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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att uppföra en grundskola med tillhörande gymnastikhall samt bostäder i flerbostadshus och radhus. Syftet är vidare att anpassa
skolbyggnaden och bostäderna till befintlig bebyggelse och att möjliggöra för att bygga om
Agnesfridsvägen till en mer stadsmässig gata.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

•

I detaljplanen föreslås en skola för 550 elever med tillhörande gymnastikhall och
skolgård. Skolan föreslås placeras längs med Agnesfridsvägen och Lindängsvägen
för att skapa en tystare sida in mot skolgården och för att bebyggelsen ska bidra till
att tydligare definiera gaturummen.

•

I detaljplanen föreslås bostäder i radhus och flerbostadshus. De lite högre flerbostadshusen föreslås placeras ut mot Agnesfridsvägen och Lindängsvägen. In mot
kyrkan och dess omgivande natur- och kulturmiljö föreslås mer småskaliga radhus.

•

Agnesfridsvägen föreslås byggas om till en mer stadsmässig gata och kompletteras
med säkra gång- och cykelvägar till skolan.

Konsekvenser

Bedömningen har gjorts att det framförallt är trädraden med lindar i planområdets västra
del som är bevaransvärda. Dessa får inte fällas. Värdefull kulturmiljö finns nära men inte
inom planområdet. Mötet mellan kyrkan med dess omgivande natur- och kulturmiljö har
gjorts så mjukt som möjligt genom att mer småskaliga radhus föreslås där. Landskapsbilden
kommer att påverkas positivt då området upplevs som något av en baksida idag. Vyn mot
kyrkan från Agnesfridsvägen bevaras delvis.
Det finns inga riskkällor i eller omkring planområdet. Marken har generellt sett låga föroreningshalter som inte överstiger riktvärdet för känslig markanvändning.
Risk för översvämning i händelse av skyfall finns. Risken kommer att hanteras under planprocessen.
Trafiken som tillkommande bostäder och skolan förväntas generera är marginell. Detaljplanen bedöms inte medföra någon risk för att miljökvalitetsnormer för vatten- eller luftkvalité överskrids.
Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning
upprättats.
Planeringsförutsättningar

Planområdet är hälften av ett 40 000 m2 stort obebyggt markområde som sedan lång tid tillbaka varit tänkt för expansion av kyrkogårdsområdet. Området är inhägnat av en ca halvmeter hög stenmur med smidesräcke.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Planförslaget tar sin utgångspunkt i planprogrammet för Fosieby (Pp 6032) där området föreslås omvandlas från en baksida till en mer levande del av Lindängen bestående av skola
och bostäder.
Skolan föreslås placeras längs med Lindängsvägen och Agnesfridsvägen för att bidra till att
tydligare definiera gaturummen och för att skydda skolgården från trafikbuller. I norr och
öster har bostäder placerats för att skydda skolgården mot buller från järnvägen och för att
skapa en mjukare övergång till den kulturhistoriskt känsliga bebyggelsen som kyrkan och
dess närmiljö utgör. Föreslagen bebyggelse blir ett komplement till befintlig bebyggelse i
Lindängen som till stor del är ensidig och storskalig.
Relationen till Fosieby, den medeltida byn, och kyrkan måste behandlas med stor omsorg
då stora kultur- och naturvärden finns i området. Området framför kyrkan föreslås behållas
bebyggelsefritt för att bevara befintlig siktlinje.
Agnesfridsvägen föreslås byggas om till en mer stadsmässig gata och kompletteras med
säkra gång- och cykelanslutningar till skolan.

Illustration över planområdet

5 (24)

2.2 Bebyggelse
Skola

Planbestämmelse: S, prickkmark, kryssmark, nockhöjd, f3, u2

Detaljplanen möjliggör uppförandet av en skola för ca 550 elever. Nockhöjden varierar
mellan 14–22 m vilket möjliggör 3–5 våningar. För att accentuera hörnet Agnesfridsvägen/Lindängsvägen tillåts byggnaden där gå upp i fem våningar. Längs med Lindängsvägen
trappas bebyggelsen ner till fyra våningar för en mjukare övergång till bostadsbebyggelsen.
Prickmark och kryssmark reglerar att huvudbyggnad i huvudsak ska placeras med långsida parallellt med gatumark. Syftet med bestämmelserna är att skolbyggnaderna ska medverka till ökad rumslighet längs med Agnesfridsvägen och Lindängsvägen och göra dessa
mer stadsmässiga. Syftet med placeringen är också att bebyggelsen ska skydda skolgården
mot buller. Planbestämmelse f3 reglerar att entréer ska vara vända mot allmän gata, för bidra till tryggare och mer stadsmässiga gaturum. Byggnad får kraga ut över område u2 med
minsta fri höjd om 5 m.
Husdjupet varierar mellan 28–15 m. Den smalaste delen ligger längs med Lindängsvägen
och har anpassats till djupet på föreslaget flerbostadshus norr om skolan. I den sydöstra delen av byggrätten möjliggörs för en gymnastikhall.
Skolgård

Enligt stadsbyggnadsnämndens riktlinjer Friytor vid förskolor och skolor ska friytan på skolgårdar uppgå till 15 m2/barn.
Grundskoletomten är 15 966 m2. När byggnadsarean för huvudbyggnad och komplementbyggnader samt ytor för angöring, vändplats, cykelparkering och parkering för rörelsehindrade dragits av återstår 8260 m2 för friyta, entréytor etc. Förutsättningar att uppnå 15 m2
friyta per barn bedöms därmed som goda.
Frågan kring friytans storlek bevakas i samband med bygglov och Miljöförvaltningens
granskning av anmälan av verksamhetens start.
Skolgården bör utformas så att den är gynnsam för ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Till exempel kan de gröna ytorna delvis bestå av ängsmark med typiska ängsväxter.
Om träd planteras kan vissa av dessa med fördel vara inhemska eller bär- och fruktträd.
Skolgården bör också utformas med delvis nedsänkta ytor integrerat i skolgårdens gestaltning, så att dagvatten kan fördröjas och effekterna av skyfall minimeras.
Bostäder

Planbestämmelse: B, nockhöjd, kryssmark, e1, e2, f1, f2, b1

Detaljplanen möjliggör för tre flerbostadshus och fyra längor med radhus. Flerbostadshusen föreslås placeras ut med de större vägarna för att bidra till att tydligare definiera gaturummen och göra dessa mer stadsmässiga. In mot kyrkan och kyrkogården föreslås de mer
småskaliga radhusen placeras, planbestämmelse f1. Flerbostadshusen som är lokaliserade ut
mot de allmänna gatorna kan uppföras i fyra våningar och högsta tillåtna nockhöjd är 15,5
m. Våningsantalet begränsas genom att planbestämmelse e2 om högsta tillåtna bruttoarea
per fastighet. Flerbostadshuset i den östra delen av planområdet som är placerat vinkelrätt
mot Agnesfridsvägen kan uppföras i två våningar och högsta tillåtna nockhöjd är 8 m.
Radhusen kan uppföras i två våningar och högsta tillåtna nockhöjd är 8 m. För radhusen
gäller att högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 40%, planbestämmelse e1.
Flerbostadshusens gårdar är belagda med kryssmark vilket innebär att uthus och andra
komplementbyggnader får finnas. Byggnader får finnas på högst 10% av den yta som regleras som kryssmark. Syftet med att begränsa andelen komplementbyggnader är att säkra
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friytan på gårdarna för att det ska finnas utrymme för barns lek, rekreation och möten mellan grannar. Parkering är inte tillåtet undantaget parkering för rörelsehindrad.
För att uppfylla planens syfte om att göra Agnesfridsvägen och Lindängsvägen mer stadsmässiga ska det vara möjligt att ha servicefunktioner i bottenplan på flerbostadshusen.
Planbestämmelse b1 reglerar därför att bottenvåning ska ha en lägsta våningshöjd på 3,5 m.
Av samma anledning regleras att entréer till flerbostadshus placerade mot Agnesfridsvägen
och Lindängsvägen ska vara vända mot allmän gata och genomgående, planbestämmelse f2.
Staketet och muren som omger planområdet är miljöskapande och karaktäristiskt och kan
med fördel bevaras.

Illustration över planområdet
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2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Träd

Planbestämmelse: n1

I planområdets västra del finns en rad med äldre lindar, samt några bokar. Lindarna har
höga naturvärden och har bedömts som särskilt bevaransvärda. Planbestämmelse n1 reglerar att träd endast får fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Avstånd mellan trädens stammar och tillkommande bebyggelse varierar mellan 9–10 m inom planområdet.

Rödmarkerade träd föreslås bevaras
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2.4 Trafik
Gång- och cykeltrafik

I anslutning till planområdet föreslås trygga gång- och cykelstråk som binder samman detaljplaneområdet med omgivningen samt ger goda förutsättningar för skolbarn att gå och
cykla till skolan. Agnesfridsvägen föreslås kompletteras med en separat cykelbana på den
norra sidan, med en förlängning vidare på Kantatgatan för att skapa en koppling till befintlig cykelväg vidare västerut på Kantatstigen. Förslaget innebär också en ny hastighetssäkrad
passage strax norr om cirkulationsplatsen på Lindängsvägen.

Föreslagen sektion Agnesfridsvägen
Kvartersgatorna inne i planområdet föreslås utformas med gemensam körbana/yta där fotgängare och cyklister kan röra sig säkert och tryggt till och från sin bostad.
Biltrafik

Förslaget innebär en ny kvartersgata med anslutning till Lindängsvägen och Agnesfridsvägen. Kvartersgatan föreslås utformas med flera avsmalningar i form av exempelvis små
planteringar, för att säkerställa låga fordonshastigheter.
Parkering för skola och idrottshall

Malmö stads gällande policy och norm för parkering gäller vid beräkning av parkeringsbehovet.
Cykelparkering
Enligt parkeringsnormen gäller 30–70 cykelplatser per 100 elever för grundskola. Med hänsyn till skolans lokalisering och målet om ett hållbart resande bedöms behovet vara 60 cykelplatser/100 elever.
I arbetet att skapa ett hållbart resande till skola och förskola innefattas såväl föräldrars hämtande och lämnande, som varuleveranser och anställdas resor till och från arbetet. Skolan
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uppmuntras att arbeta för ett hållbart resande för att sänka behovet av bilplatser. Exempel
på åtgärder kan vara medlemskap i Malmö stads hyrcykelsystem, dusch och omklädningsrum, låsbara och väderskyddad cykelparkering med plats för lådcyklar och cykelpump.
Parkeringsberäkningen nedan utgår från 550 elever i skolan och en idrottshall.
Cykelparkering skola: 60 platser/100 elever (inkluderar personal). Sammanlagt cykelparkeringsbehov: 330 platser. Cykelparkeringen ordnas i närheten anslutning till skolbyggnadernas huvudentré.
Cykelparkering idrottshall: Vid vanliga aktiviteter i idrottshallen antas 20 personer befinna
sig i hallen. Cykelplatsbehovet för dessa tillfällen är beräknat till ca 8 cykelplatser (20*0,4).
För vissa evenemang, framför allt på helgen, är cykelplatsbehovet beräknat till ca 60 st (0,2
pl/åskådare * 250 åskådare + 0,4 pl/idrottare * 20 idrottare). Ca 20 cykelplatserna bör placeras i anslutning till sporthallens entré. Vid större evenemang kan cykelplatserna vid skolans entréer användas.
Bilparkering
550 skolbarn motsvarar ca 60 anställda, 0,2 bpl/anställd ger 12 bilplatser. Behov av korttidsparkering för föräldrar finns fram för allt för de mindre barnen i årskurs F-2. Behovet
kan utgå från normen för förskola på 1,5 bilplats/klass och skulle då innebära ett behov
om ca 9 bilplatser för korttidsparkering. Behovet kan vara större om skolan förväntas ha en
större andel föräldrar som lämnar med bil. Sammanlagt bilplatsbehov: ca 21 bilplatser.
Bilparkering idrottshall: För vanliga aktiviteter i idrottshallen antas 20 st idrottare befinna
sig i hallen. Bilplatsbehovet för dessa tillfällen är beräknat till ca 4 bilplatser (20*0,2). För
vissa evenemang, framför allt på helgen, är bilplatsbehovet beräknat till ca 30 st (0,1
bpl/åskådare * 250 åskådare + 0,2 bpl/idrottare * 20 idrottare).
Samnyttjande och dimensionerande bilplatsbehov:
Bilplatserna för skola och idrottshall kan samnyttjas då tiderna när de används är olika. Dimensionerande situation är tidig kväll en vardag eller helg. Bilplatsbehovet för skola och idrottshall är beräknat till ca 30 bilplatser.
Bilparkering för rörelsehindrades fordon ska lösas inom fastigheten, inom 25 m från entré.
Bilplatsbehovet för anställda och korttidsparkering för föräldrar löses i planområdets sydöstra del i anslutning till Agnesfridsvägen.
Parkering för bostäder

Malmö stads gällande policy och norm för parkering gäller vid beräkning av parkeringsbehovet.
Cykelparkering
Parkeringsnormen för cykel innebär 2,5 cykelplatser per lägenhet. För arbetsplatser gäller
0,4 cykelplatser per anställd.
Cykelparkeringen ska vara attraktiv och tillgänglig, och erbjuda platser för både vanliga
cyklar och lådcyklar. Minst 1 av de 2,5 cykelplatserna ska vara lättillgänglig, vilket innebär
att de ska placeras i markplan. Det är viktigt att en stor del av cykelparkeringen erbjuder
möjlighet till fastlåsning av ram samt att de placeras väl synliga i en trygg miljö. Cykelparkeringen till enbostadshusen ska i rimlig omfattning lösas inom respektive fastighet.
Bilparkering
För de enbostadshusen där bilparkering avses lösas inom respektive fastighet ska 2 bilplatser ordnas. Om parkering för enbostadshus istället ordnas i gemensam parkering är parkeringstalet 1,5 bpl/enbostadshus. I förslaget ordnas totalt 16 bilplatser för enbostadshus och
flerbostadshusen i en gemensam parkering i den östra delen av planen.
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Bilplatsbehovet för flerbostadshuset är beräknad utifrån parkeringstalet 0,6+0,1 bpl/lgh
och förutsätter att mobilitetsåtgärder ordnas av byggaktören. Parkeringstalet fastställs först
i bygglovsskedet. Bilplatsbehovet för flerbostadshusen i anslutning till Lindängsvägen beräknas till ca 11 bilplatser och ordnas förslagsvis i anslutning till in- och utfarten mot Lindängevägen. Bilplatsbehovet för flerbostadshusen i den östra delen beräknas till ca 14 bilplatser och ordnas förslagsvis dels i en gemensam parkering norr om radhusen och dels
som längsgående gatuparkering utmed kvartersgatan.
Bilparkering för personer med nedsatt rörelseförmåga ska lösas inom fastigheten, inom 25
m från entré.
Angöring

Angöring för leveranser och varutransporter till skolan föreslås ske på kvartersmark på parkeringsplats i anslutning till Agnesfridsvägen. Persontransport för av- och påstigning samt
angöring för färdtjänst och taxi, ska enligt Boverkets Byggregler (BBR) 3:122 kunna ske
inom 25 meter från tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och
bostadshus.
2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Ny bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till befintliga va-system.
Dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.
Dagvattensystemet i området är underdimensionerat och det har varit problem med översvämningar i närområdet. Detaljplanen innebär att hårdgörningsgraden ökar och det är viktigt att så mycket dagvatten som möjligt fördröjs innan det når ledning. För att inte förvärra
problemen nedströms föreslås dagvattnet fördröjas framför allt på skolgården i öppna dagvattenlösningar eller med hjälp av underjordiska kassetter. VA syd har ett önskemål om att
400 m3 dagvatten fördröjs inom planområdet innan det når ledning. Mer detaljerad dagvattenutredning kommer att tas fram under planprocessen.
Avfallshantering

Angöring för avfallsbilen till skolan föreslås ske från parkeringsplats i anslutning till Agnesfridsvägen. Angöring till bostäderna föreslås ske från kvartersgata. Avfallshanteringen utformas i bygglovsskedet. Vid miljörummens placering ska hänsyn tas till framkomlighet och
angöringsmöjlighet för miljöbilar. Backning med hämtfordon ska undvikas.
Värme

Ny bebyggelse inom planområdet föreslås anslutas till befintligt fjärrvärmesystem. Fjärrvärmeledning finns i Agnesfridsvägen.
Tele & opto

Ny bebyggelse inom planområdet föreslås anslutas till befintligt tele- och optokablar som
ligger i omkringliggande gator.
Elförsörjning

För att säkerställa elförsörjningen inom planområdet behövs en ny nätstation, detta utreds
under planprocessen.
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2.7 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Utökad/ lovplikt

Inom planområdet gäller utökad lovplikt vilket innebär att det krävs marklov för att fälla
träd.
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Planbestämmelser: Prickmark, u1, u2
I planområdet södra del ligger en av Malmös större vattenledningar. Ledningen har ett
skyddsavstånd om 10 meter på var sida om ledningen och ligger inom u-område och prickmark på plankartan.

Blå streckad linje är vattenledningen.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Det förekommer ett fåtal rödlistade och hotade arter i området. Bedömningen har gjorts att
det framförallt är trädraden med lindar i planområdets västra del som är bevaransvärda.
Övriga växter är värdefulla men inte bevarandevärde. Gräsmarken har begränsade rekreationsvärden, då den ligger tätt intill en större väg.
Värdefull kulturmiljö finns nära men inte inom planområdet. Mötet mellan kyrkan med
dess omgivande natur- och kulturmiljö har gjorts så mjuk som möjligt genom att föreslå
mer småskaliga radhus där.
Det finns inga riskkällor i eller omkring planområdet.
Marken har generellt sett låga föroreningshalter som inte överstiger riktvärdet för känslig
markanvändning.
Risk för översvämning i händelse av skyfall finns. Risken kommer att hanteras under planprocessen.
Trafiken som tillkommande bostäder och skolan förväntas generera är marginell. Tillkommande säkra gång- och cykelvägar underlättar för barn och föräldrar att ta sig till skolan på
ett mer hållbart sätt. Detaljplanen bedöms inte medföra någon risk att miljökvalitetsnormer
för vatten- eller luftkvalité överskrids.
Landskapsbilden kommer att påverkas positivt då området upplevs som något av en baksida idag. Vyn mot kyrkan från Agnesfridsvägen bevaras delvis.
Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning
upprättats.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild

Området kan idag upplevas som en lite skräpig och öde baksida. De omkringliggande gaturummen är överdimensionerade och utformade utifrån en äldre trafiksyn. Stadsbilden kommer att förändras i och med att området kommer att bebyggas. Känslan av att det är en
baksida kommer att minska och områden kommer att integreras med övrig bebyggelse i
Lindängen på ett tydligare sätt. Agnesfridsvägen som byggs om kommer att upplevas som
mer småskalig. Kyrkan kommer inte längre att vara synlig från Agnesfridsvägens västra del.
Den östra delen hålls fortsatt öppen för att bevara vyn mot kyrkan.
Sol & dagsljus

Bebyggelsen ligger väl utspridd och förutsättningar för att uppnå krav på dagsljus i bygglov
bedöms som goda.
Kulturmiljö

Området berörs inte av riksintresse för kulturmiljö men är utpekat i det regionala kulturmiljöprogrammet. Värdefull kulturmiljö finns inte inom planområdet men kyrkan och dess
omgivande natur samt kvarvarande del av Fosieby som ligger i anslutning till planområdet
utgör en värdefull kulturmiljö. Mötet mellan kyrkan med dess omgivande miljö har gjorts så
mjuk som möjligt genom att mer småskaliga radhus föreslås där.
Den låga stenmur med smidesräcke som omger området har miljöskapande värden men
har inte bedömts som särskilt bevaransvärt och skyddas inte på plankartan. Det innebär att
muren och räcket kan tas bort i samband med genomförandet av detaljplanen.
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Arkeologi

En arkeologisk förundersökning är genomförd som visar att hela området varit utsatt för
omfattande markingrepp. All äldre matjord och eventuella fornlämningar har schaktats bort
och utfyllnadsmassor hade påförts. Inom ett mindre område söder om Agnesfridsvägen har
under mark dolda fornlämningar påvisas. Området ligger utanför planområdet och ingen
åtgärd bedöms som nödvändig i denna detaljplan.
Naturmiljö och träd

Eftersom det förekommer ett fåtal rödlistade och hotade arter i området så inventerades
området under sommaren 2017.
Inventering visar att det förkommer valnötsträd, lindar och hasselbuskarna inom planområdet. Lindarna har bedömts som särskilt bevaransvärda. Det är viktigt att bebyggelsen i den
västra delen av planområdet placeras med ett tillräckligt avstånd från träden. Det är också
av vikt att trädens rötter inte tillfogas någon skada under byggskedet. Lindarna är skyddade
på plankartan och det krävs marklov för trädfällning. Övriga träd och buskar kan fällas/tas
ner i samband med genomförandet av detaljplanen.
Luftkvalitet

Malmö stads beräkning av kvävedioxidhalterna i höjd med planområdet, visar att halterna i
huvudsak ligger på 11-15 µg/m3, räknat på årsmedelvärde. Längs med Agnesfridsvägen och
Lindängsvägen beräknas halterna uppgå till som högst 17 µg/m3.
På skolgården beräknas halterna uppgå till 13 µg/m3. Luftföroreningshalterna underskrider
därmed med marginal kommunens riktvärde för högsta halt kvävedioxid vid skolor (20
µg/m3).
Befintliga värden ligger långt under miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Tillkommande
bebyggelse innebär en viss ökning av trafiken i området men denna bedöms som marginell.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för miljökvalitetsnormer för luftkvaliteten överskrids.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till Malmös kanaler.
Slutlig recipient är Malmö hamnområde.
Enligt statusklassningen för Malmö hamnområde har den ekologiska statusen bedömts
som måttlig medan den kemiska statusen, exklusive kvicksilver, är god. Miljökvalitetsnormen anger att god ekologisk status ska uppnås till år 2027. Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för att försvårande av att uppnå mål
för miljökvalitetsnormer för vatten uppstår.
Skyfall

Skyfallskartan visar att det är stor risk att den södra delen av fastigheten drabbas av översvämningar vid större regn. Det är därför väldigt viktigt att marken höjdsätts så att vattnet
kan ta sig bort från byggnaderna. En fördjupad skyfallsutredning kommer att tas fram under planprocessen.
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Kartan visar maxdjup vid ett 100-årsregn. Kartan ger indikationer på var inom planområdet problem med översvämningar vid kraftiga regn kan uppstå
Markföroreningar

Miljöundersökning av ”del av område öster om Lindängsvägen, Fosie påvisade generellt sett låga föroreningshalter av metaller och olja i området. Vid provgropsgrävningen påträffades inga
föroreningar som överstiger riktvärdet för känslig markanvändning.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar anges i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35 m2
är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida 50 dBa ekvivalent och 70 dBa maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.
Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse. Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller
riktvärdet.
En trafikbullerutredning har tagits fram, Trafikbullerutredning – Detaljplan för del av område öster
om Lindängsvägen Dp 5534, som visar att höga ljudnivåer kommer framförallt från tågtrafiken
på Kontinentalbanan och påverkar området i stor utsträckning.
Lindängsvägen och Agnesfridsvägen ger framförallt höga trafikbullernivåer på fasader som
vetter mot dessa vägar, men påverkar inte skolgårdsytan och möjliga placeringar för uteplats till bostäder särskilt mycket då byggnaderna reducerar ljudnivån.
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Alla bostadsbyggnader uppfyller Leq 60 dBA vid fasad, förutom den fasad som vetter mot
Lindängsvägen. På byggnader där riktvärdet Leq 60 dBA uppfylls kan bostäder byggas med
valfri planlösning. På byggnad där fasad överstiger 60 dBA bör bostäder planeras genomgående med minst hälften av rummen mot sida som understiger Leq 55 dBA alternativt kan
små lägenheter under 35 kvm planeras, då riktvärdet Leq 65 dBA gäller för dessa.
För skolgårdsytan kommer riktvärdena Leq 50 dBA som återfinns i Naturvårdsverkets riktlinjer att överskridas om inga åtgärder görs. Riktvärdet Lmax 70 dBA uppfylls däremot. För
att uppfylla Leq 50 dBA på skolgårdsytan kan en 2 meter hög (över räls) skärm uppföras
vid järnvägen som sträcker sig från Inre ringvägen i norr och precis förbi järnvägsbron vid
Agnesfridsvägen i söder. Uppdaterad bullerutredning kommer att tas fram under planprocessen.

Befintlig situation med utbyggnadsförslag ekvivalent ljudnivå från väg och järnväg, prognosår 2040.
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Befintlig situation med utbyggnadsförslag maximal ljudnivå från järnväg, prognosår 2040.

Befintlig situation med utbyggnadsförslag maximal ljudnivå från väg, prognosår 2040.
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Trafikkonsekvenser

Förslaget innebär en ny cykelbana och avsmalning av körbanan för Agnesfridsvägen, vilket
ger en ökad tillgänglighet och framkomlighet för cyklister samt minskar upplevelsen av gatan som en barriär.
De nya bostäderna och skolan kommer att generera ca 3000 resor per dygn enligt beräkning i Trafikalstringsverktyget. Av dessa resor skulle ca 700 ske med cykel, ca 500 med kollektivtrafik och ca 800 till fots. Förslaget kommer att generera ca 800 fordon per årsvardagsmedeldygn (ÅVDT) exklusive nyttotrafik.
3.3 Konsekvenser för fastigheter

Planområdet består av en fastighet som ägs av Malmö kommun. Fastigheten kommer att
styckas av till kvartersmark. Kvartersmark för bostäder och centrumverksamhet uppgår till
9636 m2 och kvartersmark för skola 15 966 m2.
3.4 Samhällskonsekvenser
Social konsekvensbeskrivning (SKB)

Genomförandet av detaljplanen kan bli en av flera angelägna förändringar i Lindängen som
tillsammans kan göra området mer levande, blandat och tryggt. Efter samrådet kommer en
social konsekvensbeskrivning att tas fram. Syftet är att få en bild av samrådsförslagets sociala konsekvenser. Denna kommer att ingå som bakgrund till arbetet med granskningsförslaget.
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att möjliggöra en funktionsblandad stad genom tillskott av bostäder och skola i ett område
som idag är obebyggt. Eftersom bostadsutbudet i intilliggande områden är ensidigt blir radhus och flerbostadshus ett välkommet komplement.
Barnperspektiv

Agnesfridsvägen och Kantatgatan kompletteras med säkra gång- och cykelvägar till skolan.
Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra positiva konsekvenser ut ett barnperspektiv.
Tillgänglighet

Planförslaget innebär att tillgängligheten till området från omgivande områden blir betydligt
bättre än idag.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 70 nya bostäder inom området. Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och får en för staden genomsnittlig
fördelning av lägenhetstyper och upplåtelseformer, bedöms bostäderna generera ett behov
av ca 15 förskoleplatser och 20 grundskoleplatser på lång sikt. På kort sikt kan behovet bli
högre, beroende av inflyttningstakten i området. Beräkningen är genomförd i ett verktyg
för beräkning av för- och grundskoleplatser i ny bebyggelse, framtaget av stadsbyggnadskontoret 2019.
Behovet av förskola löses genom att det i angränsande områden kommer att finnas förskolor, vilka bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Behovet av grundskola löses genom den grundskola som planeras inom detaljplanens område.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Tidplan

Byggstart för skolan och bostäderna är tidigast år 2021.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet
av området.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
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 m. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan. För skolan ska avståndet mellan körbar väg (uppställningsplats för släckbil) och entréer ska inte överstiga 50 m. Då det förekommer anlagda
bränder i och vid skolor bör Räddningstjänsten Syd ha tillgänglighet runt hela skolbyggnaden så att en effektiv släckinsats ska kunna genomföras.
Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas i samband med bygglovsansökan.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen av spänningen, exempelvis bör nätstationer placeras friliggande med ett avstånd till annan byggnad som överstiger fem meter.
4.3 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning. 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. körytor och parkering, bildas gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare. Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö
stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Planförfarande

Detaljplanen 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.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret, f.d. stadsområdesförvaltning söder, grundskoleförvaltningen, serviceförvaltningen och VA syd deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet är lite mer än hälften av ett 40 000 m2 stort obebyggt markområde som sedan
lång tid tillbaka varit tänkt för expansion av kyrkogården. Efter en omförhandling mellan
Svenska kyrkan och fastighets- och gatukontoret av arrendet är det tänkt att lite mer än
halva ytan ska exploateras.
Planområdet är ca 25 500 m2 stort och utgörs av fastigheten Fosie 162:25 som ägs av
Malmö kommun. Planområdet avgränsas av Lindängsvägen i väster, Agnesfridsvägen i söder, det planerade utökade kyrkogårdsområdet i öster och kyrkogården i norr.

Ortofoto, planområdet är markerat med svart linje
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Topografi, landskap, grönstruktur

Området är del i det på en höjd belägna området kring Fosie kyrka och den gamla byn. Det
består av en gräsbeväxt välvd yta som är inramad av strama trärader bl.a. ut mot Lindängsvägen. Området omges av en låg stenmur med ett smidesräcke.

Planområdet sett från sydost.
Vyer

Fosie kyrka och Fosieby var en gång Malmös högsta punkt. Idag är den inte längre särskilt
framträdande i det storskaliga bilvägslandskapet som har pressat sig nära kyrkan. Från söder, från Arrievägen och Agnesfridsvägen, finns dock fortfarande en tydligt framträdande
och vacker siluett, med kyrkan, gathus och en riklig grönska.
Fosieby historia

Inom Fosiebys marker har det påträffats boplatslämningar från äldre stenåldern och framåt.
Bebyggelsen på Fosiebys historiska bytomt, i närheten av kyrkan, har en kontinuitet sedan
tiden kring år 1000. Delar av kyrkan tros härstamma från den senare delen av 1100-talet
men kyrkan är i sin helhet ombyggd i slutet av 1800-talet.
Vid mitten av 1600-talet bestod Fosie av 22 gårdar. Byn hörde då till de större i vad som
idag utgör Malmö stad. Bytomten i Fosie, dvs den plats i byn där gårdsbebyggelsen låg
samlad, var enligt de äldsta lantmäterikartorna ovanligt stor och gårdarna låg, lite förenklat,
i en ring kring en stor, öppen bygata som utgjorde samfällighet för hela byn. Kyrkan och
prästgården var belägna på en höjd i ”gårdsringens” nordvästra del.
Före enskiftet i början av 1800-talet låg alla byns gårds- och gatehusbebyggelse på bytomten. Kvar på gammal plats på bytomten blev vid enskiftet 1804 sex gårdar samt en samling gatehus. Idag finns endast gårdsbebyggelse tillhörande en tidigare gård (öster om järnvägen) bevarad samt Fosiefarm kvar. Det finns ett fåtal gatehus bevarade längs Almlundavägen (inritad på kartmaterial från 1700-talets mitt men kan vara ännu äldre). Kyrkoherdebostället verkar ha fått sitt läge någon gång mellan enskiftet och 1910-talet.
Kontinentalbanan som anlades 1898 gick över bytomtens östra del och här tillkom en station, Fosieby station.
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Fosieby och de gamla landsvägssträckningarna lagt över dagens Fosieby. Rödmarkerat kvarvarande gamla byggnader. Planområdet markerat med gult.
Övrig omkringliggande bebyggelse

Väster om planområdet ligger miljonprogramsområdet Lindängen som består av storskaliga
flerbostadshus. Bebyggelsen närmast planområdet består av trevåningshus. Söder om planområdet ligger kvarvarande Fosiefarm och Kastanjegården grupphusområdet med friliggande villor från tidigt 70-tal.
Arkeologi

En arkeologisk förundersökning är genomförd och visar att hela området varit utsatt för
omfattande markingrepp. All äldre matjord och eventuella fornlämningar har schaktats bort
och utfyllnadsmassor hade påförts. Inom ett mindre område söder om Agnesfridsvägen har
under mark dolda fornlämningar påvisas. Området ligger utanför planområdet och ingen
åtgärd bedöms som nödvändig i denna detaljplan.
Naturvärden

Eftersom det förekommer ett fåtal rödlistade och hotade arter i området så inventerades
området under sommaren 2017.
Inventeringen visade att området hyser en trivial flora som består av en gräsmatta med örter, omringat av träd och buskrader. Det finns ett högväxt parti i mitten, där brännässla och
åkertistel dominerar. En rödlistad kärlväxt har rapporterats in på artportalen - taggkörvel
(sårbar, VU). Arten omfattas av åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade åkerogräs.
Naverlönn växer också i området men är inte den hotade varianten. Fåglar håller till i
buskagen/träden och i dungen i gräsmattans mitt. En rödlistad art, sexfläckig bastardsvärmare, hittades i området. Denna art är en fjäril som lever på öppna blomrika ängsmarker
och vars larver främst lever på käringtand men även andra ärtväxter. I området fanns en hel
del käringtand och vitklöver. Sexfläckig bastardsvärmare hotas av igenväxning, övergödning, exploatering med mera.
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Gräsmarken har begränsade rekreationsvärden, då den ligger tätt intill en större väg. Dock
är möjligheterna att höja både natur- och rekreationsvärdena stora.
Kollektivtrafik

Lindängsvägen trafikeras av linje 8 som går med 5-minuterstrafik i högtrafik. Agnesfridsvägen trafikeras av Linje 31 och 33 som går med 15-minuterstrafik i högtrafik. Närmsta busshållplats är Malmö Lindängsstigen som ligger ca 100–300 m från planområdet.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet ligger mellan bostadsområdet Lindängen och industriområdet Fosieby. Längs
planområdets södra gräns löper Agnesfridsvägen som är en relativt trafikerad gata med ca
13 000 f/d. Längs planområdets västra gräns löper Lindängsvägen.
Både Lindängsvägen och Agnesfridsvägen i anslutning till planområdet saknar cykelbana.
Via Almlundavägen vidare norrut löper en separerad cykelbana en bit från planområdet.
Cykelvägen fortsätter även söderut via en icke hastighetssäkrad cykelpassage över Agnesfridsvägen.
Teknisk försörjning

En stor vattenledning ligger i planområdets södra del. Vattenledningen har ett skyddsavstånd om 10 m på var sida av ledningen.
Kommunal och kommersiell service

Det finns sex kommunala och två privata förskolor i närområdet. Lindängsskolan (F-9)
finns sydväst om planområdet och Högaholmsskolan (F-6) väster om planområdet. Vid
Lindängens centrum ca 700 m från planområdet finns dagligvaruhandel, restauranger, bageri, apotek, småbutiker, gym och gatukök.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
Översiktsplan

I översiktsplanen för Malmö är planområdet utpekat för blandad stadsbebyggelse. Täthetsgraden som översiktsplanen anger för området är av del lägre graden. Den föreslagna markanvändningen överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.
Planprogram

Planförslaget grundar sig på ett planprogram, Pp 6032, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i oktober 2010.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området berörs av detaljplanen Pl 1037 från 1972 som anger specialområde för kyrkligt ändamål.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
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5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Bostadspolitiska mål, 2012
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•

Trafikbullerutredning – Detaljplan för del av område öster om Lindängsvägen Dp
5534, Tyréns 2017-03-16
Miljöteknisk rapport – Miljöundersökning av ”del av område öster om Lindängsvägen, Fosie”, Ramböll 2018-04-25
Inventering av naturområde i Fosieby, Kommunekolog Stadsbyggnadskontoret
Malmö stad 2017-07-14.
Översiktlig arkeologisk förundersökning inom fastigheten Fosie 162:25, Fosie bytomt, fornlämning Fosie 95, Fosie socken, Malmö kommun, Länsstyrelsen i Skåne
län 2011-12-06

Stadsbyggnadskontoret
Carina Tenngart Ivarsson
Enhetschef

Kajsa Rue Hallén
Planhandläggare
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