln under järnvägen är vald
bl.a. av anledningen att banvallen här når sitt högsta läge och möjliggör en undergång i
marknivå.
Jämställdhet

Planförslaget har goda förutsättningar för att främja jämställdhet. Planområdet ligger i ett
stationsnära läge och det finns kommersiell och offentlig service inom området respektive i
dess närhet. Dessa parametrar underlättar för den som tar mest ansvar för vardagsärenden
och barn, oftast kvinnor. Den goda kollektivtrafiken och placering av arbetsplatser (kontor,
centrumverksamheter, förskola) kollektivtrafiknära underlättar möjligheten för kvinnor att
arbeta eftersom kvinnor i högre grad än män gör sina resor med kollektivtrafik. Gång och
cykelnätet är väl förgrenat vilket också gynnar kvinnors rörelsemöjlighet. Planområdets allmänna rekreations- och kommunikationsstråk som gång- och cykeltunneln och torget ska
utformas på ett sådant sätt att de upplevs som trygga att röra sig och vistas på även under
dygnets mörka timmar.
Kommunal service

Planförslaget ger möjlighet att uppföra ca 700 lägenheter. Med utgångspunkt i Malmö stads
nyckeltal, 0,2 förskoleplatser per lägenhet på kort sikt och 0,1 på lång sikt, ger detta ett behov på 140 platser. Utifrån detta kan den nya förskolan inte helt täcka upp det nya behovet
av förskoleplatser inom planområdet. Planområdet utgör en första del i utbyggnaden inom
FÖP Södra Kirseberg och Östervärn. I samrådsförslag till FÖP Södra Kirseberg och Östervärn föreslås förskoleplatser samt grundskolor som täcker behovet för hela utvecklingsområdet.
Kommersiell service

Bostäderna och arbetsplatserna inom planområdet bidrar till ett utökat kundunderlag för
handel och service i närområdet. Det utökade underlaget kan dock komma att vägas upp av
den konkonkurrens som centrumverksamheter inom planområdet innebär. Det stationsnära läget och de stråk som kan utvecklas kring detta förutses dock kunna möjliggöra för
goda kommersiella lägen och stärka intilliggande befintliga verksamheter.
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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).
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

En arkeologisk undersökning av området ska beställas och bekostas av exploatör. 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.
Teknisk försörjning

Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
För placering av nätstation på allmän plats måste avtal tecknas med Gatukontoret avseende
upplåtelse av marken. I avtalet ska bland annat överenskommelse om utformningen träffas.
Brand

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 bygglov.
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.
Om byggnaderna dimensioneras för utrymning med hjälp av räddningstjänsten krävs tillgänglighet direkt till fasaden. Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid utrymning
om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller fönstrets underkant inte överstiger 11 meter. Räddningstjänstens höjdfordon kan användas vid utrymning från en maximal höjd om 23 meter under förutsättning att körbar väg/räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns. Observera att trädplanteringar kan komma att påverka räddningstjänstens möjlighet att genomföra fönsterutrymning.
Om tillgängligheten inte kan säkerställas krävs att byggnaderna dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens medverkan. Det innebär att trapphusen ska uppfylla lägst
klass Tr2, alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas. Tillgängligheten för Räddningstjänsten säkerställs slutligt i bygglovskedet.

36 (46)

Buller

Mer detaljerade bullerberäkningar ska exploatören redovisa i samband med bygglovsansökan.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö kommun och Jernhusen. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap planoch bygglagen och ska vara undertecknat innan detaljplanen antas eller godkänns i Stadsbyggnadsnämnden. Exploateringsavtalet kommer att reglera frågor som har med överlåtelse av mark, ersättning för gatukostnader, allmän plats, flytt av ledningar och bildande av
servitut att göra. Exploateringsavtalet kommer även beakta kostnader knutna till den nya
gång- och cykeltunneln och markanvändningen i form av bl. a torget.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Nya och befintliga fastigheter inom området kommer att bildas respektive ombildas. 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, t.ex. grönytor, bildas gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
För område planlagt enbart för ändamålet teknisk anläggning tryggas denna anläggning
(nätstation) med servitutsavtal eller att ny fastighet bildas för tekniskt ändamål.
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 satsningen på Östervärns station och trafikeringen av Malmöpendeln. Genom en utveckling av området runt Östervärns station kan områdets viktigaste
mötesplats bidra till att höja kollektivtrafikens status och att aktivera anslutande områden.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och
har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av Stadsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Historik i processen

Planområdet ingår som en del i fördjupning av översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (samrådsförslag maj 2015). Efter översiktsplanens samråd har planavdelningen fått
planuppdrag för området som kommer löpa parallellt med det vidare arbetet med FÖP
Södra Kirseberg och Östervärn.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från fastighets- och gatukontoret deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet utgör avslutningen av Ellstorp norrut och avgränsas av kontinentalbanan i öster, Södra Bulltoftavägen i norr och Åsgårdsgatan/Idaborgsgatan i väster. Området är
58000 m2 och ägs av Jernhusen AB, Heimstaden AB och Malmö stad. Fem fastigheter berörs delvis eller i sin helhet av planområdet –Innerstaden 30:40, Innerstaden 31:7, Kirseberg 30:2 och Innerstaden 3:1 (Malmö stad) och Bredablick 3.
Servitut 113/2003.1, förmån Järnvägen 1:1, last Innerstaden 30:40.
Rätt att ta väg över fastigheten med syfte att säkerställa åtkomst till teknikhus på förmånsfastigheten. Ägare av belastad fastighet skall i god tid samråda med ägare av förmånsfastigheten innan arbeten på fastigheten, som kan påverka servitutsutnyttjandet, påbörjas.
Servitut 09/53.1 längs spårområdet, förmån Järnvägen 1:1, last Innerstaden 30:40.
Rätt att avverka och röja träd och buskar omkring järnvägen för att skydda spåranläggningen och järnvägsdriften.
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Planområdet markerat med röd linje
Platsens historik

Stora delar av området har tidigare använts för trädgårdsverksamhet, vilket exempelvis det
stora antalet fruktträd minner om. Området sydvästra del, närmast Åsgårdsgatan/Idaborgsgatan, består av en större grusyta som idag används som parkering.
Ellstorpsområdet utgjorde under större delen av 1800-talet en del av Östra Plantagemarken
till Malmö stad. Malmö-Simrishamns Järnväg drogs genom den norra delen av området
1892 och här anlades Östervärns station, som kom att bilda fond till Nobelvägen. Några år
senare tillkom Genarpsbanan och Kontinentalbanan. Den senare drogs om 1915 och kom
att gå på en hög banvall norr om Östervärns station för att sedan svänga av mot söder och
via en bro korsa de båda banorna österut. Området hade, trots den omfattande järnvägstrafiken och ett närbeläget mejeri, en lantlig karaktär fram till 1930-talet, då bostadsområdet
mellan Nobelvägen och Sallerupsvägen uppfördes. Norr om stationen anlades ett koloniområde och i det kilformade kvarteret Bredablick mellan Ellstorpsparken och Kontinentalbanan tillkom Malmö Träförsäljning ungefär vid samma tid.
Med stadens fortsatta utbyggnad och den ökande biltrafiken blev järnvägsdragningen från
Malmö C till Östervärns station alltmer problematisk. Genarpsbanan var redan nedlagd
(1948) då man 1953 beslöt att Simrishamnsbanan skulle ledas upp på Kontinentalbanan så
att sträckan mellan Malmö C och Östervärns station kunde rivas. Även stationshuset revs
och Östervärn blev en säckstation med godsbangård. Härifrån växlades godstågen till industrierna i Johanneslust och Sorgenfri. Godstrafiken avtog och Östervärns godsbangård avvecklades och revs i början av 1990-talet. Samtidigt upphörde koloniverksamheten då en
del av marken behövdes för utbyggnad av Kontinentalbanan.
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Planområdet under 1940-talet

Östervärns tidigare stationsbyggnad
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Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet utgör en obebyggd yta som i stort sett har lämnats orörd efter det att odlingsoch järnvägsverksamhet har upphört. Några definierade platser, utöver de korsningar som
bildats av spontant upptrampade stigar, finns inte inom planområdet. Stigarna vittnar om
rörelser tvärs planområdet och rastning av hundar. Planområdet kopplas till Ellstorpsparken via Idaborgsgatan. Södra Bulltoftavägen fungerar idag som en länk mot Kirseberg under kontinentalbanan vid Östervärns station. Gatan är undanskymd och utgör ett sekundärt
stråk i förhållande till Nobelvägen, Hornsgatan och Lundavägen. I anslutning till Östervärns station finns en angöringsplats för fotgängare och cyklister. Planområdet avgränsas
av infrastruktur i form av gata och järnväg.
Bebyggelse

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Planområdet gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i söder och väster. Bostadsområdet på Ellstorp utgörs av 30-talsbebyggelse i lamellshuskaraktär med större mellanliggande gårdar. Bebyggelsen varierar mellan fyra och
sex våningar med putsade fasader i ljusare kulörer. Bostadsbebyggelsen inom Östervärn utgörs av bostadsbebyggelse från 1900-1920 i slutna kvarter. Området har karaktäristiskt
knäckta gator. Bebyggelsen är uppförd i fyra till fem våningar med puts- och tegelfasader.
På andra sidan Södra Bulltoftavägen finns lägre handels- och verkstadsbyggnader och koloniområde.

Bostadsområdet på Ellstorp
Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. De intilliggande bostadsområdena Ellstorp
och Östervärn är utpekade som kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer i Översiktsplan
för Malmö. Ellstorp ingår i karaktären ”öppen kvarterstad” enligt Handlingsprogram för
arkitektur och stadsbyggande medan Östervärn har karaktären sluten kvartersstad.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet.
Naturmiljö

Området är inte utpekat i Naturvårdsplan för Malmö. En naturvärdesinventering har genomförts inom området i samband med framtagandet av Fördjupning av översiktsplan för
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del av Kirseberg, samrådsförslag januari 2015. Trädgårdsområdet Ellstorp utgörs av igenväxta trädgårdsmarker. Över större delen av området har en gräsvegetation etablerats, dominerad av vanliga vall-gräs som ängssvingel, rödsvingel, ängskavle, timotej, m.fl. I mitten
finns en liten sänka med fuktig mark, där också fuktälskande arter som veketåg trivs i sällskap med kråkklöver. Bland örterna kan annars nämnas grässtjärnblomma, brunört, revfingerört, kråkvicker och johannesört, liksom trädgårdsflyktingar som praktlysing, plymspirea och trädgårdsbacknejlika. Ett stort antal fruktträd med päron och äpple präglar området, liksom också uppvuxna träd av tall och lärk. Mot väster finns en öppen yta med en vegetation som påminner om banområdets ruderatflora. Här finns bl.a. puktörne, binkor, tistlar, m.m. Det stora antalet gamla fruktträd, liksom mogna tallar, utgör värdefulla strukturer.
Variation och rikedom av blommande växter ger området en stor betydelse för insekter.
Inga rödlistade arter, betydande signalarter eller sällsynta arter har påträffats i området.
Artvärdet bedöms enligt naturvärdesinventeringen vara obetydligt. Det stora antalet fruktträd bidrar till att ge området ett visst biotopvärde. Sammantaget ger detta området, enligt
naturvärdesinventeringen, ett visst naturvärde.

Tydliga spår efter områdets trädgårdsverksamhet syns fortfarande på platsen
Topografi, landskap, grönstruktur

Området längs Idaborgsgatan och Åsgårdsgatan används idag som parkering på ruderatlik
mark. I övriga delar, längs kontinentalbanan och Södra Bulltoftavägen, utgörs området av
igenväxta trädgårdsmarker med uppväxta träd och gräsvegetation. I grönplanen anges att
området som planområdet är beläget inom lider brist på tillgång till stadsdelspark. Ellstorp
och Östervärn ingår i ett område som i Malmös grönplan pekats ut som framtida bristområde för park och natur.
Marken inom området är flack, men lutar generellt sett mot nordväst. I området där bostäder planeras varierar höjdnivåerna mellan ca +3,3 m och +4 m. Delen i sydöst som är planlagd som förskolegård ligger något högre, uppemot ca +5,4 m. Höjder på befintliga vägar
runt planområdet varierar mellan ca +4,2 m och +4,45 m. Det blivande stationstorget, i
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nordväst, ligger idag på ca +3,1. Undantag från den flacka topografin finns i form av banvallen i öster som ligger på höjder upp mot +11 meter och utgör ett tydligt avslut mot Kirseberg.
Gång-, cykel- och biltrafik

Norr om planområdet går Södra Bulltoftavägen som är en huvudgata för biltrafik med separat cykelbana på den södra sidan och gångbana på den norra sidan. I den södra delen av
planområdet går Åsgårdsgatan, en återvändsgata, från cirkulationsplatsen med gångbanor
på vardera sidan. Åsgårdsgatan är avstängd för biltrafik mot Idaborgsgatan som fortsätter
med gångbanor på vardera sidan i planområdets södra del och vidare söderut mot Sallerupsvägen.
Kollektivtrafik

Stadsbuss
Närmaste hållplatsläge för stadsbusstrafik är ca 200 m norr om området vid Lundavägen.
Där går stadsbusslinje 4 med 10-minutersintervall i högtrafik samt regionbuss. 300 m söderut trafikeras Sallerupsvägen av linje 6 med 10-minutersintervall i högtrafik, samt regionbuss. Värnhems busstation med såväl stads- som regionbusstrafik ligger ca 400 meter väster
om planområdet.
Längs planområdets östra del löper spårområdet med kontinentalbanan och Simrishamnsbanan.
Östervärns station
Östervärns station öppnar för persontrafik vid årsskiftet 2018/2019. I ett första skede
sänks befintlig plattform för anpassning till dagens tåg. Tågen från Östervärns station kommer gå två gånger i timmen till Malmö C övre samt två gånger i timmen söderut till Rosengård - Persborg - Svågertorp – Hyllie, varav det ena fortsätter i Citytunneln vidare till Lund
och Kristianstad. I en andra etapp kan plattformen förlängas söderut för att kunna hantera
längre tåg. I en eventuell sista etapp föreslås ytterligare ett spår mot planområdet vilket gör
att plattformen blir mittförlagd och måste angöras på annat sätt än i dagsläget.
För att inte omöjliggöra ett sådant ytterligare spår i framtiden har alternativ för detta studerats och ett möjligt förslag har tagits fram i samband med planarbetet. Planförslaget har tagit hänsyn till detta i utformningsarbetet.
Malmöexpressen
En ny sträckning för stadstrafiklinje 4, som i dagsläget trafikerar Lundavägen, utreds längs
Södra Bulltoftavägen och förväntas vara i drift 2024. En hållplats föreslås längs Södra Bulltoftavägen i anslutning till Östervärns station för att underlätta för byten.
Teknisk försörjning

VA
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten-, spill-, och dagvatten. VAledningar löper i Södra Bulltoftavägen, Åsgårdsgatan, Idaborgsgatans sträckning samt diagonalt över planområdet. Den ledning som korsar planområdet och sträcker sig under banvallen är en kombinerad ledning från Järnvägsverkstäderna till Södra Bulltoftavägen.
Befintligt dagvattensystem i Åsgårdsgatan har enligt uppgift från VA SYD möjlighet att ta
emot ytterligare 40 l/s vid ett femårsregn. Den maximala avrinningen motsvarande 40 l/s
bör säkerställas med fördröjning inom planområdet.
El
Elledningar finns längs spårområdet, Södra Bulltoftavägen, Åsgårdsgatan och Idaborgsgatan. Längs spårområdet ligger tre nätstationer.
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Fjärrvärme och gas
Ett befintligt ledningsstråk för fjärrvärme och gas finns i Södra Bulltoftavägen. Ledningsstråket går in i planområdets nordvästra del i anslutning till cirkulationsplatsen innan det
når Åsgårdsgatan.
Tele
Befintliga teleledningar löper i omgivande gator men även inom planområdet.
Kommunal och kommersiell service

Närmsta förskola, Kvarnlyckans förskola, ligger längs Södra Bulltoftavägen, direkt norr om
kontinentalbanan. Ytterligare förskolor finns inom ca 500 meter. I anslutning till Ellstorpsparken planeras en ny större förskola som ersätter tidigare förskola i samma läge.
Flertalet grundskolor samt två gymnasieskolor finns inom en kilometers avstånd från planområdet.
Kommersiell service finns till viss del i anslutande kvarters bottenvåningar längs Nobelvägen och Södra Bulltoftavägen. Runt Värnhemstorget finns bl.a. större livsmedelsbutiker.
Till centrum och gågatan med dess hela utbud av handel och service är avståndet drygt en
kilometer.
Demografi

Ellstorp har idag en ung befolkning med en låg inkomstnivå och en hög utbildningsnivå.
Detta tyder på att befolkningen är studerande med bra förutsättningar till en hög inkomst
framöver. Boendeformen som råder i området är bostadsrätt och bostadsstorleken 2 rum
och kök dominerar Ellstorp med hela 67 % samtidigt som familjesammansättningen till
största delen består av ensamstående.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Riksintressen för järnväg
Planområdet berör riksintresset för järnväg avseende Kontinentalbanan och Simrishamnsbanan. En fortsatt utveckling av spårbunden trafik ligger i linje med stadens intentioner.
Stora ansträngningar har gjorts för att få till stånd trafikering av persontåg på Kontinentalbanan, den så kallade Malmöpendeln, och på sikt även på Simrishamnsbanan.
Det är angeläget att stödja en sådan trafikering genom att bebygga de närbelägna markområdena på ett yteffektivt sätt. En stadsutveckling läng spåren är också något som förordas i
Trafikverkets Järnvägsplan för Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla (2014). För att
inte begränsa riksintressenas framtida värde har bebyggelsens läge och utformning anpassats med hänsyn till buller, säkerhet, luftkvalitet och möjlig framtida spårutbyggnad. För att
säkerställa kapaciteten för godstransporter redovisar Malmö stad i den kommuntäckande
översiktsplanen ett reservat för en yttre godsbana, parallellt med Yttre Ringvägen.
Riksintresset för Simrishamnsbanan innefattar ett enkelspår. Simrishamnsbanans passage
under Kontinentalbanan avser att säkerställa Simrishamnsbanans koppling till Östervärns
station och Malmö C. Det ligger i linje med intentionerna i Järnvägsplan för Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla (2014).
Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset för
järnvägar.
Riksintresse för tågstationer
Planområdet berör riksintresse för tågstationer. Riksintresset berör alla stationer med resandeutbyte, belägna vid utpekade banor av riksintresse. Avsikten är att vid årsskiftet
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2018/2019 påbörja trafikeringen av Kontinentalbanan med den så kallade Malmöpendeln.
Då kommer också Östervärns station att öppnas för persontågstrafik. Befintlig perrong kan
komma att behöva förlängas för att kunna hantera längre tåg. Trafikeringstrycket i Citytunneln kommer att bli stort. Persontågstrafik mellan Lund och Köpenhamn ska därför göras
möjlig via Kontinentalbanan, med uppehållsmöjligheter vid Östervärnsstation. För att säkerställa detta ska en perrong kunna anläggas även öster om Kontinentalbanan. De nya bebyggelsens läge och utformning anpassas så att stationen utvecklingsmöjligheter säkerställs.
Det föreslagna bebyggelsetillskottet ger ett ökat resandeunderlag och medför tillsammans
med förändringarna av stationen att riksintresset stärks.
Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset för
järnvägar.
Riksintresse för kulturmiljö
Planområdet sammanfaller med gällande riksintresse för kulturmiljö. Riksintresset anger att
förändringar som berör den bebyggelse och de miljöer riksintresset är knutet till, ska ske
med största möjliga varsamhet och med respekt för dess värden och karaktär. Riksintressets värdebeskrivning omnämner dock inga värden inom planområdets avgränsning. Att
föreslagen utbyggnad i planförslaget uteslutande sker på tidigare obebyggd mark talar också
för begränsad påverkan på riksintressets värden. Som stöd för kulturhistoriska värden har
Malmö stad i den kommunövergripande översiktsplanen pekat ut områden som bedömts
vara särskilt skyddsvärda ur ett lokalt perspektiv, så kallade kulturhistorisk särskilt värdefulla miljöer. Särskilt skyddsvärd är den närliggande bebyggelsen i Ellstorp och Östervärn.
Intill Östervärns station ligger idag koloniområdet Lundavägen som har kulturhistoriska
värden. Sammantaget gör Malmö stad bedömningen att omvandlingen inom planområdet
tar hänsyn till kulturhistoriska värden och inte riskerar att skada riksintresset.
Översiktsplan

De föreslagna ändamålen i detaljplanen är förenliga med översiktsplanen för Malmö.
Området redovisas i översiktsplanen som ett stationsnära läge och kollektivtrafiknod med
ny blandad stadsbebyggelse. Södra Bulltoftavägen pekas ut som infartsled med förtätningspotential och en ny koppling under kontinentalbanan som ett grönt stråk som behöver utvecklas och kopplas på Ellstorpsparken samt Idaborgsgatan/Åsgårdsgatan vid Östervärnsgatan mot Värnhem och Kungsgatan.
Områdena i anslutning till Östervärns station ska ges en tät bebyggelse så att resandeunderlaget för kollektivtrafiken på Östervärns station och Värnhemstorget stärks. Bebyggelsen ska också utformas så att områdena på båda sidor Kontinentalbanan läks samman. Det
kan till exempel ske genom att möjliggöra handel eller annan service i bottenvåningarna.
Ny koppling för g/c bör möjliggöras under kontinentalbanan som en del av huvudcykelnätet.
För att underlätta för persontågtrafik på Simrishamnsbanan att nå Malmö Centralstation
ska Simrishamnsbanan planskilt kunna passera under Kontinentalbanan för anslutning till
Östervärn stations västra sida.
Sverigeförhandlingen och storstadspaketet

Södra Bulltoftavägen omfattas av Sverigeförhandlingen, ett regeringsinitiativ som syftar till
ett omfattande förhandlingsarbete med kommuner, landsting/regioner och andra berörda
aktörer om byggandet och finansieringen av nya stambanor för höghastighetståg, men
också satsningar på nya bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik i storstäderna Stockholm,
Göteborg och Malmö. Genom det så kallade Storstadspaketet har en överenskommelse
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nåtts kring byggande och finansiering av stadsbusslinje 4; Bunkeflostrand-Limhamn-Segevång-Bernstorp, som innebär en utbyggnad för stadsbussobjekt, elektrifierade bussar, bland
annat längs Södra Bulltoftavägen.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Pl 88 med användningen
Kvartersmark för provisoriska industribyggnader, PL132 som anger ändamålet Gata för
Åsgårdsgatan/Idaborgsgatan samt Pl 1630 som för aktuellt område anger bostadsändamål.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Utemiljö vid förskolor i Malmö, 2011
Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•

Trafik- och mobilitetsplan, 2019-01-15
Trafikbullerutredning, 2018-11-20
Riskutredning, 2018-11-20
Dagvattenutredning, 2018-11-20
PM Spårutredning, 2016-11-15
PM Kompletterande spårutredning, 2018-10-11

Övriga dokument

•

Kvalitetsprogram Dp Ellstorp 2018-12-07

Stadsbyggnadskontoret
Ann-Katrin Sandelius
Enhetschef

Daniel Eklund
Planhandläggare
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