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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bebygga fastigheten med bostäder.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget gör det möjligt att bygga bostäder inom fastigheten Bågskytten 2. Avsikten är
att uppföra en gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
Höjdskillnaderna inom området innebär en utmaning i anordnandet och bebyggandet av
fastigheten. Bebyggelsen ska placeras centralt på fastigheten och begränsas i nockhöjd
till motsvarande 1 ½ - 2 våningar över Rusthållarevägen för att:
•

möjliggöra en ändamålsenlig, rationell byggnad

•

uppfylla tillgänglighetskrav

•

begränsa påverkan på grannfastigheterna

•

smälta in i omgivande byggda miljö

•

underlätta bevarandet av befintliga träd

Parkering, angöring och miljöhus som hör till verksamheten föreslås koncentreras till fastighetens västra del. De personal- och teknikutrymmen som planeras i en suterrängvåning
kommer att kunna nås från Käglinge bygata i nordost.
En befintlig nätstation föreslås finnas kvar i fastighetens sydvästra del, alternativt flyttas
inom fastigheten.
Konsekvenser

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

Planområdet omfattar en fastighet om 2520 m2 som ägs av Malmö kommun. Fastigheten
ligger längs med Rusthållarevägen i Käglinge och omgärdas av villabebyggelse i 1–1 ½ plan.
Karaktäristiskt för fastigheten och närområdet är de uppväxta träden och de relativt stora
höjdskillnaderna på marknivån.
Överensstämmelse med översiktsplanen

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

Avsikten är att det inom fastigheten ska uppföras en gruppbostad enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Gruppbostaden planeras bestå av sex lägenheter
samt personal- och gemensamhetsutrymmen.
Huvudbyggnaden föreslås placeras mitt på fastigheten och uppföras i 1 ½ - 2 våningar, där
den övre våningen är en våning med teknikutrymmen. Därutöver avses en suterrängvåning
med bland annat personalutrymmen uppföras under delar av byggnaden.
Parkering, angöringsytor och miljöhus som hör till verksamheten koncentreras till fastighetens västra del. En befintlig nätstation föreslås finnas kvar i fastighetens sydvästra del,
alternativt flyttas till annat läge inom fastigheten.
Höjdskillnaderna inom området innebär en utmaning i anordnandet och bebyggandet av
fastigheten. Bebyggelsens placering och utformning har anpassats för att i möjligaste
mån:
•

möjliggöra en ändamålsenlig, rationell byggnad

•

uppfylla tillgänglighetskrav

•

begränsa påverkan på grannfastigheterna

•

smälta in i omgivande byggda miljö

•

underlätta bevarandet av befintliga träd
Tv. Illustrationsplan som visar ett exempel på hur bebyggelsen kan komma att placeras och hur fastigheten kan
komma att utformas.
Nedan. Orienteringskarta sektioner.
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Sektion A-A, med exempel på hur bebyggelsen kan komma att utformas. Observera att den illustrerade bebyggelsen
har en nockhöjd av ca 57 meter över nollplanet (höjdsystem RH 2000), dvs lite lägre än den nockhöjd (+58 meter)
som planförslaget medger.

Sektion B-B, med exempel på hur bebyggelsen kan komma att utformas. Gällande bebyggelsens höjd, se bildtext
ovan.

Sektion C-C, med exempel på hur bebyggelsen kan komma att utformas. Gällande bebyggelsens höjd, se bildtext
ovan.
2.2 Bebyggelse
Användning/ändamål

Inom planområdet medges användningen B – Bostad. Inom detta ändamål ryms möjligheten att etablera bostäder av olika slag, inklusive gruppbostäder enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).
Inom området medges även användning E1 – Nätstation. Detta för att säkerställa att befintlig nätstation även fortsättningsvis är planenlig, oavsett om den bevaras i sitt nuvarande
läge eller flyttas till annan plats inom fastigheten.
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Exploateringsgrad, täthet, höjder

Bebyggelse tillåts uppföras till en största byggnadsarea (byggnadens fotavtryck på mark) av
800 m2. Detta regleras genom en bestämmelse om största exploateringsgrad. Nätstation och
komplementbyggnader såsom förråd ska rymmas inom den angivna byggnadsarean.
Bebyggelsens nockhöjd begränsas till 58,0 meter över nollplanet (mätt i höjdsystemet
RH2000). Detta motsvarar upp till ca 8 meter över Rusthållarevägen, eftersom denna skiftar i höjdläge längs fastigheten, från ca +50,4 meter i nordväst till ca +49,2 i sydväst. Mot
öster begränsas nockhöjden till 56,5 meter över nollplanet.
Utformning, placering

Bebyggelsen ska placeras i mitten av planområdet, vilket regleras med prickmark längs
områdets gränser i väster, söder och öster. Byggnaden ska placeras minst 9 meter från fastighetsgräns i söder och minst 5 meter från fastighetsgräns i väster. Mot öster ska byggnaden placeras i snitt minst ca 10 meter från fastighetsgränsen (mellan knappt 7 meter i norr
och 13 i söder – linjen är parallell med Käglinge byväg i öster). I norr, inom området reglerat med kryssmark, får endast komplementbyggnader och nätstation 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 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Vid utbyggnad inom fastigheten ska befintliga träd bevaras i möjligaste mån. Detta gäller i
synnerhet de två fina lönnar som står mitterst i raden av fyra träd längs Rusthållarevägen.
Mark

För att klara tillgängligheten inom den planerade byggnaden och på fastigheten i sin helhet
kommer marknivåerna att behöva justeras. Avsikten är att höja marknivån i framför allt
fastighetens södra delar. I nordost i anslutning till den planerade suterrängvåningen är tanken att sänka marknivån för att möjliggöra entréer och tillgänglighet från Käglinge bygata.
2.4 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Gående och cyklister kommer även fortsättningsvis i första hand att nå fastigheten via
Rusthållarevägen. Möjlighet kommer också finnas att nå fastigheten från Käglinge bygata i
nordöst.
Biltrafik

Biltrafikanter kommer även fortsättningsvis i första hand att nå fastigheten via Rusthållarevägen. För servicefordon och liknande kommer det också finnas möjlighet att nå fastigheten från Käglinge byväg i nordost.
Bilparkering

Det finns ingen specifik parkeringsnorm för LSS-boende.
Boende på LSS-boendet antas inte inneha bil, och genererar därmed inget eget parkeringsbehov. För anställda ska 0,3 bilplatser per anställd anordnas, enligt Malmö stads parkeringsnorm, antagen september 2010. Antalet anställda beräknas preliminärt till 2–4 personer samtidigt, vilket motsvarar 1,2 platser. För besökare ska 0,1 besöksparkeringar anord7 (22)

nas per vanlig bostadslägenhet enligt normen, dvs motsvarande 0,6 platser med sex lägenheter. Eftersom det inte är osannolikt att två boende har besök samtidigt bedöms det dock
rimligt att anordna minst 2–3 parkeringsplatser för anställda och besökare på fastigheten.
Mobilitetsåtgärder kan med fördel genomföras för att minska behovet av bilparkering.
Det slutgiltiga behovet av bilparkeringsplatser avgörs i bygglovsskedet.
Parkeringsplatser föreslås placeras på fastigheten, längs med Rusthållarevägen. Parkeringsplats för rörelsehindrad ska anordnas högst 25 meter från tillgänglig entré.
Cykelparkering

Det finns ingen specifik parkeringsnorm för LSS-boende.
Boende på LSS-boendet antas inte inneha cykel, och genererar därmed inget eget parkeringsbehov. För anställda ska 0,3 cykelplatser per anställd anordnas, enligt Malmö stads
parkeringsnorm. Antalet anställda beräknas preliminärt till 2–4 personer samtidigt, vilket
motsvarar 1,2 platser. För besökare ska 0,5 besöksparkeringar anordnas per lägenhet, dvs
motsvarande minst 3 platser.
Det slutgiltiga behovet av cykelparkeringsplatser avgörs i bygglovsskedet.
Inom fastigheten finns goda möjligheter att anordna cykelparkeringsplatser.
Angöring

Färdtjänst, sopbil och eventuella andra större transporter kan angöra på allmän gata, längs
Rusthållarevägen. Vissa mindre driftsfordon kan också komma att angöra från Käglinge
bygata.
Personbilar kan angöra på parkeringsplatserna inne på fastigheten.
2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till befintliga kommunala ledningar för vatten
och spillvatten.
Dagvatten

Planområdet kommer att anslutas till befintliga kommunala ledningar för dagvatten.
Dagvatten som genereras inom fastigheten kommer i viss mån att fördröjas inom områdets
icke hårdgjorda ytor. Om det bedöms nödvändigt kan även ett underjordiskt dagsvattenmagasin komma att anläggas, för att öka fördröjningen ytterligare.
Skyfallshantering

För att undvika att vatten i fortsättningen ansamlas mot och översvämmar den planerade
bebyggelsen ska denna höjdsättas så att avrinning kan ske bort från byggnaden. Markens
ska också höjdsättas och anordnas på ett sådant sätt att avrinningen från fastigheten till
angränsande privata fastigheter inte ökar. Avsikten är bland annat att sänka delar av fastigheten i öster så att ett svackdike bildas mot grannfastigheterna i öster. Frågan om hanteringen av skyfall kommer att utredas vidare i det fortsatta planarbetet.
Avfallshantering

Angöring för sophämtning kommer att ske i Rusthållarevägen. Ett miljöhus avses placeras i
anslutning till gatan i fastighetens nordvästra hörn.
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Värme, el, tele

Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintligt ledningsnät för värme, el respektive tele.
Befintlig nätstation inom fastigheten kan komma att flyttas till områdets nordöstra del.
Huruvida detta blir aktuellt kommer att avgöras i den fortsatta projekteringen av fastigheten.
2.6 Skydd mot störningar

Byggnader måste uppföras med radonskyddade konstruktioner.
2.7 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
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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.
Sammanfattande motivering till denna bedömning:
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bebygga fastigheten med bostäder, i
första hand i form av LSS, i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och infrastruktur
inom Käglinge.
Planområdet berör inte något Natura 2000-område.
Planområdet berör inte någon särskilt värdefull natur- eller kulturmiljö, med undantag för
eventuella rester av en fornlämning som kan finnas kvar på platsen. Genomförandet av
detaljplanen bedöms inte heller påverka luft- och vattenkvaliteten på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas (luft), respektive försvårar möjligheterna att
uppnå miljökvalitetsnormerna (vatten). Den planerade användningen innebär vidare ingen
risk för människors hälsa och området är inte heller berört av någon annan källa till betydande risk för människors hälsa.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget gör det möjligt att uppföra en större, sammanhängande byggnadskropp som
skiljer sig från formen på kringliggande friliggande villor och som innebär en mer omfattande byggnation än vad som finns på fastigheten idag. Andelen av fastigheten som får
bebyggas och höjden på den tillkommande bebyggelsen har dock anpassats så att den nya
bebyggelsen ska smälta in bland befintlig villabebyggelse i möjligaste mån.
Planförslaget innebär att 800 m2, motsvarande drygt 30 % av fastighetsarean, får bebyggas,
vilket kan jämföras med att gällande detaljplan omfattar drygt 1600 m2 mark som får bebyggas (knappt 65 % av fastighetsarean). Utnyttjandegraden kan också jämföras med omfattningen av bebyggelse på kringliggande villafastigheter – på de tre villafastigheter som
gränsar till planområdet i öster har exempelvis drygt 25 % av marken bebyggts.
Nockhöjden på den tillkommande bebyggelsen är begränsad till + 58,0 m i höjdsystemet
RH 2000, dvs ca 8 meter över Rusthållarevägen. Längst i öster är nockhöjden begränsad till
+56,5 meter för att begränsa påverkan på grannfastigheterna. Bebyggelsen ska också placeras längre från fastighetsgränsen i öster än vad nuvarande detaljplan medger, i snitt strax
under 10 meter istället för minst 4,5 meter. Avsikten är också att det ska finnas vegetation i
form av häckar och träd kring den nya bebyggelsen så att den blir mindre synlig.
Sol/skugga

Planförslaget innebär att skuggpåverkan på grannfastigheterna framför allt i öster kommer
att öka, jämfört med nuläget. Fastigheterna kommer att skuggas mer under eftermiddag/kväll under våren/hösten/vintern, respektive under kvällen på sommaren. Såsom
nämns ovan innebär planförslaget dock att bebyggelsen placeras längre bort från fastighetsgränsen än vad nuvarande detaljplan medger, vilket är positivt ur skuggsynpunkt.
Nedan illustreras skuggsituationen med tänkt bebyggelse på fastigheten. Den illustrerade
byggnaden är ca 1 meter lägre än vad detaljplanen medger. Utformningen kan komma att
ändras vid fortsatt projektering.
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20e mars, klockan 08

20e mars, klockan 12

20e mars, klockan 16

20e juni, klockan 08

20e juni, klockan 12

20e juni, klockan 16

20e juni, klockan 18

Kulturmiljö och arkeologi

Arkeologiska undersökningar ska genomföras för att klargöra eventuella förekomst av
fornlämningar inom planområdet.
I övrigt påverkar planförslaget ingen kulturhistoriskt intressant miljö.
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Naturmiljö

Planförslaget innebär ingen påverkan på något särskilt utpekat område för naturvård.
Vid utbyggnad inom fastigheten ska befintliga träd bevaras i möjligaste mån. Detta gäller i
synnerhet de två fina lönnar som står mitterst i raden av fyra träd längs Rusthållarevägen.
Träden har dock inte försetts med fällningsförbud.
Anledningen till att träden inte har försetts med fällningsförbud är de utmaningar som
höjdskillnaderna på platsen innebär för anordnandet av fastigheten. Vid fortsatt projektering kan det visa sig nödvändigt att placera byggnaden och/eller höjdsätta marken på ett
sådant sätt som riskerar att stå i konflikt med träden. Detta för att skapa ändamålsenliga
LSS-bostäder, klara tillgänglighet och avrinning inom fastigheten samt för att begränsa påverkan på bostadsfastigheterna i öster.
I det fall det blir aktuellt att fälla träden bör dessa ersättas av nya träd som kan växa sig
stora inom fastigheten. Begränsningen av byggrätten i form av prickmark längs områdets
kanter och begränsningen av byggnadsarean ger goda förutsättningar för detta.
Risker och säkerhet

Planområdet ligger inom medelriskområde för radon (10 000 och 50 000 Bq/m3), vilket
innebär att bebyggelse behöver uppföras med radonskyddade konstruktioner. I övrigt finns
inga riskkällor som påverkar området och inga ytterligare åtgärder bedöms vara nödvändiga
med hänsyn till frågan om säkerhet och risker.
Luftkvalitet

Halterna av luftföroreningar är relativt låga i området, mindre än 10 µ/m3, och underskrider
med god marginal såväl miljökvalitetsnormen för luft (40 µ/m3) som miljömålet om frisk
luft (20 µ/m3). Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära en liten ökning av
trafiken i området, men detta bedöms inte påverka luftföroreningshalterna nämnvärt.
Vattenkvalitet

Dagvatten från området avleds via kommunala ledningar till Sege å, delavrinningsområde
Spångholmsbäcken – Börringesjön. Recipienten har klassats med god kemisk status, med
undantag för långväga luftburna föroreningar i form av kvicksilver och bromerad difenyleter, men med dålig ekologisk status. Problem består bl a i övergödning och förekomsten av
miljögifter. Målet är att vattenkvaliteten ska ha god kemisk status och ska ha uppnått god
ekologisk status till 2027.
Området berör vidare grundvattenförekomsten Sydvästra Skånes kalkstenar, som har klassats med god kemisk och kvantitativ status.
Genomförandet av detaljplanen kan inte antas påverka avrinningen från området nämnvärt,
och bedöms inte heller innebära några ökade utsläpp av miljögifter eller gödningsämnen.
Inte heller planeras några dricksvattenuttag som kan påverka grundvattennivåerna i området. Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen därför inte medföra någon
risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

Malmö stads markavrinningsmodell visar att det vid stora regn ansamlas en mindre mängd
vatten kring befintlig bebyggelse på fastigheten, samt att viss avrinning sker från området
och angränsande ytor, mot öster. Detta eftersom området sluttar åt öster.
Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra att ett ökat flöde av vatten lämnar området vid ett 100-årsregn jämfört med dagens läge, om inga åtgärder såsom anpassad höjdsättning och begränsning av hårdgörningen inom området görs.
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Markens behöver höjdsättas och anordnas på ett sådant sätt att avrinningen från fastigheten till angränsande privata fastigheter inte ökar. Avsikten är bland annat att sänka delar av
fastigheten i öster så att ett svackdike bildas mot grannfastigheterna i öster. För att undvika
att vatten i fortsättningen ansamlas mot och översvämmar den planerade bebyggelsen ska
denna också höjdsättas så att avrinning kan ske bort från byggnaden. Frågan om hanteringen av skyfall kommer att utredas vidare i det fortsatta planarbetet.

Bild som visar flödesvägar och markavrinning vid ett 100-årsregn, ett så kallat skyfall. Malmö stads markavrinningsmodell.
Markföroreningar

En historisk inventering av fastigheten har genomförts och finns dokumenterad i rapporten
Historisk inventering – Bågskytten 2, Serviceförvaltningen, 2018-10-31. I rapporten påtalas att
det finns risk för att befintlig byggnad har inbyggda PCB-haltiga mjukfogar, att äldre asfaltsbeläggning och bärlager kan innehålla PAH:er samt att det kan förekomma fyllnadsmassor inom vissa delar av fastigheten, där vanligt förekommande föroreningar är metaller
och PAH:er. Sammantaget bedöms risken för förhöjda föroreningshalter som relativt liten.
I samband med det fortsatta planarbetet kommer en övergripande markteknisk undersökning att genomföras för att klargöra föroreningssituationen.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
”Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.
För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad
uppgå till 65 dBA.
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Om en bostad har en eller flera uteplatser får denna ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA upp till fem
gånger i timmen).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.”
Malmö stads bullerberäkning från 2017 visar att bullernivåerna underskrider 50 dBA ekvivalentnivå inom så gott som hela planområdet. Riktvärdena för ekvivalentnivåerna för buller vid bostad klaras därmed med marginal. Mängden tung trafik på gatorna är också låg
och kan inte antas ge upphov till buller som överskrider riktvärdena för maximalnivåer.
Eftersom ingen utbyggnad planeras inom området som kan antas påverka trafikmängderna
nämnvärt bedöms beräkningarna relevanta även på längre sikt.

Buller från vägtrafik. Kartan visar ekvivalentnivåer (dBA). Planområdet markerat med svart linje. Malmö stad,
miljöförvaltningen.
Trafikkonsekvenser

Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära fler transporter till och från fastigheten jämfört med nuläget, eftersom ingen verksamhet bedrivs inom området idag. Trafikmängderna som LSS-boendet kan antas ge upphov till är dock låga och kan jämföras med
om området hade delats upp i normalstora villatomter. Sammantaget bedöms påverkan på
trafiksituationen i området bli marginell.
3.3 Ekonomiska konsekvenser

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Planförslaget innebär inga fastighetsrelaterade konsekvenser.
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3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att ny bostadsbebyggelse, i första hand med inriktning mot LSS, kan uppföras. Malmö stad
ska enligt målen bland annat arbeta utifrån olika befolkningsgruppers bostadsbehov och
preferenser och därtill särskilt verka för att utsatta gruppers behov tillgodoses.
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, med tanke på närheten till
en park och läget längs en lugn villagata.
Tillgänglighet

Planområdet ligger relativt lättillgängligt med hänsyn till närheten till kollektivtrafik (stadsbuss) respektive möjligheten att nå området med bil och med gång/cykel.
Området präglas av förhållandevis stora nivåskillnader, vilket kommer att ställa krav på en
väl genomtänkt höjdsättning av fastighet och bebyggelse för att uppnå god tillgänglighet.
Jämställdhet

Planområdet ligger i nära anslutning till gång- och cykelvägnät och är relativt väl försörjt
med kollektivtrafik, vilket är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.
Kommunal service

Genomförandet av detaljplanen antas inte få någon nämnvärd påverkan på den kommunala
servicen i området, med undantag för det tillskott av LSS-bostäder som planen ger möjlighet till.
Kommersiell service

Genomförandet av detaljplanen antas inte få någon nämnvärd påverkan på den kommersiella servicen i området.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av kvartersmark.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

En ansökan om ingrepp i fornlämning har skickats in till Länsstyrelsen inför markundersökning och byggnation inom planområdet. 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 ska behovet av ledningar för el och VA utredas.
Befintlig nätstation inom området kan komma att flyttas i samband med fortsatt projektering och utbyggnad av området. Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationen. Utformning och placering av nätstationen bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen av spänningen, exempelvis bör stationen placeras friliggande med ett avstånd
till annan byggnad som överstiger fem meter.
Brand

Planområdet är beläget inom normal insatstid för räddningstjänsten (10 minuter).
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med 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.
Buller

Exploatören kan behöva redovisa mer detaljerade bullerberäkningar i samband med bygglovsansökan.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor

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

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 att det finns ett stort behov av nya LSS-boenden i Malmö,
inte minst i lägen där omgivningspåverkan i form av större flöden av människor, trafik och
liknande är begränsad. Den föreslagna placeringen i ett villaområde är i linje med planeringsriktlinjerna i översiktsplanen som anger att LSS-boenden så långt som möjligt ska integreras med reguljära bostäder.
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.
Medverkande

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

Fastigheten Bågskytten 2 som planområdet berör ägs av Malmö kommun och har en areal
av drygt 2520 m2.

Ortofoto med planområdet markerat med gul linje.
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Platsens historik

Planområdet utgjorde jordbruksmark (eller gräsyta) fram till några år in på 60-talet. Under
slutet av 60-talet bebyggdes fastigheten med Käglinge vattenverk. På fastigheten uppfördes
då en byggnad samt en saltvattenbassäng. Vattenverket togs sedermera ur drift och saltvattenbassängen ersattes 1987 av ett förråd. Byggnaderna på fastigheten kom att användas
som omklädningsrum, förråd och garage åt gatukontoret (numera fastighets- och gatukontoret), men har nu stått tomma i ca 10 år.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet ligger längs Rusthållarevägen i Käglinge, omgärdat av villatomter. Dess norra
kant gränsar till en gångbana som ansluter till Käglinge bygata i öster. Såväl Rusthållarevägen som Käglinge bygata ansluter i söder till Törringevägen, som utgör del av det övergripande vägnätet i Käglinge.
Bebyggelse

Planområdet är bebyggt med en huvudbyggnad i ett plan samt en komplementbyggnad i
form av ett garage. Utöver det finns i planområdets södra del en nätstation.
Kring planområdet dominerar villabebyggelse i 1 – 1 ½ plan.
Planområdet ingår i karaktären ”Småskalig bebyggelse” enligt Handlingsprogram för arkitektur
och stadsbyggande. Enligt programmets rekommendationer ska bland annat den småskaliga
bebyggelsens gröna karaktär bevaras och stor hänsyn tas till den befintliga bebyggelsens
karaktär skala, färger och proportioner vid förändring.
Kulturmiljö, arkeologi

Enligt Riksantikvarieämbetets
Fornsök omfattas planområdet av
fornlämningen Glostorp 48:1, en
bytomt från medeltid, nyare tid.
Ingen undersökning har gjorts
inom planområdet, men i kringområdet har undersökningar gjorts
som visat att området är rikt på
lämningar.
Planområdet omfattar i övrigt inte
några särskilt utpekade kulturmiljövärden.
Naturmiljö

Planområdet omfattar inte några
särskilt utpekade naturvärden.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet karaktäriseras av
relativt stora höjdskillnader, framför allt i den norra delen. Mest
sluttar området från den nordvästra delen (markhöjd + ca 50, 2
meter i höjdsystemet RH 2000)
mot den nordöstra (markhöjd +
ca 47,3 meter). Planområdets
norra gräns kantas av en gång-

Höjdskillnader inom och kring planområdet. Ljusgul text – inmätta
höjder i höjdsystem RH 2000. Vit linje med vit text, ungefärliga
höjdkurvor.
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bana med trappor som tar upp denna skillnad. Området sluttar även från nordväst mot
söder, från väster mot öster och från sydöst mot nordöst. Bostadsfastigheterna öster om
planområdet ligger ännu lägre, skillnaden tas delvis upp med hjälp av en stödmur på dessa
fastigheter. Planområdets mittersta del som är bebyggd har planats av.
I planområdets utkanter står ett flertal uppväxta lönnar, varav fyra kantar Rusthållarevägen.
Av dessa är de två mittersta stora och i gott skick. Den nordligaste visar tecken på skador
och den sydligaste är inte lika välväxt som de övriga, trots att träden sannolikt planterats
samtidigt. Utöver lönnar finns bland annat en större björk i norr, ett par körsbärsträd och
en oxel i söder samt buskage som kantar området i öster och norr, respektive skärmar av
bebyggelsen mot norr och väster.
I grönplanen anges att planområdet har tillgång till fem olika parkstorlekar inom rimligt
avstånd. Närmsta park finns inom 50 meters avstånd från området.

T.h. Planområdets gräns mot Rusthållarevägen. Fastighetslinjen ligger där gångbana och gräsremsa möts. T.h.
Gångbana med trappor som kantar planområdets norra gräns.
Kollektivtrafik

Käglingevägen i väster trafikeras av stadsbuss nr 32, Käglinge – Centralen – Östra Hamnen. Bussen går i 20-minuterstrafik och stannar vid en hållplats knappt 200 meter från
planområdet. Ca 400 meter norr om planområdet stannar stadsbuss nr 1, Kristineberg –
Södervärn – Elinelund, längs Hans Winbergs väg. Även denna går i 20-minuterstrafik. Till
Oxie tågstation är avståndet ca 1,7 kilometer.
Gång-, cykel- och biltrafik

Via Käglinge bystig och Galgebacksstigen kan oskyddade trafikanter ta sig på separat gångoch cykelväg nästan hela vägen från planområdet och Rusthållarevägen till Oxie centrum
och station i nordöst. I närområdet rör sig gående och cyklister främst i blandtrafik.
Med bil nås planområdet från Rusthållarevägen, som ansluter till Törringevägen i söder.
Teknisk försörjning

Planområdet omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Ledningar för VA, el och tele finns i Rusthållarevägen i väster och i gångbanan norr om
planområdet. En elledning löper också parallellt med och strax norr om planområdets
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södra gräns, inom fastigheten. Fjärrvärmeledning finns i Rusthållarevägens öst-västliga
sträckning väst/nordväst om planområdet.
I planområdets södra del står en nätstation som försörjer området med el.
Kommunal och kommersiell service

Förskola och skola (Tingdammsskolan, åk F-5) finns närmast drygt 400 meter nordöst om
planområdet. Högstadieskola (Oxievångsskolan, åk 6–9) finns ca 1,2 kilometer mot nordöst. Övrig kommunal och kommersiell service, bland annat en matvaruaffär, är koncentrerad kring Oxie centrum, ca 1,7 kilometer bort.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

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

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse för området, med
småskalig bebyggelse som befintlig karaktär. I området kan tätheten för kompletterande
bebyggelse vara lägre än i områden med tätare bebyggelse och högre kollektivtrafikutbud, men ett effektivt markutnyttjande ska eftersträvas. I översiktsplanen påtalas vidare
att LSS-bostäder så långt som möjligt ska integreras med reguljära bostäder eller annan
icke-störande verksamhet. Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Dp 4053. Tomtindelningen
TI 00262 gäller som fastighetsindelningsbestämmelse.
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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

•

Historisk inventering – Bågskytten 2, Serviceförvaltningen, 2018-10-31

Stadsbyggnadskontoret
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