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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta kvarteret Virket med blandad
stadsbebyggelse genom att möjliggöra ny användning för befintliga byggnader och en bred
användning för ny bebyggelse.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att förtäta med offentlig och privat service i ett centralt
och stationsnära läge intill Södervärns busstation. Planförslaget bidrar till ett effektivt markutnyttjande och en mer levande och estetisk tilltalande miljö intill Södervärns busstation.
Planen medger att byggnader kan sammanbyggas till en sluten kvartersstruktur och med en
skyddad innergård. Ny byggnad, med publika funktioner, utgör en ny framsida mot busstationen.
Planförslaget medger centrumändamål, gymnasie- och vuxenutbildning, patienthotell samt
tillfällig vistelse. I aktuellt projekt planeras ny byggnad mot Södervärns busstation för
bibliotek och restaurang i bottenplan samt för gymnasie- eller vuxenutbildning på övriga
plan. Befintliga byggnader mot Södra Förstadsgatan och Sigtunagatan planeras för patienthotell.
Planen möjliggör byggrätt på innergården. Detta för att skapa en gemensam, öppen inomhusyta för verksamheterna i kvarteret med bland annat sittmöjligheter, öppna studierum
och en restaurangdel. Ovanpå denna del planeras en, för hela kvarteret, gemensam utomhusgård med sittplatser och grönska samt ljusinsläpp till underliggande del.
Bebyggelsens har anpassats i höjd och volym till befintlig bebyggelse inom planområdet
och till närområdet.
Konsekvenser

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

Planområdet ligger precis söder om Södervärns busstation. Planområdet omfattar hela fastigheten Virket 8 och en begränsad del av fastigheten Innerstaden 80:37.
I planområdets västra och södra del finns två befintliga byggnader i vinkel. Bebyggelsen är i
fyra respektive fem våningar och i rött och gult tegel och med sadeltak. Den södra delen,
mot Sigtunagatan, inrymmer bostäder, som i dag blockuthyrs till socialtjänsten. Den västra
delen, mot Södra Förstadsgatan, inrymmer ett vandrarhem och i bottenvåningen finns en
snabbmatsrestaurang och ett solarium.
Planområdets norra del, mot Södervärns busstation, är obebyggd. Här finns en grusad yta
med bilparkering för cirka 10 bilar. Mellan bilparkeringen och befintlig bebyggelse finns en
gård som består av gräs, buskar och träd samt gångytor.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att förtäta med offentlig och privat service i ett centralt
och stationsnära läge intill Södervärns busstation. Planförslaget bidrar till ett effektivt markutnyttjande och en mer levande och estetisk tilltalande miljö intill Södervärns busstation.
Planen medger att byggnader kan sammanbyggas till en sluten kvartersstruktur och med en
skyddad innergård. Ny byggnad, med publika funktioner, öppnar upp kvarteret mot bussstationen.
Läget vid busstationen, där många människor passerar och uppehåller sig, skapar förutsättningar för att byggnaden och dess verksamheter kommer att skapa sociala mervärden till
platsen, inte minst i form av ett bibliotek som har förutsättningar att bli en ny mötesplats.
Planområdet är beläget precis i utkanten av sjukhusområdet och bidrar till utvecklingen av
detta, då planen möjliggör verksamheter och servicefunktioner till nytta för sjukhuset i
form av t.ex. patienthotell, restaurang och bibliotek och möjligheter till utbildning inom
vårdsektorn.
Planförslaget förbättrar möjligheterna att röra sig längs busstationens södra sida, genom att
befintligt plank tas bort i fastighetsgränsen och ersätts med en tre meter bred förgårdsmark
som ska fungera som passage- och entréyta till kvarteret.
2.2 Bebyggelse
Användning/ändamål

Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse inom planområdet, som finns mot Sigtunagatan och Södra Förstadsgatan, ges ny användning samt att en ny byggnad, med en bred användning, kan uppföras mot Södervärns busstation.
Bebyggelse mot Södervärns busstation och bebyggelse mot Södra Förstadsgatan
För att möjliggöra de verksamheter som planeras och ge kvarteret en bred användning regleras kvartersmarken med ändamålen gymnasie- och vuxenutbildning (S1), patienthotell
(D1), tillfällig vistelse (O) och centrum (C1).
I planområdets nordvästra hörn, mot Södra Förstadsgatan, regleras allmän platsmark som
gata (GATA). Åtta meter ovan gatan får byggnaden kraga ut och användas som gymnasieoch vuxenutbildning.
Ändamålet S preciseras med ”gymnasium och vuxenutbildning”. Preciseringen beror på att
skolgård saknas, vilket gör byggnaden olämplig för skolverksamhet för yngre elever. Gård,
som delas av samtliga verksamheter i kvarteret, kommer att finnas.
Genom ändamålet D1 möjliggörs patienthotell. På ett patienthotell kan de patienter som får
medicinsk behandling på sjukhuset, men inte behöver sjukhusets totala service och omvårdnad, bo. Ett patienthotell är även till för de anhöriga som följer med eller besöker personer inlagda på sjukhuset. På ett patienthotell finns ofta viss sjukvårdspersonal som bistår
med medicinsk service och enklare sjukvård.
Genom ändamålet O möjliggörs alla typer av tillfällig övernattning, som till exempel hotell
och vandrarhem, vilket ger planen en flexibilitet i förhållande till patienthotell. I användningen ingår även konferenslokaler.
Genom ändamålet för centrum kommer planen att medge en bred palett av användningar,
till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. Även lättare former av vård är möjligt.
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Ny, planerad byggnad kommer att byggas med källare. Källaren byggs samman med befintliga källare i de befintliga byggnaderna. I källaren kommer att finnas gemensamma ytor för
till exempel teknik, avfallshantering och cykelparkering. Cykelparkering i källarplan planeras
bli lättillgänglig genom ingång från arkaden och med rullband ner till källarplan. Cykelparkering planeras även i cykelrum i markplan.
Kvarterets centrala del
Avsikten med kvarterets centrala del är att den ska utgöras av gemensamma ytor för verksamheterna i kvarteret och att alla verksamheter ska gå att nå härifrån. De centrala, gemensamma ytorna ska fungera som en välkomnande entrédel och öppen inomhusyta, med
bland annat sittmöjligheter, öppna studierum och en restaurangdel. Huvudentré till kvarteret planeras ske från den norra delen av planområdet, som vetter mot busstationen.
På upphöjt bjälklag, ovan den centrala delen planeras en gemensam utomhusgård. På gården planeras ljusinsläpp till underliggande del, sittmöjligheter och grönska.
Bebyggelse mot Sigtunagatan
I befintlig byggnad längs Sigtunagatan möjliggörs gymnasie- och vuxenutbildning (S1), patienthotell (D1), tillfällig vistelse (O) och centrum i bottenvåningen (C1).
Täthet och höjder

Planen möjliggör att byggnader kan sammanbyggas till en sluten kvartersstruktur med en
skyddad innergård. Bebyggelsen har anpassats i höjd och volym till befintlig bebyggelse
inom planområdet och till närområdet.
Bebyggelse mot Södervärns busstation
För ny bebyggelse mot Södervärns busstation medges en nockhöjd på 21 meter.
Bebyggelse mot Södra Förstadsgatan och Sigtunagatan
För befintliga byggnader mot Sigtunagatan och Södra Förstadsgatan medger planen en
nockhöjd på 18 meter, vilket bekräftar de höjder som byggnaderna har i dag.
Kvarterets centrala del
För den centrala delen av kvarteret medges en nockhöjd på 10 meter. Ambitionen är att
skapa en öppen, luftig och välkomnande entrédel med vissa entresolplan. Gård, med planterbart bjälklag, ska anläggas ovanpå byggrätten.
Placering

Bebyggelse mot Södervärns busstation
Byggnadens bottenvåning ska dras in minst 3 meter från fastighetsgräns i norr och nordöst,
mot Södervärns busstation. Detta så att en förgårdsmark skapas som kan fungera som entréyta till kvarteret.
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Illustrationsplan. SPACE Arkitekter

Illustration av möjlig byggnation. Vy från öster. SPACE Arkitekter

Illustration av möjlig byggnation. Vy från väster. SPACE Arkitekter
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Illustration av möjlig byggnation. Vy från söder, längs Södra Förstadsgatan. SPACE Arkitekter

Illustration av möjlig byggnation. Vy från sjukhusområdet på andra sidan om Södra Förstadsgatan.
SPACE Arkitekter
2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Detaljplanen föreskriver att en grönytefaktor på 0,4 ska uppnås. Grönytefaktorn beräknas
enligt Riktlinjer för Grönytefaktor (Malmö stad, 2014). Grönytefaktorn har satts utifrån lokal anpassning till den täta stadsbebyggelsen och förutsättningen att gårdsmiljön hamnar på bjälklag.
Grönytefaktorn kan uppnås genom exempelvis gröna tak, klättrande och spaljerade växter,
växtlighet på gården och uppsamling av regnvatten.
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2.4 Trafik
Angöring

Planområdet angörs med bil från Sigtunagatan.
Varuleveranser och avfallshämtning till/från samtliga verksamheter kommer att ske från
Sigtunagatan.
Planområdet angörs till fots och med cykel främst från planområdets norra del, från Södervärns busstation, men även från Sigtunagatan och från Södra Förstadsgatan. I planområdets norra del kommer kvarterets huvudentré att ligga.
Parkering

Bilparkering
Enligt Parkeringsnorm och parkeringspolicy för Malmö stad är det fastighetsägarens ansvar att
ordna parkering. Kan inte parkeringen ordnas inom fastigheten kan parkeringsbehovet lösas genom avlösen (avtal eller förbindelse med annan privat fastighetsägare) eller genom
parkeringsköp (avtal med kommunen). Fastighetsägaren måste kunna uppvisa ett avtal vid
bygglovsgivning, som visar att de har nyttjanderätt över det antalet parkeringsplatser som
motsvarar redovisat behov.
Förutsatt att fastighetsägaren åtar sig att arbeta med mobilitetsåtgärder, som kan öka andelen anställda och besökare som väljer att cykla eller åka kollektivt till området, kan parkeringsbehovet antas minska. Mobilitetsåtgarderna ska beskrivas och finnas med i parkeringsutredningen.
I planarbetet har en trafikutredning tagits fram (Trafik- och parkeringsutredning Kv Virket,
Sweco 2019-04-23). I trafikutredningen har parkeringsbehovet beräknats till totalt 62 bpl; 16
bpl för anställda och 46 bpl för besökare.
Parkeringsbehovet går inte att lösa inom planområdets kvartersmark. Parkeringsbehovet
behöver och kommer att lösas på annan kvartersmark genom avtal. I närområdet finns
flera parkeringshus där det finns möjlighet att hyra platser.
Bilparkering för rörelsehindrades fordon
Parkering för rörelsehindrades fordon ska anordnas inom 25 meter från tillgänglighetsanpassad entré.
I planerat projekt planeras parkering för rörelsehindrades fordon på kvartersmark i gatuplan under utkragande byggnad i planområdets sydöstra del med angöring från Sigtunagatan.
Cykelparkering
I trafikutredningen har cykelparkeringsbehovet beräknats till totalt 238 cpl; 31 cpl för anställda och 207 cpl för besökare.
Cykelparkering planeras dels i markplan och dels i ny källare som planeras under kvarteret.
Cykelparkeringar i markplan planeras vid entréer mot busstationen och i cykelrum med ingång från Uppsalagången i planområdets östra del. Cykelparkering i källarplan planeras bli
lättillgänglig genom ingång från arkaden och med rullband ner till källarplan.
I planerat projekt finns möjlighet att anordna cirka 500 cykelparkeringar.
Genomförande av planen innebär att stadens befintliga cykelparkeringar som finns i anslutning till planområdet i norr (i anslutning till det plank som i dag avgränsar Virket 8) behöver få ny placering inom Södervärns busstation.
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2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Befintliga byggnader inom Virket 8 är anslutna till befintligt ledningsnät för vatten och avlopp.
Ny byggnad behöver anslutas.
Dagvatten och skyfall

I planarbetet håller en dagvattenutredning på att tas fram. Syftet med utredningen är att utreda möjligheterna till dagvattenhantering samt skyfallshantering inom planområdet. Teoretisk avrinning samt fördröjningsbehov beräknas för mindre och större regn före och efter
exploatering som en jämförelse. Utredningen ska presentera en principlösning för en hållbar dagvattenhantering. Utgångspunkten är att dagvatten från planområdet ska fördröjas
inom planområdet och därefter avledas via kommunala dagvattenledningar.
Fördröjning av dagvatten planeras ske genom gröna tak på tillkommande bebyggelse och
på gårdsbjälklag genom ett planterbart bjälklag samt eventuellt genom kassetter på förgårdsmark i planområdets norra del.
Var påkoppling på kommunal dagvattenledning ska ske utreds tillsammans med VA SYD.
Avfallshantering

Nuvarande avfallshanteringssystem, med avfallskärl i miljöhus på innergården, kommer inte
längre att kunna användas då kvarteret förtätas. I planarbetet har en avfallshanteringsutredning tagits fram (Utredning av kvarteret Virkets avfallshantering, Del 1. Sweco 2019-03-15). Utredningen undersöker olika möjliga system för avfallshantering.
Utredningen rekommenderar en sopsugslösning, antingen mobil eller stationär. Sopsug är
en lösning som möjliggör att avfall kan sorteras och slängas av hyresgäster på en plats i fastigheten men hämtas på en annan plats. Detta innebär att det går att ge samtliga hyresgäster
i fastigheten en hög tillgänglighet att slänga avfall trots att den externa hämtningen av avfallet är begränsad till ett miljörum vid Sigtunagatan. Detaljerade utformning för anläggningen
kommer att planeras vidare under plan- och byggprocessen.
Värme

Befintlig bebyggelse inom planområdet är ansluten till fjärrvärme.
Trolig uppvärmning för ny bebyggelse är fjärrvärme och/eller bergvärme.
Elförsörjning

Befintliga byggnader inom Virket 8 är anslutna till befintligt ledningsnät för el.
Ny byggnad planeras att anslutas. Solceller kan bli aktuellt.
2.6 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Villkor för startbesked

Detaljplanen innehåller en bestämmelse som innebär att startbesked för byggnation inte får
ges förrän sanering av eventuella markföroreningar har genomförts.
Miljöteknisk markundersökning pågår, se nedan under Konsekvenser/Markföroreningar.

10 (22)

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. Planen bedöms inte ge negativa effekter på människors hälsa eller miljö. Planen omfattar en
förtätning i centralt läge och ingen naturmiljö.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild

Tillkommande bebyggelse bedöms innebära positiva konsekvenser för stadsbilden. I dag är
delen närmast Södervärn busstation obebyggd och i fastighetsgräns finns ett plank. Ny bebyggelse, med publika verksamheter, i denna del bedöms bidra till en positivare stadsbild
och en tryggare busstation. Ny bebyggelse har anpassats i höjd och volym till befintlig bebyggelse inom planområdet och till närområdet.
Ny byggnad i planområdets nordvästra hörn tillåts kraga ut över allmän platsmark från och
med 8 meter från marknivå. Detta för att få ett tydligt, markerat hörn mot Södra Förstadsgatan.
Dagsljus

Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning.
I planarbetet har en dagsljusutredning tagits fram för att utreda dagsljusfaktorn (Dagsljusanalys. Kvarter Virket, Södervärn. 2019- 04-17, Sweco). Dagsljusfaktorn 1% har använts för att
kontrollera om rummet kan få tillräckligt med dagsljus för att arbeta eller bo i. Eftersom
fönsterglasarean är okänd har en förenklad metod enligt SS 91 42 01 använts. Metoden gäller för rumsstorlekar, fönsterglas, fönstermått, fönsterplacering och avskärmningsvinklar
enligt standarden. Då bör ett schablonvärde för rummets fönsterglasarea vara minst 10 %
av golvarean. Det innebär en dagsljusfaktor på cirka 1% om standardens förutsättningar är
uppfyllda.
Resultatet av utredningen visar att för de rum som ligger längst ned, ovan markplan och i
hörn (markerade i blått nedan) behövs en mer fördjupad beräkning av dagsljuset, på grund
av hinder för vinklarna. I dessa rum kommer omsorgsfull utformning att behövas för att
uppnå dagsljusfaktorn.
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Dagsljusfaktorn har även mätts för de centrala delarna av kvarteret, som planeras under
gården, med ljusinsläpp från gården. I bilden nedan visar 1% ISO-linjen var gränsen går för
var värdena sjunker till under 1 %. BBR:s kriterier är att uppnå en dagsljusfaktor på minst
1% i halva djupet av rummet. Den vita streckade linjen i rum i de befintliga byggnaderna,
som hamnar under gården, visar det accepterade djupet på rummet om det ska användas
som ett arbetsrum. För dessa rum krävs ytterligare åtgärder om de ska kunna användas för
vistelse mer än tillfälligt.

Kulturmiljö och arkeologi

Kvarteret berörs av riksintresse för kulturmiljö, M:K 114, vilket innebär att förändringar
som berör den bebyggelse och de miljöer som riksintresset är knutet till, ska ske med
största möjliga varsamhet och med respekt för dess värden och karaktär.
Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset negativt. Bedömningen är att området, ur
kulturmiljösynpunkt, kan tolerera en förtätning. Byggnaderna har anpassats till befintlig bebyggelse och till stationsmiljön Södervärn genom en kvartersstruktur och anpassade höjder.
Grönstruktur

Planen innebär att befintlig grönyta och träd på innergården försvinner, eftersom planförslaget medger en byggrätt på gården. Ny gård ska anläggas på bjälklag en våning upp.
Grönytefaktorn för fastighetens befintliga förhållanden är cirka 0,34. Planen reglerar en
grönytefaktor på 0,4, vilket innebär att både grönska på gården, fasadgrönska och gröna tak
kommer behöva anläggas.
Risker och säkerhet

Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
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Luftkvalitet

Miljökvalitetsnormer för luft klaras för planområdet och den föreslagna byggnationen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.
Vattenkvalitet

Recipient för dagvattnet från planområdet är Malmö Kanaler som, enligt dagvattenstrategin
för Malmö (Malmö Stad, 2008), är känslig för föroreningar och mindre känslig för salt.
Slutlig recipient är Östersjön.
Dagvatten från planområdet ska fördröjas inom planområdet och därefter avledas via kommunala dagvattenledningar. Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte
medföra någon försvårande risk att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. På fastigheten finns efter exploatering inga trafikerade ytor. Fastigheten kommer enbart att bestå
av takytor (gröna och vanliga) samt gårdsbjälklaget. Därför är dagvattnet rent. Dock är det
viktigt att noggrant tänka igenom växtval på gårdsbjälklaget, så att detta kräver minimal
gödsling.
Skyfall

Malmö stads modellering med flödesvägar mot lågpunkter i terrängen och med 100-årsregn
visar att ytvatten vid ett skyfall inte rinner in på aktuell fastighet, utan att befintlig topografi
medför att ytvatten rinner åt nordöst.

Modellering med 100-årsregn för ett framtida klimat visar att ytvatten vid ett skyfall inte rinner in på aktuell fastighet, utan att befintlig topografi medför att ytvatten rinner åt norr. Planområdet rödmarkerat. Källa: Plan & byggatlas. Malmö stad.

Planförslagets slutna kvartersstruktur medför att gårdsbjälklaget blir instängt. Detta kan
vara problematiskt ur skyfallssynpunkt om inte särskild hänsyn tas. Preliminära skyfallsberäkningar i pågående dagvattenutredning visar att flödena inte ökar efter exploatering. Däremot förändras flödesvägarna. Det är viktigt att leda så lite vatten som möjligt in mot
gårdsbjälklaget. Vid en skyfallssituation belastas det, förutom av det vatten som faller direkt
på gårdsbjälklaget, av halva takytan från den befintliga byggnaden. Den tillkommande byggnaden ska förses med ett grönt tak, både med hänsyn till dagvattenhantering och grönytefaktorn. Ett växttäcke på 3–4 cm tar upp i stort sett all nederbörd från mindre regn och
gröna tak kan ta upp ungefär hälften av årsnederbörden. Vid långvariga regn rinner vattnet
dock av taket efter att växttäcket har mättats. Enligt planerat projekt är tanken att detta ska
ske genom invändiga stuprör. Taket på den nya byggnaden bör ha en svag lutning ut mot
gatan för att minska belastningen på gårdsbjälklaget.
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Markföroreningar

I planarbetet har en historisk inventering av markförhållandena tagits fram (Inventering av
markförhållanden avseende föroreningssituation inom fastigheten Virket 8, Malmö. Sweco 2019-02-01). I
denna konstaterades att det finns en risk att det förekommer föroreningar i fyllnadsjorden
inom fastigheten. Vidare kan den spårväg och järnväg som gått norr om fastigheten ha bidragit till föroreningar i marken.
Med anledning av detta har en miljöteknisk markundersökning påbörjats. En provtagningsplan har tagits fram och stämts av med Miljöförvaltningen (Provtagningsplan avseende miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Virket 8, Malmö. Sweco 2019-03-07). Med tanke på att
vanliga föroreningar i utfyllnader är metaller och oljekolväten inklusive PAH:er och för
spårväg och järnväg metall- och kreosotföroreningar samt petroleumföroreningar utförs
provtagning och analys avseende metaller, oljekolväten inklusive PAH:er. Miljöförvaltningen har bemött provtagningsplanen med synpunkter, bland annat avseende tillägg av
grundvattenanalyser (klorerade lösningsmedel och fenoler) och jordanalyser (PCB intill
husfasaden), vilka kompletteras vid laboratorieanalyserna. Provtagning sker på jord ur totalt
åtta provtagningspunkter och grundvatten ur tre provtagningspunkter.
Detaljplanen innehåller en bestämmelse som innebär att startbesked för byggnation inte får
ges förrän eventuell sanering av markföroreningar har genomförts.
Omgivningsbuller

Planområdet är utsatt för trafikbuller från omgivande gator och busstationen. En bullerutredning har genomförts (Bullerutredning Kv. Virket Södervärn, Sweco, 2019-04-08). Resultatet
visar att trafikbuller inte är ett hinder för detaljplanens genomförande. För de verksamheter
som planeras finns inga ljudkrav för utomhusmiljön, utan endast för inomhusmiljön. Med
utgångpunkt från beräkningsresultatet finns inga hinder att uppnå ljudkrav på ljudnivå inomhus. Dock rekommenderas att val av konstruktionsdelar genomförs noggrant med hänsyn till den stora mängd tung trafik som passerar i områdets omnejd. Utredningen kan användas som underlag till dimensionering av byggnaders klimatskal för att uppnå ljudkrav
inomhus.
Utredningen omfattar om- och nybyggnation av fastigheten och de verksamheter som planeras på fastigheten. I utredningen modelleras bullersituationen för år 2019 och prognos
för 2040. Beräkningarna är utförda enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller i beräkningsprogrammet Cadna/A version 2018 MR 1. Beräkning av ljudutbredning
har genomförts på höjden 1,5 m ovan mark. Fasadnivåer är angivna som frifältsvärden per
våningsplan och fasadsida. Samtliga ekvivalenta beräkningar inkluderar 3 reflektioner och
maxberäkningar inkluderar 1 reflektion. Marken i modellen är mestadels hård med undantag för parkområden som modellerats som mjuk. Beräkningar av maximal ljudnivå är beräknade med 5 högsta ljudnivå under dag respektive natt.
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Dygnsekvivalent ljudnivå. Vägtrafik. Prognås år 2040.
Trafikkonsekvenser

Detaljplanen bedöms inte påverka den allmänna trafiksituationen i området i någon större
utsträckning. Flertalet besökare till bedöms komma till fots eller cykel. Leveranstrafiken bedöms däremot öka, eftersom planen möjliggör för användning som ofta har dagliga leveranser, såsom centrumfunktioner. Planerat projekt innehåller bibliotek och restaurang som
kan tänkas ha leveranser på vardagar. Varuleveranser och avfallshämtning till/från samtliga
verksamheter kommer att ske från Sigtunagatan.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Exploateringsavtal ska upprättas.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastighet Virket 8
Detaljplanen berör hela fastigheten. Fastigheten är cirka 3350 kvm. Fastigheten är tidigare
planlagd. Ändamålet ändras från bostäder och kontor med viss handel till centrumändamål,
gymnasie- och vuxenutbildning, patienthotell och tillfällig vistelse.
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Fastighet Innerstaden 80:37
Fastigheten omfattar busstationen och ett stort antal gator på Södervärn. Detaljplanen berör en mycket liten del av fastigheten, cirka 30 kvm. Fastigheten är tidigare planlagd och får
nu, i denna del, ändrad användning från bussgata till gata. Den del som ändras består av
gångbana och en liten del köryta.
Genom servitut alternativt 3D-fastighetsbildning kommer byggnad på Virket 8 få rätt att
kraga ut över Innerstaden 80:37 från åtta meter över markplanet.

Sektion. Konsekvens för fastigheten Innerstaden 80:37 blir att byggnad på fastigheten Virket 8 kan kraga ut över
Innerstaden 80:37.
3.5 Samhällskonsekvenser
Sociala konsekvenser

Förslaget är att uppföra en ny byggnad, som är tänkt att innehålla bibliotek och restaurang i
bottenplan samt patienthotell och gymnasie- eller vuxenutbildning på övriga plan. Förslaget
är nytänkande genom att blanda olika typer av verksamheter som ges gemensamma ytor i
bottenvåningen och på gården.
Detaljplanen stärker stadens sociala liv genom att möjliggöra för ett bibliotek – dvs. en icke
kommersiell mötesplats på ett mycket centralt och kollektivtrafiknära läge. Många som besöker Södervärn för att ta bussen, kanske även kommer att besöka biblioteket. Publika
verksamheter i bottenplan kan bidra till att miljön kring Södervärns station upplevs som
tryggare.
Planens genomförande innebär att de bostäder som i dag finns i kvarteret och blockhyrs av
socialförvaltningen, Malmö stad, kommer att försvinna från kvarteret. Arbetet med att ta
fram ersättningslägenheter pågår.
Tillgänglighet

Inom området finns inga betydande höjdskillnader som påverkar tillgängligheten inom
planområdet. Förutsättningarna för att anordna tillgänglighet in till byggnaden bedöms som
mycket god.
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Jämställdhet och barnperspektiv

Etablering av utbildning och centrumfunktioner, såsom t.ex. ett bibliotek, i anslutning till
södervärns busstation och gång- och cykelnätet, skapar förutsättningar för flertalet grupper
att nå verksamheterna och kan bidra till ett minskat bilberoende. Kvinnor, unga och låginkomsttagare åker kollektivt, går och cyklar i större utsträckning än män och höginkomsttagare som oftare väljer bilen. Genom att göra det enkelt att åka kollektivt/gå och cykla gynnas dessa grupper.
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 etableringen av ett
bibliotek och generösa ytor för gång- och cykel och gemensamma vistelseytor.
Kommunal service

En förtätning av kvarteret innebär ökade avfallsmängder och avfall från andra verksamheter än i dag. Avfallshämtning kommer att ske från Sigtunagatan.
Användningsbestämmelserna i planen medger att kommunal service kan etablera sig inom
planområdet.
Kommersiell service

Genomförandet av detaljplanen bedöms bidra positivt till befintlig kommersiell service.
Fler besökare i form av studenter, hotellgäster och biblioteksbesökare, ger ett stort kundunderlag.
Relevanta övriga projekt

Planområdet är beläget precis i utkanten av område för SUS och Medeon. Arbete med helhetsplan för sjukhusområdets utveckling pågår. Detaljplanen bedöms bidra positivt till utvecklingen av sjukhusområdet, då planen möjliggör verksamheter och servicefunktioner till
stöd för sjukhuset i form av främst patienthotell, men även bibliotek, restaurang samt även
möjlig vårdutbildning bör bidra till områdets utveckling.

4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Berörd fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
Tidplan

Planerad byggstart är 2020 eller 2021.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

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.
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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.
Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas i samband med bygglovsansökan.
I samband med ansökan om bygglov kommer krav att ställas på att byggaktören redovisar
hur behovet av parkeringsplatser för bil respektive cykel ska tillgodoses, vilka åtgärder
som planeras för att säkerställa en fungerande avfallshantering och hur erforderlig
grönytefaktor ska uppnås. Därutöver kommer krav även ställas på redovisning av en
dagsljusstudie.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och fastighetsägare till Virket 8. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6
kap 40 § plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen antas i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer preliminärt att reglera frågor som har med iordningsställande
av mark efter byggnation att göra.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Det kan komma att bli aktuellt med tredimensionell fastighetsbildning eller servitut för den
utkragande byggnadsdelen i den nordvästra delen av planområdet. Fastighetsbildning ska
sökas av fastighetsägaren till Virket 8 hos Lantmäterimyndigheten i Malmö stad.
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 förtätning med blandad stadsbebyggelse sker på mycket
centralt och kollektivtrafiknära läge. Det finns i gällande detaljplan en outnyttjad byggrätt
som behöver ges utökad användning för att kunna nyttjas fullt ut. Planläggningen medför
ett effektivt nyttjande av mark i centralt läge, samt kan bidra till en mer estetisk tilltalande
och levande miljö intill Södervärns busstation.
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 tjänstemän från fastighets- och gatukontoret och miljöförvaltningen
deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet ligger precis söder om Södervärns busstation. Planområdet omfattar hela fastigheten Virket 8 och en begränsad del av fastigheten Innerstaden 80:37.
Virket 8 är cirka 3350 kvm och i privat ägo. Ett avtalsservitut för gångtrafik belastar fastigheten.
Innerstaden 80:37 ägs av Malmö kommun. Den del som berörs av planområdet är cirka 30
kvm.

Planområdet sett mot norr (vänstra bilden) och mot söder (högra bilden)
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet ligger vid Södervärns busstation som är en av Malmös större kollektivtrafiknoder. Här möts en stor del av stadens regionbussar och stadsbussar, vilket genererar ett
stort flöde av människor till fots och på cykel. Södra Förstadsgatan och Spårvägsgatan är
huvudgator för fordonstrafik, vilket binder ihop platsen med resten av staden och ger ett
högt trafikflöde.
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Bebyggelse

I planområdets södra och västra del finns två byggnader i vinkel. Byggnaden i väster, mot
Södra Förstadsgatan, är uppförd 1936 och byggnaden i söder, mot Sigtunagatan, är uppförd 1992. Bebyggelsen är i fyra respektive fem våningar och i gult och rött tegel och med
sadeltak. Byggnaden mot Sigtunagatan inrymmer bostäder, som i dag blockuthyrs till socialtjänsten. Byggnaden mot Södra Förstadsgatan, inrymmer ett vandrarhem och i bottenvåningen finns en snabbmatsrestaurang och ett solarium.
I planområdets nordvästra del finns en enklare träbyggnad i en våning som tidigare använts
till blomförsäljning. I dag står byggnaden tom.
Planområdet ingår i karaktären ”Sluten kvartersstad” enligt Handlingsprogram för arkitektur och
stadsbyggande. Enligt programmets förhållningssätt och strategier ska den slutna kvartersstaden efterlevas. Särskild hänsyn ska tas till det historiska och kulturhistoriska sammanhanget
och i områden med enhetlig bebyggelse bör ny bebyggelse anpassas vad gäller höjd och
andra volymskapande egenskaper till omgivande bebyggelse.
Kulturmiljö

Kvarteret berörs av riksintresse för kulturmiljö, M:K 114, vilket innebär att förändringar
som berör den bebyggelse och de miljöer som riksintresset är knutet till, ska ske med
största möjliga varsamhet och med respekt för dess värden och karaktär.
Området är inte redovisat som särskild värdefull kulturmiljö i översiktsplanen.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet består endast av kvartersmark och en fastighet med byggnad i vinkel och en
gård. Gården är utan större nivåskillnader och består till ungefär hälften av gräs, buskar och
träd och till hälften av hårdgjord yta.
Planområdet har, enligt Grönplan för Malmö, tillgång till 4 parkstorlekar inom rimligt avstånd. Grönmodellen innefattar riktvärden för malmöbornas tillgång till park och naturområden. Analysen är en sammanslagning av fem nätverksanalyser som visar avståndet till
närmsta grönområde med en viss storlek. Den sammanslagna analysen visar tillgången i ett
spann mellan 0 (ingen parkkategori nås inom maxavståndet) och 5 (samtliga parkkategorier
nås inom maxavståndet).
Kollektivtrafik

Planområdet ligger i direkt anslutning till Södervärns busstation som utgör nav i kollektivtrafiken. En stor andel av regionbussarna och stadsbussarna i Malmö trafikerar Södervärns
busstation; 9 stadsbusslinjer, 17 regionbusslinjer och 2 flygbusslinjer.
Cirka 600 meter ifrån planområdet ligger Station Triangeln. Härifrån går tåg mot Trelleborg, Ystad, Köpenhamn, Malmö central, Lund, Göteborg, Kristianstad, Karlskrona m.fl.
samt ytterligare stads- och regionbussar.
Gång-, cykel- och biltrafik

Enligt översiktsplanen ingår planområdet i område där fotgängarnas framkomlighet särskilt
ska beaktas. Väster om planområdet går ett befintligt och, enligt översiktsplanen, prioriterat
gångstråk. Runt hela planområdet finns gångbana. Planområdet angörs till fots via entréer
på Södra Förstadsgatan och Sigtunagatan samt via gården som nås via gågata öster om
planområdet.
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Planområdet är väl uppkopplat mot cykelvägnätet. Norr och väster om planområdet finns
större cykelstråk på Södra Förstadsgatan och vid Södervärns busstation, Södervärnstråket.
Cykelväg finns även öster om planområdet, på Uppsalagatan. Cykelparkering finns på gården som nås vis gågata på planområdets östra sida.
Södra Förstadsgatan och Spårvägsgatan är huvudgator för biltrafiken i området. Angöring
med bil till planområdet sker på Sigtunagatan eller genom infart till gården. På Sigtunagatan
finns cirka sex kantstensparkeringar samt en lastzon. På gården finns bilparkering för cirka
10 bilar.
Teknisk försörjning

Planområdet är försörjt med ledningar för el, tele, VA och fjärrvärme.
Spillvatten och dagvatten avleds i ett kombinerat system. Avledning från hustak från befintliga byggnader sker idag utan fördröjning till två servisledningar i Sigtunagatan. Det finns
även en dagvattenledning norr om fastigheten, mot busstorget.
Kommunal och kommersiell service

Läget är mycket centralt och inom en radie av 1000 meter finns ett stort utbud av handel,
restauranger, service, vård, skolor och förskolor.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kulturmiljövård, M:K 114. Kommunens bedömning är att området ur kulturmiljösynpunkt kan tolerera en förtätning, men att nybyggnationen behöver anpassas till befintlig bebyggelse och stationsmiljön Södervärn. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset.
Översiktsplan

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse, täthetsgrad 1 (högsta
täthetsgrad), för området. I strategiska lägen ska bottenvåningar vid nyproduktion dimensioneras så att de kan inrymma handel och andra utåtriktade verksamheter. Översiktsplanen
anger också att kvarteret ligger inom område där fotgängares framkomlighet särskilt ska beaktas, till exempel genom bredare trottoarer och fler säkra passager över gator.
De föreslagna ändamålen är förenliga med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Pl 1655 och Dp 4375. För
området gäller även fastighetsplan FP T00513.
Gällande detaljplan och fastighetsindelningsbestämmelse upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
Pl 1655
För den södra och västra delen av planområdet anger gällande detaljplan ändamålet bostäder med handel i första och andra våningen. För den norra delen av planområdet anges ändamålet kontor. Byggrätten för kontor är outnyttjad och fastigheten obebyggd i denna del.
Dp 4375
För den nordvästra delen av planområdet anger gällande detaljplan bussgata.
Fastighetsplan
Fastighetsplan FP T00513 gäller som fastighetsindelningsbestämmelse.
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5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument















Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
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







Inventering av markförhållanden avseende föroreningssituation inom fastigheten
Virket 8, Malmö. Sweco, 2019-02-01
Utredning av kvarteret Virkets avfallshantering, Del 1. Sweco, 2019-03-15
Trafik- och parkeringsutredning Kv Virket, Sweco, 2019-04-23
Bullerutredning Kv. Virket Södervärn, Sweco, 2019-04-08
Dagsljusanalys. Kvarter Virket, Södervärn. 2019- 04-17, Sweco
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