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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tät, blandad och stadsmässig bebyggelse med
bostäder i flerbostadshus och radhus, publika bottenvåningar, parkeringshus, kontor och
förskola i Holma.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i tre till sju våningar. Förslaget gör det möjligt att
bygga cirka 680 bostäder. Detaljplanen medger också parkeringshus, centrumverksamheter,
kontor och förskola. Planens genomförande innebär att Pildammsvägen byggs om till en
mer stadsmässig gata. Påskliljegatan byggs om och förlängs österut och kopplas på Pildammsvägen. Holmavångsvägen och befintlig bussgata ersätts av en ny gata. Inom planområdet tillkommer också nya lokalgator och ett mindre parkstråk.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planeringsförutsättningar

Planområdet ligger i sydöstra Holma som är ett av stadens sista miljonprogram, uppfört i
början av 1970-talet. Planområdet består av gräsbeklädda impedimentytor intill Pildammsvägen, gator, två parkeringsdäck samt ett mindre område med odlingslotter.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Områdets disposition, gestaltning och stadsbyggnadsidé

Detaljplanen bygger på en rutnätsstruktur och är det första steget i att bygga samman
Holma med Kulladal och därmed få en mer sammanhängande och integrerad stad. Kvarteren i den östra delen av planområdet är kringbyggda och bebyggelsen ligger placerad i linje
med gatorna. Entréer vänder sig mot omgivande gator. Husens placering skapar tydliga gaturum och entréerna bidrar till att gaturummen upplevs som aktiva. De stora kringbyggda
gårdarna som kontrast till de allmänna gatorna bidrar till en tydlig uppdelning mellan privat
och offentligt. Längre söderut möjliggör planen för en mer öppen struktur. Bebyggelsen
linjerar med Påskliljegatan vilket bidrar till gatans rumslighet. Norr om bebyggelsen är gårdarna öppna och gränsen mellan privat och offentligt är mer flytande. Längst i söder möjliggör planen för två halvslutna kvarter. Parkeringshus och kontorsbebyggelse har placerats
längs med Annetorpsvägen för att skydda övrig bebyggelse mot trafikbuller.
Illustration över planområdet
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2.2 Användning av kvartersmark

B

Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra nya bostäder i flerbostadshus och
radhus inom planområdet. I användningsslaget bostad ingår även olika bostadskomplement som kan ligga inom eller i anslutning till bostaden. Det kan
till exempel vara tvättstuga, lekplats, cykelskjul och miljöhus. Detaljplanen
möjligör för ca 70 000 tillkommande BTA (bruttoarea) bostäder, vilket ger
cirka 680 bostäder.

C

Användningen centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter
som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga
centralt eller vara lätta att nå. Där ingår till exempel butiker, restauranger,
kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk
och annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem
och lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård.
I planprogrammet för Holma och Kroksbäck som ligger till grund för planarbetet (godkänt av stadsbyggnadsnämnden 2016-11-17) lyfts att det är särskilt
viktigt att möjliggöra för fler arbetsplatser och verksamheter i Holma. Användningsslaget är därför möjligt i samtliga kvarter inom planområdet. I de
fall det blir aktuellt med kontor eller annan centrumverksamhet är det möjligt
att bygga med ett husdjup upp till 16 m.

D1

Användningen vård inrymmer all öppen och sluten hälsovård så som barnavårdscentral, ungdomsmottagning, äldrevård, vårdcentral, psykisk vård. Sjukhus och fängelse ingår inte. Även lättare former av vård och hälsovård ingår
så som sjukgymnastik, kiropraktor, tandvård, vaccinationsklinik eller personalhälsovård. Beteckningen D finns på samtliga byggrätter som även har beteckningen B för att göra detaljplanen flexibel och möjliggöra blandning av
olika typer av boenden och verksamheter i så stor utsträckning som möjligt i
enlighet med planprogrammet. Vid användning vård är det möjligt med ett
husdjup upp till 16 m.

E1

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa elförsörjningen inom planområdet
genom att möjliggöra för elnätstation inom kvartersmark. Det är möjligt att
uppföra elnätstation inom all korsmark.

E2

I befintliga Holma samlas avfallet i miljöhus eller återvinningsrum i området.
Hämtningen av avfallet sköts med hjälp av en häst som drar kärlen genom
området och ut till omgivande gator där det sedan hämtas upp av lastbil, eftersom fordonstrafik inte är tillåten i större delar av Holma. Inom planområdet finns idag ett område där mellanlagring av avfallet sker tills det hämtas av
avfallsbilen. Detta område flyttas söderut. Området är utlagt som ett u-område på plankartan så permanent bebyggelse tillåts inte. Container för avfall
kan däremot prövas som anläggning inom bestämmelsen prickad mark. Containrar får inte placeras rakt ovanpå VA-ledning.

K

Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra kontor i den södra delen av planområdet. Kontoren är placerade ut mot Annetorpsvägen för att skydda övrig
bebyggelse inom planområdet mot buller. Användningen medger kontor och
tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering.

P

Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra två parkeringshus inom planområdet. Parkeringshuset vid Annetorpsvägen bedöms rymma 400–480 bilplatser.
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Parkeringshuset vid Pildammsvägen bedöms rymma 350–700 bilplatser beroende på om det uppförs i trä eller betong.
P1

Befintligt parkeringsdäck vid Snödroppsgatan ska finnas kvar och byggas in
med bostadsbebyggelse. Planbestämmelsen syftar till att säkerställa att gård
till bostäderna anordnas på parkerings-däckets tak. Gård ska finnas på minst
halva parkeringsdäcket.

S

Syftet med planbestämmelsen är att möjliggöra för en förskola för 80 barn.
Enligt stadsbyggnadsnämndens riktlinjer Friytor vid förskolor och skolor (2016)
ska friytan på skolgårdar uppgå till 30 m2/barn.
Förskoletomten är 3212 m2. När byggnadsarean för huvudbyggnad och komplementbyggnader samt ytor för angöring, cykelparkering och parkering för
rörelsehindrade dragits av återstår 2482 m2 för friyta, entréytor etc. Förutsättningar att uppnå 30 m2 friyta per barn bedöms därmed som goda. Detta förutsätter att huvudbyggnaden uppförs i två våningsplan. Förskolan kan med
fördel lägga delar av sina administrativa ytor (personalrum, mötesrum osv) i
samnyttjade Folkets hus.
Frågan kring friytans storlek bevakas i samband med bygglov.
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2.3 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

e1

Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra förgårdsmark framför radhusen
och en uteplats på baksidan. Placering av byggnaderna är därmed inte helt
låst utan medger en viss flexibilitet. Undantaget för radhusen i anslutning till
förskolan där byggnadens placering är mer låst. Detta för att säkerställa ett
visst avstånd mellan radhusen och förskolan för att uppnå krav om dagsljus i
samband med bygglov.
Syftet med planbestämmelse om prickmark är att säkerställa förgårdsmark
framför flerbostadshusen, skolan, kontoren och parkeringshuset samt gård
till bostäderna ovanpå ledning. Markparkering är inte tillåtet då tillgång till
gård och friyta har högre prioritet. Parkering ska istället ske i parkeringshus
och parkeringsdäck. Balkonger, skärmtak inklusive cykelparkering och
burspråk får finnas över prickmark. Parkeringsplats för rörelsehindrad får
också finnas då denna måste finnas inom 25 m från entré till bostäder, skola
och förskola.
Syftet med planbestämmelse om korsmark är att säkerställa tillgång till gårdsoch friyta för bostäderna, förskolan och kontoren. Komplementbyggnader
och elnätstation får uppföras men får då sammanlagt högst utgöra 15% av
korsmarken. Markparkering är inte tillåtet då tillgång till gård och friyta har
högre prioritet. Balkonger, skärmtak, burspråk och uteplats får finnas utan
någon begränsning. Parkeringsplats för rörelsehindrade får också finnas då
denna måste finnas inom 25 m från entré till bostäder, skola och förskola.
Marken framför befintliga flerbostadshus i Holma har belagts med korsmark
för att möjliggöra uteplatser längs med den nya lokalgatan.
Syftet med planbestämmelse om högsta tillåtna nockhöjd är att reglera tillkommande och befintlig bebyggelse i höjdled. Bestämmelser om nockhöjd
reglerar den högsta delen på en byggnads takkonstruktion. Delar som sticker
upp över taket som hisstorn och ventilationsanläggningar räknas inte in. Anordningar för lokal energiproduktion, t ex solceller och mindre vindkraftverk
får också finnas ovanför högsta nockhöjd.
I den södra delen av planområdet, runt Påskliljegatan, anpassas höjden på
den tillkommande bostadsbebyggelsen till befintliga trevåningshus i Holma
och får högst vara fem våningar och 19 m höga med undantag för flerbostadshuset söder om Påskliljegatan som tillåts vara en våning högre, 22,5 m i
nock. Kontoren söder om Påskliljegatan får vara högre och tillåten nockhöjd
varierar mellan 24,5–33,5 m.
Flerbostadshusen som är vända mot tillkommande gata i nordsydlig riktning,
parallellt med Pildammsvägen, får uppföras i fem våningar. Högsta tillåtna
nockhöjd är 19,0. Mot Snödroppsgatan möjliggör detaljplanen för bebyggelse
i fem våningar. Nockhöjden är här en meter högre, 20 m, för att möjliggöra
publika bottenvåningar.
Ut mot Pildammsvägen möjliggör detaljplanen för bebyggelse i sex våningar,
högsta tillåtna nockhöjd är 22,5 m.
Detaljplanen möjliggör att parkeringshusen kan uppföras i sex våningsplan,
med ett sjunde plan för parkering på taket. Högsta tillåtna nockhöjd är 19,5
m.
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Radhusen får uppföras till 10,5 m i nockhöjd, vilket innebär att det är möjligt
att uppföra dem i tre plan.
I den södra delen av planområdet är det en höjdskillnad mot Annetorpsvägen. För att undvika problem med tolkning i samband med bygglov anges
nockhöjden som en plushöjd över nollplanet (RH 2000). Den faktiska höjden
på dessa byggnader är dock densamma som anges för respektive byggnadstyp
ovan.
e2

Planbestämmelsen anger att det får finnas centrumverksamhet i bottenvåning
på parkeringshusen. Övriga våningsplan får inte innehålla centrumverksamhet. En befintlig matvarubutik i Holma kommer att rivas i samband med genomförandet av planprogrammet för Holma och Kroksbäck. Ny matbutik
förslås därför i det östra parkeringshusets bottenvåning. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra detta.

e3

Planbestämmelsen anger att 50% av bottenvåning i flerbostadshuset intill
parkeringsdäcket vid Snödroppsgatan ska utgöras av centrumverksamhet. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att det tillkommer centrumverksamhet i
bottenvåning nära Holma torg och inom det som i planprogrammet för
Holma och Kroksbäck pekas ut som det urbana stråket. Stråket ska stärkas
som centrumpunkt och längs med gatan ska det finnas butikslokaler och
andra publika funktioner.

f1

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa att det tillkommer en blandning av
bostadstyper i Holma som i dagsläget bara består av flerbostadshus. I fyra av
de tillkommande kvarteren möjliggör detaljplanen enbart uppförande av radhus.

f2- f4

Bestämmelse om nockhöjd kombineras med bestämmelse om våningsantal
för flerbostadshusen. Syftet med detta är att möjliggöra en viss höjdmässig
variation, olika takfall samt uppförande av trästomme.

f5

Syftet med att reglera att entréer ska vara vända mot allmän gata är att gaturummen ska vara befolkade och upplevas som trygga. Detta gäller all tillkommande bebyggelse. Entréer till flerbostadshus ska vara genomgående med ingång både från gata och gård. Detta för att boende ska kunna nå sin gård och
de funktioner som finns där såsom förråd, miljöhus, tvättstuga, miljöhus. Ingång från gården är särskilt viktigt för små barn som ska kunna nå gården för
utelek.

f6

För att uppnå syftet om stadsmässig bebyggelse reglerar planbestämmelse att
loftgångar inte får uppföras mot allmän gata.

f7

Syftet med planbestämmelsen är att möjliggöra att byggnader får kraga ut
ovanför hörnavskärning mot allmän gata, men då först från och med 4,7 meter över gatans marknivå.

f8

För att gaturummen ska vara befolkade och upplevas som trygga och för att
uppnå detaljplanens syfte om stadsmässig bebyggelse är det viktigt att fönster
på bottenvåningen inte placeras för högt upp. Samtidigt är en sockel viktig
för att minska insyn i lägenheterna på bottenvåning. Planbestämmelse reglerar därför att sockel ska vara minst 0,6 m och högst 1,2 m. Bestämmelsen
gäller för de flerbostadshus där det inte ska förberedas för publika bottenvåningar. Bestämmelsen gäller inte för radhusen.
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f9

Syftet med planbestämmelse om högsta husdjup för tillkommande flerbostadshus är att säkerställa boendes tillgång till bostadsgård. Syftet är också att
tillgodose boendes tillgång till dagsljus. Balkonger och burspråk räknas inte in
i husdjupet. För LSS-boenden, serviceboenden, äldreboenden eller liknande
gruppboenden samt vid uppförande av centrumverksamhet är det möjligt att
nyttja byggrättens fulla djup, det vill säga 16 m.

f10

För att uppnå syftet med blandad bebyggelse reglerar planbestämmelse att
bebyggelse ska gestaltas på ett sätt som visuellt delar upp den sammanhängande volymen i mindre enheter. Variation kan till exempel uppnås genom att
fasaderna ges en horisontell indelning med hjälp av en tydlig och bearbetad
sockelvåning. Även övriga våningar kan ges individuella uttryck. Balkonger
och burspråks placering kan med fördel varieras och inte placeras i vinkelräta
rader. Materialitet och kulör kan med fördel varieras. Olika materials förutsättningar kan utnyttjas för att uttrycka materialitet, tyngd och textur. Entréer
kan med fördel utformas individuellt och omsorgsfullt, gärna indragna
och/eller med markering i markbeläggning på förgårdsmark.

f11, f12

Enligt Riktlinjer för Grönytefaktor, godkänd av Stadsbyggnadsnämnden
2014-12-11, ska grönytefaktorn ingå i detaljplaner som upprättas i den täta
staden, för bostäder, kontor och liknande där detaljplanen syftar till att möjliggöra större förtätningar och större ombyggnader.
Enligt planförslaget ska grönytefaktor om minst 0,6 uppnås per kvarter uppnås. Grönytefaktorn beräknas enligt delfaktorer och formler beskrivna i Riktlinjer för Grönytefaktor. Syftet med bestämmelsen är att skapa grönskande, trivsamma bostadsgårdar och att bidra till den gröna, småskaliga karaktär som
eftersträvas i områdets inre.
Parkeringshus, förskolan och kvarteren söder om Sörbäcksgången är undantagna från bestämmelse om grönytefaktor.

f13

I kvarteret i nordväst reglerar detaljplanen att det ska finnas centrumverksamhet i bottenvåning mot Snödroppsgatan, blåmarkerad i kartan nedan.
Byggnaden ligger ut mot det som i planprogrammet omnämns som ”det urbana stråket”. Detta är ett östvästligt stråk som kopplar ihop planområdet
med Kroksbäcksparken och i framtiden även med Kulladal. Längs det urbana
stråket ska det finnas kommersiell aktivitet. Planbestämmelse reglerar att
även övriga byggnader ut mot Snödroppsgatan ska uppföras med minst 3,5
m mellan bärande bjälklag och ansluta mot gatunivå. Detta för att möjliggöra
centrumverksamhet i bottenvåning i framtiden. Samma bestämmelse gäller
för bottenvåningar ut mot Pildammsvägen.

f14- f18

Vissa av byggrätterna har sämre tillgång till dagsljus, se mer under stycket
Dagsljus kap 3.2. I de mest kritiska punkterna finns därför en planbestämmelse om att fasaderna ska ha ett ljusreflektansvärde om minst 40%. Det betyder att fasaderna kan uppföras i olika ljusa material och färger. Exempelvis
ljusgrått, vitt eller gult tegel eller ljusmålad puts. Planbestämmelsen syftar till
att möjliggöra för alla byggrätter att nyttjas fullt ut. Så att de byggnader som
uppförs först inte påverkar kommande bebyggelses tillgång till dagsljus.

f19

För att boende i byggnaden omkring parkeringsdäcket ska få tillgång till utevistelse och lek reglerar planbestämmelse att gård ska finnas på minst halva
parkeringsdäckets tak.
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Publika bottenvåningar. Blå markering visar krav på minst 50% centrumverksamhet i bottenvåning. Röd markering visar var bottenvåning ska förberedas för centrumverksamhet.

b1
b2

Planbestämmelsen syftar till att reglera att det inte får finnas några källare under byggnader ovanpå citytunneln då detta inte är tekniskt möjligt.
Planområdet ligger inom 15 m ifrån Annetorpsvägen och riskreducerande åtgärder bedöms som nödvändiga. Planbestämmelse reglerar därför för byggrätterna närmst Annetorpsvägen att minst en utrymningsväg ska uppföras
bort från Annetorpsvägen. Friskluftsintag ska riktas bort från Annetorpsvägen och placeras högt upp. Ventilation ska vara avstängningsbar. Fönster
inom 15 meter ifrån vägbanekant på Annetorpsvägen ska uppföras i klass
EW 30.
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n1

Inom planområdet finns det två träd på kvartersmark som har bedömts som
särskilt bevarandevärda. Dessa skyddas med en bestämmelse, vilket innebär
att träden inte får fällas med undantag för om trädet är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Markhöjder runt träden får inte ändras och stam, krona och rötter ska skyddas under byggperioden. Inom allmän platsmark finns det också
flera andra träd som är särskilt bevaransvärda. Möjligheten att bevara dessa
ska bevakas vid projektering av gatumark.

Gulmarkerade träd skyddas i detaljplan och möjligheten att bevara rödmarkerade ska undersökas vid projektering

m1

Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom en planbestämmelse som anger att dessa värden inte får överskridas.

12 (49)

2.4 Användning av mark och vatten allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap

GATA 1
GATA 2

Gatorna inom planområdet utformas för att säkerställa låga hastigheter. Tillkommande gator i öst-västlig riktning ansluts till Pildammsvägen för medlöpande trafik, vilket innebär att endast högersväng är möjlig. Undantag från
detta är bussar, som tillåts göra vänstersväng i korsningen Påskliljegatan/Pildammsvägen. Korsningen vid Pildammsvägen/Snödroppsgatan är trafikljusreglerad och möjliggör för vänstersväng för all trafik. Snödroppsgatan, Pildammsvägen och Påskliljegatan utformas med separat cykelbana medan övriga gator inom planområdet utformas som gator för blandtrafik.

Gator inom planområdet
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Snödroppsgatan

Planbestämmelser: GATA2
Snödroppsgatan är utpekad som ett urbant stråk i planprogrammet. Stråket kopplar ihop
Holma med Kulladal. Holma torg ska stärkas som centrumpunkt och längs med gatan ska
det finnas butikslokaler och andra publika funktioner. Gatan utformas med separerad gångoch cykelväg i den östra delen och trafikljusreglerad korsning vid Pildammsvägen. I den
västra delen, fram till infart till parkeringsdäcket, utformas gatan på liknande sätt men utan
flexzon (zon för träd, planteringar, kantparkering, rening av dagvatten osv). Väster om infarten till parkeringsdäcket utformas gatan som en gångfartsgata med en trädrad.

TYPSEKTION A-A, SNÖDROPPSGATAN
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TYPSEKTION B-B, SNÖDROPPSGATANS VÄSTRA SIDA
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Lokalgata

Planbestämmelse: GATA2
Den nuvarande bussgatan flyttas västerut och byggs om till en lokalgata. Gatan länkar samman det nya Holma med det gamla och utformas som en gata för låga hastigheter med separat gångväg. Möblering och plantering skapar sidoförskjutningar vilket skapar förutsättningar för vistelsekvaliteter och låga hastigheter. Träd kan endast förekomma i begränsad
omfattning där de inte hamnar i konflikt med ledningar. Körbanan varierar mellan 3.5–5.8
m.
Gatorna i anslutning till de två p-husen utformas på liknande vis.

SEKTION E-E, LOKALGATA
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Gångfartsgata

Planbestämmelse: GATA2
Två gator inom planområdet utformas som gångfartsgator. På en gångfartsgata får fordon
(innefattar även cyklar) föras i högst gångfartshastighet. Motordrivna fordon får inte färdas
på en gångfartsgata annat än för att korsa den, undantaget de boende och verksamhetsutövare som behöver nå sina fastigheter med varuleveranser, gods eller passagerare. Även
transport av rörelsehindrade eller sjuka är tillåten. Fordon har väjningsplikt mot gående och
får endast parkeras på särskilt anvisad plats. Tillgängligheten kan tidsbegränsas på vissa delar av gatunätet. Gångfartsgatan i sydväst är nödvändig för att avfallsbilen ska kunna angöra
de två flerbostadshusen i sydväst samt för angöring till LSS-boende och Region Skånes psykiatriska mottagning i befintlig byggnad i södra Holma.

TYPSEKTION C-C, GÅNGFARTSGATA
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Pildammsvägen

Planbestämmelse: GATA1
Pildammsvägen byggs om i befintligt läge till en mer stadsmässig gata. Befintlig mittremsa
med trädrad av pagodträd bevaras. Signalreglerad korsning för fotgängare och cyklister sker
i korsningen Pildammsvägen/Snödroppsvägen. Även på andra ställen längs med Pildammsvägen görs öppningar i mittrefugen för att möjliggöra passage för fotgängare. Körbanan
minskas ned något och kompletteras med ett kollektivkörfält som ligger mittförlagt i norrgående riktning och sidoförlagt i södergående riktning. Vägen kompletteras också med
flexzon för angöring, trädplantering och hållplatslägen, gång- och cykelbana och övergångsställen. Korta kvarter och anslutande gator skapar variation längs gaturummet och tillför
ljus och rörelser. Avbrotten som naturligt skapas i korsningspunkterna har också en dämpande inverkan på trafiktempot.
TYPSEKTION D-D, PILDAMMSVÄGEN
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Påskliljegatan

Planbestämmelse: GATA1
Påskliljegatans förlängning mot Pildammsvägen utformas med separat gång- och cykelväg
på var sida om vägbanan. Vägbanan kompletteras med flexzon på båda sidor av vägbanan.
Påskliljegatan kopplar på Pildammsvägen medlöpande, undantaget bussen som tillåts
svänga vänster. Gång- och cykelbanan kopplar på befintlig gång- och cykeltunnel under Pildammsvägen strax norr om Hyllie trafikplats.

TYPSEKTION F-F, PÅSKLILJEGATAN
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PARK

I planområdets sydvästra del finns en långsmal grön axel som bildar ett
parkstråk. Förutom att det utgör ett trevligt promenadstråk som leder till
östra delen av Kroksbäcksparken, behöver stråket utformas för att kunna
fördröja stora vattenmängder i samband med skyfall. Detta åstadkoms lämpligen genom att sänka hela eller delar av ytan och laborera med olika platåer
nedåt eller uppåt för att skapa en intressant rumslighet. Det kan behöva anläggas trummor under lokalgatorna för att vattnet ska kunna ledas vidare västerut i stråket vid skyfall.
Cykelvägen längs med Holmastigen säkras på plankartan med ett parkstråk
mellan två av de tillkommande byggnaderna i den sydvästra delen av planområdet.

Parkstråket i planområdets sydöstra del
2.5 Egenskapsbestämmelser för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap

+0.0

För att säkerställa avrinning av dagvatten och underlätta i kommande bygglovsprocess anges plushöjder på allmän platsmark.

Avåkningsräcke

Planbestämmelse reglerar att det ska finnas ett avåkningsräcke
längs med Annetorpsvägen för att säkerställa att fordon inte
åker av vägen.

2.6 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger
den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en
garanterad byggrätt i enlighet med planen. Om planen ersätts
med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har
fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada
som uppkommer för dem. Genomförandettiden är 10 år.

Utökad lovplikt

Inom planområdet gäller utökad lovplikt vilket innebär att träd
inom kvartersmark kräver marklov för att fällas.

Markföroreningar

Startbesked får inte ges förrän markföroreningar har avhjälpts.
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u1

Följande ledningar och brunnar ska kunna ligga kvar i sitt nuvarande läge och
skyddas på plankartan med u-område som är ett markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. En huvudvattenledning i den södra delen av
planområdet som har ett sammanlagt säkerhetsavstånd om 22 m. En kulverterad huvudmatarledning för fjärrvärme väster om Pildammsvägen. Ett större
ledningsstråk för tele väster om Pildammsvägen. Delar av befintliga el-ledningar ligger inom u-område och delar kommer att behöva flyttas helt eller
delvis i samband med genomförandet av detaljplanen. En infiltrationsbrunn
som infiltrerar grundvatten från citytunneln ligger inom kvartersmark. Lättare
konstruktioner exempelvis cykelparkering med skärmtak får uppföras inom
u-området. Grundläggningen får inte vara för djup och ska bestå av plintar i
mark.

t1

På plankartan finns ett markreservat för citytunneln

2.7 Övriga delar av planförslaget
Tillskottsspänning Citytunneln

En rapport har tagits fram avseende förutsättningar för bebyggelse ovanpå det område där
citytunneln löper (Holmastan utredning – bebyggelse ovanpå citytunneln, Structor bro och anläggning Malmö AB, 2017-11-01). Rapporten grundar sig på de överenskommelser som skett
mellan Trafikverket och Skanska och som tagits fram i och med uppförandet av Malmö
Live, där byggnation har skett ovanpå både cut- and-covertunnel samt den borrade tunneln.
Beräkningarna är utförda med utgångspunkt från de servitutshöjder som anges i servitutet.
Rapporten redovisar att den tillåtna tillskottsspänningen för den borrade tunneln är 120
kN/m2, och för cut-and covertunneln 50 kN/m2. Vid antagande om grundläggning med
hel bottenplatta kan en tillåten tillskottsspänning på 120 kN/m2 innebära betonghus i upp
till sex våningar. En tillskottsspänning på 50 kN/m2 kan innebära ett flerbostadshus i betong upp till tre våningar och ett flerbostadshus i trä upp till sex våningar. Om de tillåtna
lasterna överskrids måste lasten istället föras ner vid sidan om tunneln utanför servitutets
gräns.
Parkeringshuset ligger ovanpå cut-and covertunneln och kan uppföras i två våningar (parkering på tre plan) i betong och i fem våningar (parkering på sex plan) med en träkonstruktion.
Information om detta har förts in på plankartan.
Avfallshantering

Angöring för avfallstransporter för den tillkommande bebyggelsen ska ske från kringliggande gator. Längs med Påskliljegatan anordnas särskild uppställning för avfallsbilen. Avfallshanteringen utformas i bygglovsskedet. Vid placering av miljörum ska hänsyn tas till
framkomlighet och angöringsmöjlighet för avfallstransporter. Backning med hämtfordon
ska undvikas.
Kollektivtrafik

Planförslaget innebär att stadsbussen flyttas ut från nuvarande bussgata till Pildammsvägen.
Förslaget innebär att den nuvarande bussgatan inom Holma ersätts med en lokalgata, som i
huvudsak ska utformas på de oskyddade trafikanternas villkor. Gatans funktion och utformning lämpar sig inte för turtät busstrafik. Bussens flytt innebär att de boende i befintliga Holma får ca 100 m längre till en hållplats jämfört med idag, samtidigt som tillgänglig-
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heten för boende i Kulladal förbättras. Hållplatsernas placering innebär också att den planerade bebyggelsen får en direkt närhet till kollektivtrafik. Två busshållplatser kommer sannolikt att placeras längs med Pildammsvägen, en i höjd med cirkulationsplatsen vid Ärtholmsvägen och en i höjd med korsningen Pildammsvägen/Snödroppsgatan
Cykelparkering

Gällande parkeringsnorm och parkeringspolicy för Malmö stad gäller som utgångspunkt
för beräkning av cykelplatsbehov.
Cykelparkeringen ska beräknas enligt normen 2,5 cykelplatser per lägenhet. 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 i första
hand 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. För att möjliggöra både attraktiv cykelparkering och bostadsgårdar kommer det bli aktuellt att lösa delar av cykelplatsbehovet i del av bottenvåningarna. Cykelparkering i bottenvåning erbjuder
en väderskyddad och inbrottsskyddad plats för cykeln, som dessutom är mycket väl synlig
och lättillgänglig.
För arbetsplatser gäller 0,4 cykelplatser per anställd. Utöver detta tillkommer cykelplatser
för besökare till publika lokaler, vilka ska placeras i direkt anslutning till respektive entré.
Behovet av cykelparkering till förskolan är beräknat till minst 14 platser för anställda och
besökare. Cykelparkering till förskolan ska lösas i direkt anslutning till respektive entré och
erbjuda väderskyddade platser för både vanliga cyklar och lådcyklar. Det ska också finnas
ett låsbart förråd där föräldrar kan låsa in vagnar och cykelvagnar för att underlätta vidare
resa med kollektivtrafik eller cykel.
Bilparkering

Bilplatsbehovet för de befintliga bostäderna beräknas utifrån normen 0,5 (0,4 boende + 0,1
besökare) bilplatser per lägenhet vilket motsvarar cirka 300 bilplatser vilka delvis måste ersättas eftersom befintliga markparkering bebyggs. Det befintliga bilplatsbehovet har fastställts utifrån aktuell statistik för bilinnehavet i Holma. Normen förutsätter mobilitetsåtgärder på det befintliga bostadsbeståndet såsom tillgång till cykelpool samt attraktiv och delvis
ny stöldsäker cykelparkering. Bilplatsbehovet för de tillkommande bostäderna kan med
omfattande mobilitetsåtgärder beräknas med 0,6 (0,5 boende + 0,1 besökare) bilplatser per
lägenhet. Det totala parkeringsbehovet för den tillkommande bebyggelsen är, förutsatt tillräckliga mobilitetsåtgärder, beräknad till ca 410 bilplatser. Skulle mobilitetsåtgärder inte genomföras eller i otillräcklig omfattning kommer bilplatsbehovet bli större.
Det totala bilplatsbehovet för bostäderna som ska hanteras inom området är enligt ovanstående beräkning ca 710 bilplatser. Med undantag för bilplatser för rörelsehindrade, som hanteras på gårdarna på kvartersmark, ska alla parkeringsplatser lösas i de två planerade parkeringshusen och befintligt parkeringsdäck vid Holma torg. Här ska även finnas platser för
bilpoolsbilar och cykelpool. Bilplatsbehovet för verksamheter inom området ska också lösas i parkeringshusen och kan i stor grad samnyttjas med boendeparkeringen. Korttidsparkering till förskolan för föräldrar som hämtar och lämnar med bil ska lösas i parkeringshuset som ligger snett över gatan. Behovet av parkering för anställda samt korttidsparkering
är beräknat till ca tio bilplatser.
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Angöring

Angöring för leveranser och varutransporter sker i gata. Detta omfattar också persontransport för av- och påstigning samt angöring för färdtjänst och taxi, vilket enligt Boverkets
Byggregler (BBR) 3:122 ska kunna ske inom 25 meter från tillgänglig och användbar entré
till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.
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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.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget innebär att befintlig rätvinklig bebyggelse i Holma, som idag omgärdas av
stora gröna impedimentytor, istället kommer att omgärdas av mer stadsmässig bebyggelse.
Den höjdskillnad där man idag upplever att Pildammsvägen ligger högre än Holma kommer att försvinna. Holma kommer att läsas ihop med resten av staden på ett annat sätt och
inte upplevas som en isolerad enklav.
Dagsljus

En Vertical Sky Component (VSC) är utförd (Utredning av dagsljustillgång i Holma, Malmö,
White, 2019-12-09) för att utvärdera dagsljusförhållanden i planerad och befintlig bebyggelse inom området.
Utredningen visar att det i de flesta lägen finns goda förutsättningar att uppnå bra tillgång
till dagsljus och uppfylla gällande dagsljuskrav. I flertalet lägen krävs dock en gestaltning
som tar hänsyn till begränsad dagsljustillgång för att säkerställa att dagsljuskraven kan uppnås. Den begränsade dagsljustillgången gäller i de flesta fall de lägre våningsplanen, där
skuggningen från den egna byggnadsvolymen och de intilliggande byggnaderna är som
störst. Detta innebär begränsade möjligheter att placera balkonger och loftgångar över
fönster. I vissa lägen bör inte balkonger och loftgångar användas alls och i andra fall med
försiktighet.
Rum med otillräcklig dagsljustillgång kan endast användas till funktioner utan stadigvarande
vistelse, t.ex. trapphus, cykelgarage, tvättstuga, soprum, badrum, garderob, hall, osv.
Det rekommenderas att prioritera dagsljustillgången i gestaltningen av byggnader och utemiljöer, vilket innebär att ta hänsyn till dagsljuskravet vid placering av vistelserum, rumsoch fönsterutformning, placering av balkonger och loftgångar, samt utvändig och invändig
färgsättning.
Följande rekommendationer gäller generellt för hela området:
•

Balkonger bör undvikas i lägen med låg dagsljustillgång (VSC under 25%) och istället placeras där dagsljuset tillåter det (VSC över 25%).

•

Stora rumsdjup bör undvikas i lägen med begränsad dagsljustillgång.

•

Fönstersättningen bör utformas med tanke på tillräckligt dagsljusinsläpp.

•

Lägre byggnadshöjder rekommenderas i söderläge för att få in mer dagsljus och solljus i innergårdarna.

•

Högre våningshöjd på lägsta våningsplan för att släppa in mer dagsljus.

•

Val av fasadmaterial med hög ljusreflektans, som reflekterar mer dagsljus till närliggande byggnader.
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Ovanstående rekommendationerna ska ligga till grund för detaljprojekteringen och utredas
vidare i bygglovsskedet för att säkerställa god tillgång till dagsljus i färdig byggnad.
Planbestämmelse om att fasadmaterial ska ha hög ljusreflektans har införts för vissa av
byggnaderna på plankartan.
Skuggbildning

Påverkan i form av skuggbildning sker för ett begränsat antal av de befintliga flerbostadshusen. Det är framförallt den tillkommande bebyggelsen i öst som skuggas av befintlig bebyggelse efter klockan 18.00 i juni och mars (se markering med röd linje i figuren nedan).

Skuggbildning inom planområdet
Naturmiljö

De ytor som tas i anspråk är hårdgjorda eller gräsbevuxna. Planen innebär möjligheter till
förbättrade förutsättningar för ekosystemtjänster i och med att de tillkommande gårdarna
kommer att innehålla en mer varierad växtlighet. Planförslaget innebär att ett antal större
träd måste fällas. Planförslaget bedöms sammantaget inte bidra till negativa konsekvenser
för naturmiljön.
Risker och säkerhet

Som en del i planarbetet kring utbyggnaden norr om Annetorpsvägen har en riskutredning
tagits fram (Riskutredning norr om Annetorpsvägen Malmö, ÅF-Infrastructur AB Brand och
Risk, 2016-09-21) för att bedöma risknivån för området med avseende på transport av farligt gods.
Ett antal möjliga olycksscenarier har identifierats och använts för att beräkna riskmåtten individrisk och samhällsrisk genom beräkning av frekvens och konsekvens för varje olycksscenario. Konsekvenser definieras utifrån risk för dödsfall bland dessa personer till följd av
farliga godsolyckor.
Jämfört med relevanta riskacceptanskriterier från Räddningsverket är den beräknade individrisken och samhällsrisken lägre än inom det så kallade ALARP-området 15 m från Annetorpsvägen.
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Det rekommenderas att ett avåkningsräcke uppförs i den östra delen vid rondellen vid Pildammsvägen för att säkerställa att fordon inte åker av vägen. Om den östra delen av området bebyggs inom 15 m ifrån Annetorpsvägen bör fönster utföras i brandteknisk klass EW
30 för att skydda området mot strålning från pölbränder.
Åtgärder som berör utrymningsvägars placering, placering av ventilationsintag och
nödstopp av ventilation är rekommendationer som bör införas för ett ökat skydd om de ej
utgör en för stor kostnad eller begränsning. Det är framförallt för delen i öst som dessa åtgärder ger stor påverkan.
Luftkvalitet

Malmö stads beräkning av kvävedioxidhalterna längs Pildammsvägen, i höjd med planområdet, visar att halterna i huvudsak ligger på 16 µg/m3, räknat på årsmedelvärde. I delar av
planområdet beräknas halterna uppgå till som högst 18 µg/m3.
På förskolan med tillhörande gård beräknas halterna uppgå till 16 µg/m3. Luftföroreningshalterna underskrider därmed med marginal kommunens riktvärde för högsta halt kvävedioxid vid förskolor (20 µg/m3).
Målet är att ombyggnaden av Pildammsvägen till stadsgata ska leda till en omfördelning av
trafiken och därmed en lägre trafikmängd, alternativt att andelen trafik vid planområdet
kvarstår på samma nivå som idag trots tillskottet på bostäder. Ny bebyggelse bedöms därmed inte medföra någon risk för överskridanden av riktvärdena för luftföroreningar vid
förskolor eller för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till kanalerna vid
Slottsparken. 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 att ett genomförande av detaljplanen inte medför
någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Markföroreningar

Planområdet bestod fram till början av 1970-talet av åkermark då det omvandlades till bostadsområdet Holma. I områdets östra och nordöstra del återfanns vid den tiden de sydvästra delarna av Kulladal som fick ge vika då Pildammsvägen och Holma byggdes. Av
flygfoto från 1973 framgår att samtlig mark inom planområdet påverkades i samband med
exploateringen av åkermarken vid byggandet av Holma. I samband med byggandet av citytunneln och ombyggnationen av Annetorpsvägen skedde nästa stora masshantering i området. Denna exploateringsverksamhet och större infrastrukturarbeten innebär att en masshantering har skett och ofta att massor har tillförts området utifrån. Dessa externa massor
är ofta påverkade med föroreningar i varierande grad. Eftersom marken har fungerat som
arbetsområde vid bygget av citytunneln och Annetorpsvägen kan det heller inte uteslutas
att läckage från arbetsmaskiner och andra fordon skett och att marken därför kan vara
fläckvis förorenad.
För att identifiera omfattningen av tillförda massor och eventuella föroreningar har markägarna fastighets- och gatukontoret och MKB låtit utföra totalt fyra miljötekniska markundersökningar inom planområdet. Utredningarna har gjorts i omgångar och har fokuserat på
befintlig kvartersmark inom området samt befintliga öppna gräsytor. Mindre fokus har lagts
på vägar då vägkroppen normalt bedöms bestå av rena täktmassor: Föroreningar i form av
tjärasfalt kan dock inte uteslutas.
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En första översiktlig miljöteknisk undersökning genomfördes i september 2013 (Ramböll,
2013) där ytlig jord utreddes till ett djup av 0,5 meter längs med Pildammsvägen, i sex
punkter, med avseende på tungmetaller, PAH, olja och BTEX. Vid undersökningen påträffades inga föroreningar över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Grundvatten provtogs i en punkt (P1), strax söder om en befintlig drivmedelsanläggning norr om planområdet. Analysresultaten påvisade inga föroreningar över Statens provningsinstituts (SPI) riktvärden för dricksvatten, ångor i byggnader eller miljörisker
i ytvatten.
En kompletterande undersökning längs med bägge sidorna om Pildammsvägen, samt i en
punkt mellan Sörbäcksgången och Påskliljegatan genomfördes våren 2016 (Ramböll, 2016)
och längs med Pildammsvägen påträffades fyllning med inslag av slagg och tegel. Provtagningen påvisade inga föroreningar inom planområdet. Föroreningar påträffades dock inom
utredningen och är kopplade till fyllnadsmassor.
I slutet av augusti 2017 (Ramböll, 2017) genomfördes en översiktlig markundersökning
inom befintlig kvartersmark i planområdet, samt gatumiljö i sydöstra delen av planområdet.
Utredningen påvisade fyllnadsmassor till cirka 2 meters djup, i flera fall med inslag av tegel
och slagg. Föroreningsmässigt påträffas PAH-H över Naturvårdsverkets generella riktvärde
för mindre känslig markanvändning (MKM) i en punkt med ytlig fyllnad invid ett befintligt
parkeringsgarage. I ytliga prov från 5 punkter förekom föroreningar över KM.
I januari 2018 (Ramböll, 2018) gjordes en kompletterande utredning av grönytorna längs
med Pildammsvägen och Annetorpsvägen. Undersökningsområdet bedöms kunna delas
upp i två delar, vilka separeras av en cykelbana som korsar området i öst-västlig riktning. I
samtliga punkter förekommer fyllnadsmassor, ofta med inslag av slagg och tegel. I den
nordliga delen påvisades bly och PAH-H i halter strax över riktvärdet för KM, i de ytligaste
proverna (0,0 – 0,5 m). I det södra området förekommer inga föroreningar i den ytliga jorden, arsenik, krom, nickel och kadmium över riktvärdet för KM påträffas dock ställvis i intervallet 1–2 m i samband med inslag av slagg eller tegel.
Samtliga undersökningar är översiktliga, med stora avstånd mellan provpunkterna, varför
det inte är uteslutet att föroreningar förekommer mellan provpunkterna.
Utredningarna har visat att föroreningarna är ställvis förekommande i utfyllnadsmassor
inom planområdet främst i anslutning till massor med inslag av slagg och tegel. Den absoluta merparten av föroreningarna bedöms därmed hanteras i samband med att geotekniskt
dåliga massor skiftas ut eller vid planerade schaktarbeten för grundläggning. Föroreningsgraden är i samtliga fall, utom i en punkt, under riktvärdet för mindre känslig markanvändning varför merkostnaden för hantering av massorna vid en mottagningsanläggning bedöms som låga. Även om föroreningen ännu tillfullo inte är avgränsad görs bedömningen
att en grävsanering kan avhjälpa föroreningen så att exploatering kan ske.
Åtgärdsförberedande undersökningar måste dock genomföras och platsspecifika åtgärdsmål måste tas fram innan åtgärder kan vidtas. Dessa undersökningar planeras att genomföras senast i samband med detaljprojektering av området. Detaljplanen föreskriver att innan
startbesked ges ska markföroreningar vara avhjälpta och att marksituationen bedöms därmed inte vara ett hinder för planens framdrift. Om ytterligare föroreningar påträffas i samband med schaktning eller grävning ansvarar exploatören för att utförlig markundersökning
och eventuell sanering utförs i samråd med miljöförvaltningen.
Radon

Delar av marken klassificeras som normalradonmark. Vid nybyggnad på denna typ av mark
rekommenderas att bygga radonskyddat vilket innebär täta genomföringar genom bottenplattan.
27 (49)

Dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.
Området ska höjdsättas i enlighet med förprojektering (Berg & Dahl, 2018-03-05) och dagvatten ska avledas till ledningssystemet. I parkstråket i söder, mellan befintlig och tillkommande bebyggelse, kommer delar av dagvattnet att fördröjas. I övrigt sker ingen fördröjning på allmän platsmark inom planområdet.
Utgångspunkterna för förprojekteringen har varit befintliga höjder längs Pildammsvägen,
befintliga höjder längs Holmas sydöstra och södra gräns, befintliga höjder inom området,
befintliga ledningar samt citytunnelns servitut.
Inom området ligger en mängd befintliga kablar och ledningar som försörjer de södra delarna av Malmö och är således centrala ur ett samhällsperspektiv. Av den anledningen har
höjdsättningen av området delvis utgått ifrån dessa ledningars läge i plan och höjd.
Skyfallshantering

En skyfallsutredning har tagits fram (PM avseende skyfall, Berg & Dahl, 2018-03-05)
För ett dimensionerande 100-årsregn, 6h CDS antas 28 mm av nederbörden inte kunna
hanteras av ledningssystem eller via infiltration. Därmed hanteras detta som marköversvämning inom planområdet eller genom ytlig avledning ut ur området.
Den huvudsakliga avrinningen inom planområdet delas upp i sex områden med separata
utflödespunkter (som redovisas med vita pilar på nästa sida).

Delområden för skyfall
Följande åtgärder föreslås inom de olika delområdena. Föreslagna åtgärder för de olika delområdena förutsätter fysiska hinder i allmän platsmark som förhindrar utflöde enligt de vita
pilarna.
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Delområde 1 och 2
Delområde 1 och 2 alstrar vid skyfall ett utflöde från planområdet på 1250 m³ vatten. Inom
parkstråket mellan befintlig och tillkommande bebyggelse kan 750 m³ vatten härbärgeras.
Resterande 500 m³ tas om hand i Kroksbäcksparkens sydöstra del.
Delområde 3
Inom delområde 3 kommer översvämning med 180 m³ ske i cykelunderfarten under Pildammsvägen. Denna yta är väl avgränsad och leder inte till större skador.
Delområde 4
Från delområde 4 sker utflöde med 950 m³. Detta vatten leds vidare norrut till anvisad yta i
kommande detaljplan (Dp 5588) i naturlig lågpunkt i anslutning till Ärtholmsvägen.
Delområde 5
Delområde 5 utgörs av Pildammsvägen. Vid skyfall leds detta vatten längs Pildammsvägen
mot korsningen Ärtholmsvägen. Här finns naturlig lågpunkt där vatten ansamlas.
Delområde 6
De 70 m³ som samlas inom delområde 6 behöver antingen magasineras inom området alternativt ledas i ledningar.
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Omgivningsbuller

Planområdet utsätts för trafikbuller från Pildammsvägen, Annetorpsvägen, Påskliljegatan
samt tillkommande gator inom planområdet. En bullerutredning har genomförts (Dp 5546
Bostäder mm i södra Holma reviderad Trafikbullerutredning, Tyréns AB, 2019-11-26).
Befintlig bebyggelse
För den befintliga bebyggelsen innebär de planerade utbyggnaderna och förändringarna av
gatunätet i södra Holma att bullersituationen vid den befintliga bebyggelsen med fasader
mot den nya lokalgatan blir sämre än idag. Man klarar dock åtgärdsnivån 61 dBA ekvivalentnivå vid fasad enligt Malmö stads åtgärdsprogram för buller 2014–2018.
I vilken mån man även klarar åtgärdsnivån för inomhusnivån, 31 dBA, är okänt och något
som studeras vidare och följs upp under genomförandet av planen.
För att förbättra för den befintliga bebyggelsen något kan några åtgärder ändå övervägas:
•

Slät gatubeläggning

•

Förbud mot tung trafik nattetid, 22–06

•

Kontrollmätningar av befintliga fönster och fasader för att fastställa inomhusnivåerna. Eventuellt åtgärder på fönster och fasad.

Tillkommande bebyggelse

Riktvärdet för ekvivalentnivån vid fasad, 60 dBA, överskrids vid de fasader som vetter ut
mot Pildammsvägen, Hyllievångsvägen och Påskliljegatan med 1–6 dBA.
Vid fasaderna parallellt med Pildammsvägen överskrids riktvärdet med 6 dBA på våning 2,
dvs man klarar inte heller riktvärdet för små bostäder, 65 dBA. Överskridandet i dessa
punkter är dock i praktiken litet, bullernivåerna ligger på 65,5–65,6 dBA.
I princip samtliga fastigheter med beräkningspunkter där riktvärdet 60 dBA överskrids har
tillgång till sida med bullernivåer understigande 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå. Med genomgående lägenheter kan kraven i trafikbullerförordningen uppfyllas. På
hörnorna i kvarteren mot Pildammsvägen kan det dock vara svårt att skapa genomgående
lägenheter som lever upp till kravet på att hälften av bostadsrummen ska vara placerade
mot den tystare sidan. Om ett avsteg inte kan accepteras vid de fasader där ekvivalentnivån
beräknats överskrida 65 dBA med 0,5 dBA (våning två) kan man arbeta med fasadens utformning.
•

Genom att dra in delar av fasaden på där bullernivån överskrider riktvärdena kan
bullernivån vid fasad sänkas så att riktvärdet för små lägenheter, 65 dBA, klaras. De
delar av byggnaden som inte dras in kan bidra med en viss skärmande effekt.

•

Ett annat alternativ kan vara att förskjuta hela byggnaderna något västerut eller göra
dem smalare. En förskjutning med ca 2 m åt väster, räcker för att klara 65 dBA vid
fasad.

•

Ytterligare en annan åtgärd kan vara att anlägga lokala skärmar i glas framför fönstren, se exempel nedan. Med sådana kan man uppnå en dämpning på upp till 15
dBA, beroende på utformning.

Vid beräkningspunkt 57 (kv 7) är maximalnivåerna högre än 70 dBA och vid byggnaders
hörn kan det vara svårt att åstadkomma genomgående planlösningar. En möjlighet lösning
här är att bygga små lägenheter, <35 m2, som hörnlägenheter, om inte avsteg från kravet
kan accepteras.
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Vid fasaden på det sydvästra bostadshuset, i hörnet Påskliljegatan/Hyllievångsvägen över
Annetorpsvägen beräknas riktvärdet 60 dBA överskridas vid den västra fasaden mot Hyllievångsvägen, punkt 83 och 84. Överskridandet ligger mellan 1 och 3 dBA. De ekvivalenta
bullernivåerna klarar dock riktvärdet för små bostäder, 65 dBA.
Maximalnivåerna vid de fasader som vetter ut mot gatunätet är höga och ställer krav på fasadernas dämpning för att klara riktvärdena inomhus.
Uteplatser

Beräkningarna för uteplats visar att det går att anlägga gemensamma uteplatser vid i stort
sett samtliga kvarter som klarar riktvärdena för uteplats. Vid kv 4, 7 och radhusen i väster i
kvarter 3 krävs dock bullerskärmande åtgärder.
Behov och utformning av skärmar för uteplats studeras vidare i samband med bygglov. Detaljplanen möjliggör för skärmar, inglasade uteplatser eller andra lösningar.
Förskola

Beräkningarna visar att Naturvårdsverkets riktvärde för bullernivån på skolgård klaras vid
den planerade förskolan.
I den mån förskolan kommer att ha fasader ut mot gatunätet ställs krav på fasaders och
fönsters dämpning för att klara riktvärdena för inomhusnivån, 30 dBA ekvivalentnivå respektive 45 dBA maximalnivå.
Även för förskolan fastställs eventuella krav på fasader och fönster i samband med bygglov.
Kontor

Kontorsbyggnaderna beräknas utsättas för höga bullernivåer vid fasad mot Annetorpsvägen vilket ställer krav på fasaders och fönsters dämpning för att klara riktvärdena för inomhusnivån. Exakt vilka krav som ställs på fasader och fönster för att klara riktvärdena för inomhusnivåerna för kontor fastställs i samband med bygglovshanteringen.
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Beräkningspunkter buller. Röda siffror avser kvarteren som nämns i texten ovan.
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Beräkningspunkter tänkbara uteplatslägen, med skärm
Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
•

60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om värdet 60 dB(A) ekvivalentnivå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där
55 dB(A) inte överskrids vid fasad och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids
nattetid.

•

För en bostad som är högst 35 m2 stor gäller istället att 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå
inte bör överskridas. Inget avsteg medges motsvarande föregående punkt.

•

50 dB(A) ekvivalent samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats. Om detta överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB(A) maximal ljudnivå mer än fem
gånger per timme dagtid (06–22).

Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom en planbestämmelse som anger att dessa värden inte får överskridas.

34 (49)

Stomljud och vibrationsutredning

Byggnader i betong
En stomljuds- och vibrationsutredning har genomförts (Stomljud och vibrationsutredning Dp
5546 södra Holma, Malmö, Tyréns AB, 2018-03-12). För flerbostadshus direkt ovanför samt
intill citytunneln ses möjlighet att klara riktvärdet LpAFmax 35 dB samt komfortvibrationsnivå 0,4 mm/s. Detta baseras på beräkningsexempel att byggnaderna uppförs i minst 2–4
vån, grundlagda på sulor, samt att beräkningar utförs för att stämma av så att egenresonansfrekvenser för bjälklag mm inte förstärker vibrationsnivåerna ytterligare och därmed
riskerar att riktvärdet för stomljudsnivå överskrids. Beräkningsexemplet som utförts visar
på nivåer upp till 35 dBA över cut and cover delen. Cut and cover delen består av ett djupt
schakt som öppnats upp och sedan bygger man upp tunnelgolv, väggar och tak på dikets
botten, och därefter sker återfyllningen. Beräkningsexemplet som utförts visar något lägre
nivåer över den borrade tunneln.
Mindre byggnader, med lägre egenvikt men fortfarande i betong (radhus/förskola) beräknas klara riktvärdet för komfortvibrationsnivå, samt stomljudsnivå över snitt B dvs den
borrade tunneln. För cut and cover delen visar utförda översiktliga beräkningar att stomljudsnivån är som högst 35 dBA vid uppförande med grundläggning på sulor och betongkonstruktion 100 mm. Grundläggning med platta på mark ger ca 3dBA högre nivåer. Med
avseende på beräknad stomljudsnivå så bör dessa byggnader inte förläggas i kvarteren direkt ovanför cut and cover delen av tunneln, utan att speciell beaktning tas, då beräkningar
visar på nivåer omkring 3 dBA högre än riktvärdet i beräkningsexemplet om grundläggning
utförs med platta på mark.
Om radhus anläggs ovanför/i närområdet ovanför cut and cover tunneln krävs detaljerad
dimensionering av byggnadens faktiska konstruktion och grundläggning för att säkerställa
att riktvärdet kan klaras. Fördelaktigt är om byggnaden uppförs med lätta väggar och bjälklag då detta minskar stomljudsnivån. På avstånd ca 30 m från närmsta spår beräknas riktvärdet klaras.
I övriga delar av området bedöms riktvärden för komfortvibrationer och stomljud från citytunneln klaras.
Byggnader i trä över cut and cover tunnel
Beräknade komfortvibrationer klaras med god marginal med förutsättningen att flerbostadshus och radhus i trä med 3, 5 och 7 våningar uppförs med vibrationsisolerade våningsplan. Grundläggning både med och utan isolerad platta på mark ger nivåer under riktvärde
0,4 mm/s.
Beräknade stomljudsnivåer för träbyggnader, radhus i 3 våningar och flerbostadshus i 5 våningar klarar riktvärden med grundläggning med värmeisolering och 500 mm eller 600 mm
betongplatta. Lägre radhus i 3 våningar grundlagda med 100 mm betongplatta (utan värmeisolering) beräknas även den klara riktvärde, dock utan marginal.
Trafikkonsekvenser

Nya kopplingar kommer att länka Holma tydligare till omgivningen och bidra till att minska
upplevelsen av att området är en isolerad enklav i staden. De planerade gatorna medger
endast låga fordonshastigheter tack vare förskjutningar i gatan. De låga hastigheterna gör
att det upplevs som säkert och tryggt att som fotgängare och cyklist röra sig i området.
Den nya dragningen för bussen innebär att de boende i Holmas centrala delar får något
längre (ca 100 m) till hållplats medan Kulladalsbor får något närmre. De boende i södra
Holma får fortsatt samma närhet till hållplats i Hyllievångsvägen. Holma är redan idag väl
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försett med kollektivtrafik med täta turer, närhet till Hyllie station och cykelbanor i både
öst-västlig och nord-sydlig riktning.
Det är i dagsläget relativt billigt att parkera inom området. Planen medför att både tillgängligheten till och kostnaderna för parkering påverkas för de boende i de befintliga bostäderna. Majoriteten av de befintliga bostäderna kommer att få längre gångavstånd mellan
bostad och parkering. Kostnaderna för parkering kommer troligen att öka. Erfarenheter visar att längre avstånd mellan bostad och parkering samt mer marknadsanpassade kostnader
för parkering ger färre resor med bil, vilket eftersträvas i stadens mål angivna i Trafik- och
mobilitetsplanen (2016). Långa avstånd till parkeringshuset kan innebära att otillåten parkering
blir ett problem. Vid utformning och gestaltning av det nya parkeringshuset är en av huvuduppgifterna att skapa en trygg och attraktiv miljö. God belysning och överblickbarhet är
exempel på viktiga funktioner. Det kommer vara fler människor i rörelse i och omkring
parkeringshuset, jämfört med de befintliga parkeringsdäcken, vilket bidrar till en tryggare
miljö. I bottenvåning på parkeringshuset vid Pildammsvägen kommer det att finnas lokaler
och inne i parkeringshuset möjlighet till andra aktiviteter, vilket också kan bidra till ökad
trygghet.
Parkeringshusen kommer att bli de i särklass största målpunkterna för boende och besökare med bil. Det ena parkeringshuset är lokaliserat utmed en gata som endast kan medge
medlöpande in- och utfart mot Pildammsvägen. Det innebär att en del av trafiken till parkeringshuset kommer att köra via den nya gatan i nord-sydlig riktning, förbi de planerade
bostadshusen och förskolan. Parkeringshuset beräknas ge upphov till ca 2000 fordonsrörelser per dygn under ett vardagsdygn.
3.3 Konsekvenser för fastigheter

Planområdet är cirka 93 000 m2 stort och består av 51 213 m2 kvartersmark och 40 952 m2
allmän platsmark. Nedan följer en preliminär redogörelse för hur fastighetsindelningen kan
komma att förändras vid planens genomförande.
I detta skede är marktilldelningen inte färdig. Därför beskriver nedanstående förslag endast
i stora drag möjliga konsekvenser för ingående fastigheter.
Del av fastigheten Hyllie 165:61, Holma 3 och 4 kan bilda en eller flera fastigheter för bostadsändamål inom område A.
Del av Röjsaxen 1 samt del av Hyllie 165:61 kan bilda en eller flera fastigheter för bostadsändamål inom område B.
Del av Röjsaxen 1 samt del av Hyllie 165:61 kan bilda två eller flera fastigheter för bostadsoch förskoleändamål inom område C.
Del av fastighet Hyllie 165:61 samt del av Holma 2 kan bilda en till tre fastigheter för bostads- respektive parkeringsändamål inom område D.
Del av Hyllie 165:64 samt del av Hyllie 165:61 kan bilda en till två fastigheter för bostadsändamål inom område E.
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Karta fastighetskonsekvenser
Del av fastigheten Hyllie 165:61, 165:64 och fastigheten Hyllie 165:63 kan bilda en eller
flera nya fastigheter för bostadsändamål inom område F.
Del av fastigheten Hyllie 165:61 kan bilda en eller flera nya fastigheter för bostadsändamål
inom område G.
Del av fastigheten Hyllie 165:61 kan bilda en eller flera nya fastigheter för parkeringsändamål inom område H.
Del av fastigheten Hyllie 165:61 kan bilda en eller flera nya fastigheter för kontorsändamål
inom område I.
Del av fastigheten Hyllie 165:61 kan bilda en eller flera nya fastigheter för anläggning för
avfallshantering inom område J.
Del av fastigheten Hyllie 165:64 och Renshackan 1 är planlagd som allmän platsmark
PARK och kommer att regleras över i den kommunala fastigheten Hyllie 165:61.
Del av fastigheterna Holma 2 och 4, Röjsaxen 1 är planlagda som allmän platsmark GATA
och kommer att regleras över i den kommunala fastigheten Hyllie 165:61.
Inom befintligt servitut för citytunneln får fastighetsägaren inte borra, spränga, eller uppföra byggnader och anläggningar utan att träffa en överenskommelse med Trafikverket. För
de exploatörer som får mark tilldelad inom området för citytunnelns servitut gäller således
särskilda regler avseende belastning, grävning, schakt m.m. Även grundläggningen kan
komma att påverkas.
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3.4 Samhällskonsekvenser
Social konsekvensbeskrivning (SKB)

En social konsekvensbedömning (Social konsekvensbedömning av Dp Södra Holmastan, stadsbyggnadskontoret Malmö stad, 2017-06-21) har tagits fram och kritiska faktorer vad gäller
sociala konsekvenser sammanfattas i följande punkter. Den sociala konsekvensbedömningen är framtagen av stadsbyggnadskontoret och speglar förvaltningens åsikter. Byggaktörer eller andra aktörer kan vara av annan uppfattning.
•

Som markägare har fastighets- och gatukontoret och MKB goda möjligheter att arbeta med sociala klausuler.

•

För att uppnå en bättre integration med Kulladal är det viktigt att bebyggelsen som
föreslås längs Pildammsvägens östra sida i planprogrammet för Holma och Kroksbäck blir av.

•

Det är viktigt att den nya bebyggelsen underlättar en bra och osökt koppling mellan
nytt och gammalt, så att eventuella mentala gränser mellan olika grupper inte förstärks.

•

Skillnad på huvudstråk och internstråk bör tydliggöras. Namnsättning på nya gator
bör göras på ett sådant sätt att orienterbarheten underlättas för både nytt och gammalt.

•

Det hade varit lämpligt med en närlekplats eller gemensam gröning så att inte all
vistelse hänvisas till den stora och allmänna stadsdelsparken.

•

I planprogrammet beskrivs skolornas möjlighet till förbättrade sociala villkor. Ett
samarbete med skolorna för att samköra satsningar skulle underlätta dessa möjligheter.

•

Åtgärder på MKB:s befintliga byggnader längs med bussgatan är nödvändiga för integrationen mellan äldre och tillkommande bebyggelse.

Odlingslotter

Ett mindre område med odlingslotter finns i planområdets södra del. Lotterna kommer att
tas bort i samband med genomförandet av detaljplanen. Detta får negativa konsekvenser
för de som är verksamma vid lotterna. Nya odlingslotter kommer att erbjudas på Hyllierankan som ligger direkt söder om planområdet.
Bostadspolitiska mål

Kommunfullmäktige antog den 22 november 2012 tio bostadspolitiska mål. Målen ska
bland annat utgöra utgångspunkt för planläggning enligt plan- och bygglagen.
Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att den medger bebyggelse i varierade hustyper och upplåtelseformer i ett läge där det sedan
tidigare främst finns hyresrätter i flerbostadshus. Detaljplanen medger uppförande av en
funktionsblandad bebyggelse med centrumverksamhet och förskola.
Barnperspektiv

Att cykla, gå eller åka kollektivt ska vara det självklara valet för dem som bor, arbetar eller
vistas i Holma. Barnens bästa sätts i första rummet genom att stor andel av gatunäten i områdena får en karaktär och utformning som prioriterar gång och cykel. Strategin innebär att
de hållbara transportslagen kommer att prioriteras på bekostnad av biltrafikens utrymme.
Särskilt fokus kommer att läggas på gatorna som omgärdar förskolan. Bostadsgårdarna är
väl tilltagna och ska innehålla möjlighet för barns lek.
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Jämställdhet

Betydligt fler kvinnor än män lever ensamma med barn. Vid en separation är det viktigt att
det finns möjlighet för både män och kvinnor att bo kvar i området där barnen ofta är etablerade och går i förskola och skola. Intentionen är att tillkommande bebyggelse ska uppföras i olika lägenhetsstorlekar vilket är positivt för blandningen i Holma.
Genom att öppna upp gator mot Pildammsvägen samt att Snödroppsgatan öppnas upp
mot Kulladal synliggörs området utifrån och bjuder in fler till Holma och parken innanför.
Detta tillsammans med ombyggnaden av Pildammsvägen till en mer stadsmässig gata medför en större genomströmning av människor vilket främjar tryggheten för alla som rör sig
på gatan under fler av dygnets timmar. Det ger också bättre förutsättningar för verksamheter och service.
Kvinnor i Malmö går, cyklar och åker lokal kollektivtrafik mer än män. Planförslaget innebär att bussen flyttar längre ut vilket är en försämring jämfört med idag. Vad gäller gång
och cykel innebär planförslaget en förbättring.
Prioritering mellan olika trafikslag är en viktig fråga för ökad jämställdhet. En stad och ett
trafiksystem med en obalanserad färdmedelsfördelning, där biltrafiken är det dominerande
trafikslaget, begränsar egenmakten och möjligheten att förflytta sig i vardagen. Dagens situation, att män äger bil och kör bil i större utsträckning än kvinnor, innebär att mäns tillgänglighet till stadens och regionens utbud generellt sett är större än kvinnors. Närheten till
kollektivtrafik med hög kvalitet samt goda möjligheter att kunna förflytta sig till fots och
med cykel kan kompensera detta. En planering som strävar mot en tätare och mer funktionsblandad stad med större närhet gör resandet till fots, med cykel och kollektivtrafik mer
rationellt och staden mer jämställd.
Kommunal service

Detaljplanen innebär ett tillskott av en ny förskola för 80 barn.
Kommersiell service

Detaljplanen kan få positiva effekter för befintlig kommersiell service då den
möjliggör fler bostäder och kontorsplatser vilket betyder att fler människor
kommer efterfråga handel i stadsdelen. Detaljplanen skapar också förutsättningar för ny
kommersiell service.
Tillgänglighet

I samband med genomförandet av planen kommer de större höjdskillnader som idag finns
i området att fyllas ut och planområdet kommer i stort att vara tillgängligt för personer med
olika funktionsvariationer.

39 (49)

4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

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

Förväntad byggstart är 2021–2022.
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark och vatten

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.
Brand

Planområdet är beläget inom normal insatstid för räddningstjänsten, inom 10 minuter.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. I den södra delen av planområdet saknas brandposter. 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. För den södra delen av planområdet kan utrymning
med höjdfordon inte ske via Annetorpsvägen men det finns möjlighet att komma in i området från andra hållet, dvs. via den interna vägen. Byggnaderna mot Annetorpsvägen måste
uppföras med två oberoende trapphus eller Tr2 trapphus med genomgående kontor för att
räddningstjänstens höjdfordon ska kunna tillgodoräknas som utrymningsväg. Exploatör ska
redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Ledningar

Om underjordiska ledningar (omflyttning av befintliga eller nya) förläggs i gata där kapacitetsstark kollektivtrafik exempelvis spårvagn planeras är det viktigt att dessa ledningar inte
placeras längsgående under spåren/spårvagnsreservatet utan i intilliggande körbana för bil
alternativt i gång- och cykelbana. Detta för att säkerställa åtkomst till ledningarna vid behov.
Den kulverterade huvudmatarledningen för fjärrvärme väster om Pildammsvägen kommer
att behöva höjas upp i den sydöstra delen av planområdet för att inte hamna på en för djup
nivå. Det kan krävas förstärkningsåtgärder där ledningen hamnar under hårdgjord yta med
trafikbelastning.
Det finns två större huvudvattenledningar inom planområdet. Ledningen i söder ligger
inom u-område och den andra ska flyttas till allmän platsmark. På grund av ledningarnas
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storlek kommer VA-Syd omgående behöva påbörja sitt insatsarbete vid en vattenläcka. Utformning av kvartersmark inom u-området måste ske i samråd med VA-Syd. Större och
djupare fundament får inte placeras direkt ovanför ledningarna. I samband med byggnation
av kvartersmark ska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda ledningen. Detta ska ske i samråd med VA-Syd.
Inom planområdet finns fyra infiltrationsbrunnar som infiltrerar grundvatten från citytunneln samt ledningar som har med grundvattensystemet att göra. Tre av brunnarna ligger på
allmän platsmark gata och en inom park. En av brunnarna ligger inom prickmark och uområde på kvartersmark. Delar av ledningarna som förbinder brunnarna kommer att behöva flyttas. Flytt av ledningar tillhörande citytunnelns grundvattensystem ska föregås av
dialog med Trafikverket.
Det större ledningsstråket för tele väster om Pildammsvägen ska skyddas i samband med
byggnationen. Tillfällig spontning bedöms vara nödvändig. Ledningarna går i en betongkanalisation i den norra delen. En bit norr om Hyacintgatan har ledning lagts om i samband
med bygget av citytunneln och fortsätter i plaströr. Ledningen har ett generellt skyddsavstånd på 1,5 m ifrån kanalisationen.
Mindre teleledningar och delar av befintliga elledningar inom planområdet kommer helt eller delvis att behöva flyttas.
Buller

Exploatören ska redovisa mer detaljerade bullerberäkningar i samband med bygglovsansökan.
Elnätstation

Med hänsyn till magnetfält och risk för brand måste avstånd mellan elnätstation och brännbara byggnadsdelar samt lokaler som används för långvarig vistelse vara minst 5 meter. Elnätsföretaget ska i samband med byggnation kunna visa att gällande riktlinjer för elektromagnetiska fält uppfylls.
Citytunneln

Citytunnelns servitut börjar i marknivå i den del av sträckningen som är närmast Hyllie station, och fortsätter sedan nedåt för att på lägsta nivå börja på djupet 6,5 m under marknivå.
Servitutet innebär att fastighetsägaren inte får borra, spränga, eller uppföra byggnader och
anläggningar inom servitutsområdet. Om detta skulle behövas måste fastighetsägaren och
Trafikverket träffa en överenskommelse.
För de exploatörer som får mark tilldelad inom området för citytunnelns servitut gäller således särskilda regler avseende belastning, grävning, schakt m.m. Även grundläggningen
kan komma att påverkas.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal samt
köpeavtal mellan Malmö stad och exploatörer. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet
med 6 kap 40§ plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen antas eller godkänns i stadsbyggnadsnämnden. Exploateringsavtalet och köpeavtal
kommer att reglera frågor som har med överlåtelse av mark, ersättning för gatukostnader
och bildande av servitut att göra.
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Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Fastigheter inom området kommer att ombildas genom avstyckning eller fastighetsreglering. Den mark som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till
en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder och förskola. Fastighetsägare
ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av behovet av fler bostäder i Malmö samt möjligheten att tillskapa nya boendeformer och upplåtelseformer i Holma. Den motiveras också av behovet
av överbryggande kopplingar för att bättre knyta ihop olika stadsdelar samt att Pildammsvägen successivt ska omvandlas till en mer stadsmässig gata.
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.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Historik i processen

2011 var Holma en av tävlingstomterna i den årligen återkommande Europantävlingen.
Två förslag av arkitektkontoren JOUR och Green Grid valdes ut som särskilt intressanta.
2013 togs ett värdeprogram fram av Malmö stad tillsammans med MKB och Riksbyggen.
Vid ungefär samma tid bildade MKB Fastighets AB, Riksbyggen och staden en gemensam
organisation för projektet kallad Holmastan (www.holmastan.se).
2014 anlitade Holmastan Gehl Architects som projektledare med uppdraget att tillsammans
med Malmö stad och JOUR ta fram ett förslag för Holma som en vidareutveckling av de
förslag som togs fram i samband med Europan och värdeprogrammet.
Förslaget ligger till grund för planprogrammet för Holma och Kroksbäck som godkändes
av Stadsbyggnadsnämnden 2016-11-17.
Medverkande

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

Planområdet är beläget i södra Holma och avgränsas av Påskliljegatan i söder, Kroksbäcksparken och befintlig bebyggelse inom Holma i väster, av Pildammsvägen i öster och
av befintlig bebyggelse inom Holma i norr.
Planområdet berörs av fastigheterna Renshackan 1, Hyllie 165:63 & 165:64, Röjsaxen 1,
Holma 2, 3 och 4 som ägs av MKB Fastighets AB. Planområdet berörs också av del av
Hyllie 165:61 och 165:79 samt Häcksaxen 2 som ägs av kommunen.
Planområdet berörs av servitut 17/2005. 1 som är ett servitut för citytunneln. Det berörs
också av ledningsrätt 11/14.1.
Planområdet är cirka 93 000 m2 stort.
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Planområdet är gulmarkerat
Platsens historik

Planområdet ligger i sydöstra Holma som är ett av stadens sista miljonprogram, uppfört i
början av 1970-talet. Planområdet består av gräsbeklädda impedimentytor till Pildammsvägen, gator, två parkeringsdäck, markparkering samt ett mindre område med odlingslotter.
Bebyggelse

Befintlig bebyggelse i Holma består av hus i tre eller åtta våningar med enstaka inslag av
fyravånings loftgångshus. Husen är placerade i en rätvinklig struktur. Det ursprungliga
bruna eller gula teglet har bevarats på de lägre husen, medan höghusen har genomgått
större förändringar och nu präglas av en stor brokighet i färg och form. De största förändringarna skedde på 1980- och 90-talet då delar av bebyggelsen kompletterades med tidstypiska postmodernistiska entréer, fasader i kulörta färger eller nytt fasadmaterial.
Sommaren 2014, i samband med konstfestivalen Artscape, målade internationella gatukonstnärer tre stora fasadmålningar i Holma.
Holma torg vid Snödroppsgatan, med tre nya bostadshus med verksamheter i bottenvåningen, är den första större nybyggnationen sedan områdena uppfördes.
De kulturhistoriska värdena i Holma är inte av en sådan betydelse att de ger upphov till bevarandekrav.
Arkeologi

Risken för att det ska finnas under mark dolda, ej kända fornlämningar inom området bedöms vara så lite att det inte föranleder några arkeologiska utredningar.
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Landskap och grönstruktur

Holmas grönstruktur består av ett stort- och finmaskigt nät av gröna uppvuxna gårdar sammankopplade av gröna smala passager. Gårdarna är mestadels välskötta och lummiga. Det
finns bl.a. fint modellerade gräsytor med beskurna träd, praktfulla solitära träd, rabatter
med perenner och sommarblommor samt buskplanteringar. De boende rör sig obehindrat
mellan gårdarna i en tyst och bilfri miljö som upplevs som rogivande. Inom området är det
delvis självförvaltning av gårdarna vilket har bidragit till att de är personliga och omvårdade. Självförvaltningen bidrar också till påtagligt mindre vandalisering och nedskräpning.
I planområdets södra del finns åtta odlingslotter som har upplevelsemässiga och rekreativa
värden för de som nyttjar dem men även för andra boende i området.
I Pildammsvägens mitt finns en trädrad av pagodträd. Inom planområdet finns det också
pelarpoppel, vitpil, parklind, äkta valnötsträd, hybridplatan, sykomorlönn och körsbärsplommon.
Topografi och skyfall

Planområdet har en varierad topografi och landskapet har modulerats om med utfyllnadsmassor. Nivåerna inom planområdet varierar från 16,5 m i väst till 20,5 m i öst.
Skyfallskartering från 2019 (maxdjup 100-årsregn) visar att i dagsläget ansamlas vatten i befintliga lågpunkter inom planområdet. Framförallt i område söder om Påskliljegatan, lågpunkter i Påskliljegatan och Holmavångsvägen, gång och cykeltunnel under Pildammsvägen samt längs med gatorna.

Markavrinning, maxdjup 100-årsregn 2019
Park

Kroksbäcksparken finns väster om planområdet. Parken är en del av det så kallade Pildammsstråket som sträcker sig från Västra hamnen i norr, via Ekostråket till Bunkeflos
strandängar i väster. Kroksbäcksparken ligger mitt i detta stråk och är en av Malmös större
parker på ca 27 hektar.
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Kollektivtrafik

Stadsbusslinje 6 som går mellan Toftanäs och Klagshamn via bland annat Värnhem, Triangeln, Södervärn, Hyllie och Bunkeflostrand trafikerar planområdet. Busslinjen har en turtäthet på 10 minuter dagtid på vardagar. Bussen går på en särskild bussgata som ligger parallellt med Holmavångsvägen och i anslutning till planområdet finns de tre busshållplatserna Snödroppsgatan, Holma och Hyllierankan. Hyllie station med tåg- och busstrafik ligger cirka 1 km ifrån planområdet. Stationen trafikeras av lokal- och regionaltåg såväl inom
Skåne som till Köpenhamn och Danmark, Blekinge, Småland, Halland och vidare till Göteborg. Det är också möjligt att ta tåget från Hyllie station och på sju minuters resa ta sig till
Malmö C för att byta till SJ Snabbtåg mot Stockholm och Göteborg. Hyllie station trafikeras även av flera stadsbusslinjer samt regionbusslinjer.
Cykel

Genom planområdet går det två cykelvägar: en i öst-västlig riktning som kopplar på Kulladal genom en planskild korsning under Pildammsvägen och en i nord-sydlig riktning längs
med Holmastigen som kopplar på Södertorp och Ärtholmens koloniområde norrut genom
en planskild korsning under Ärtholmsvägen. Holmastigen är utpekad i översiktsplanen som
en del av huvudcykelnätet.
Biltrafik

Till planområdet sker infart i norr på Snödroppsgatan. Gatan var tidigare en återvändsgata
till ett parkeringsdäck i två våningar. I samband med en ny detaljplan för Holma torg (Dp
5114, laga kraft 2012) planlades Snödroppsgatan som allmän platsmark lokalgata och gågata
och det är därmed möjligt för behörig trafik att nå torget.
I den södra delen av planområdet sker infart till ett parkeringsdäck ifrån Påskliljegatan. Vid
denna infart sker även angöring och varuleverans till LSS-boende och Regions Skånes verksamhet i befintligt bostadshus nordost om parkeringen. Bostadsområdet är i övrigt bilfritt.
Söder om planområdet går Annetorpsvägen, som har motorvägsstandard, nedsänkt under
den omgivande marken med enstaka broförbindelser och trafikplatser som koppling i gatunätet. I öster går Pildammsvägen som skiljer Holma ifrån Kulladal. Pildammsvägen kopplar
ihop de mer centrala delarna av Malmö i norr med Yttre Ringvägen i söder. Vägen är en
stor barriär och medger varken gång- eller cykeltrafik. Under vägen finns det två planskilda
korsningar för gång- och cykeltrafik varav en ligger inom planområdet.
Citytunneln

I planområdets östra del löper citytunnelns två tunnlar mellan Hyllie C och Triangeln. En
bit söder om Snödroppsgatan övergår cut- and coverdelen av tunneln (som är en betongkonstruktion) till en borrad tunnel i kalkberget. För citytunneln finns ett servitut som innebär att det inte är tillåtet att utan särskilt tillstånd schakta, utföra anläggningar, borra,
spränga etc. under en viss angiven nivå.
Fjärrvärme

Väster om Pildammsvägen löper en kulverterad huvudmatarledning för fjärrvärme. I den
norra delen av planområdet och i Påskliljegatan går försörjningsledningar för fjärrvärme.
Ledningen har ett skyddsavstånd på 2 m ifrån ytterkant rör på var sida om ledningen.
El

Väster om Pildammsvägen finns en högspänningskabel som ingår i region-nätet. Inom
planområdet finns också flera mindre el-ledningar.
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Tele

Det finns ett större ledningsstråk längs östra sidan av Holmavångsvägen med kapacitet för
24 kablar ingjutet i betong för sekundärnätet i Malmö. Ledningen är ur drift. Öster om
denna går det en kopparledning som förser Holma med telefoni och ADSL. Ledningen går
att skarva om men det är kostsamt. Ledningen behöver ett skyddsavstånd om 1,5 m på var
sida om kanalisationen.
Vatten och avlopp

Inom planområdet finns spillvatten, dagvatten och vattenledningar av olika dimensioner. I
södra och östra delen av planområdet löper två större huvudvattenledningar. Ledningen i
söder har ett sammanlagt säkerhetsavstånd om 22 m.
Citytunneln

Inom planområdet finns fyra infiltrationsbrunnar som infiltrerar grundvatten från citytunneln samt ledningar som har med grundvattensystemet att göra.
Avfallshantering

I Holma samlas idag avfallet i miljöhus eller återvinningsrum i området. Hämtningen av avfallet sköts med hjälp av en häst som drar kärlen genom området och ut till omgivande gator där det sedan hämtas upp av lastbil, eftersom fordonstrafik inte är tillåten i större delar
av området.
Befintlig kommunal och kommersiell service

I närheten av planområdet finns Holmaskolan (F-6) samt tre kommunala förskolor och två
fristående förskolor. I Holma finns också fritidsgården Holma Aktivitetshus som är en viktig mötesplats för områdets ungdomar. Det finns goda möjligheter för fritidsaktiviteter då
det finns flertalet sporthallar, idrottsplatser samt både bad och ishall, i närheten av Holma.
Mindre kvartersbutiker, frisör och pizzeria finns i Holma. Hyllie ligger ca 1 km söder om
planområdet med ett stort utbud av service och handel tillsammans med flera hotell,
Malmö arena samt Malmö mässhall. Nära planområdet finns också Mobilia köpcentrum,
Lidl och Coop.
Demografi

I Holma bor 2 957 invånare och befolkningen är ung. 37 % är under 25 år i jämförelse med
28 % för hela Malmö.
I området bor också relativt många invånare med utländsk bakgrund, ca 70 % är antingen
födda utomlands eller har föräldrar som båda är födda utomlands. Motsvarande andel i
hela Malmö är ca 42 %. Den övervägande delen av lägenheterna i Holma (80 %) är 2: or
och 3: or.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

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

Området redovisas i översiktsplanen som ” ny blandad stadsbebyggelse” och ”existerande blandad
stadsbebyggelse”. Tätheten som anges för bebyggelsen är täthetsgrad 2 dvs ” I kollektivtrafikstråkens närhet och längs breda huvudgator finns potential för en hög täthet. Med ett stort
behov av överbryggande kopplingar för att bättre knyta ihop olika stadsdelar finns här stora
möjligheter för kompletteringar av staden. Skala och uttryck på kompletterande bebyggelse,
parker och torg kan variera beroende på omkringliggande bebyggelsestruktur och gaturummens utformning.”
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Pildammsvägen ska successivt omvandlas till stadshuvudgata. Som huvudgata mellan centrala Malmö och Hyllie har Pildammsvägen förutsättning att få ett stadsliv som binder samman de omgivande stadsdelarna med varandra. Gränsen mellan stad och förstad ska flyttas
utåt och fler bostäder, kompletterande bostadstyper, arbetsplatser och service ger ökade
möjligheter till ett lokalt stadsliv längs gatan. Vid komplettering ska möjligheter att tillskapa
nya platsbildningar och parker tillvaratas. Ny bebyggelse ska knyta samman bostads- och
fritidsområden på ömse sidor om Pildammsvägen. Kulladal och Gröndal, öster om Pildammsvägen, ska ges en förbättrad koppling till Kroksbäcksparken.
Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
Planprogram

Detaljplanen grundar sig på ett planprogram som godkändes av stadsbyggnadsnämnden2016-11-17.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Pl 1062 (Holma), Dp 4707
(Hyllie trafikplats), Dp 5114 (Ny detaljplan i Holma) samt Ädp 4636 (Citytunneln).
Gällande detaljplaner 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 grönytefaktor, 2014
Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dp 5546 Bostäder mm i södra Holma Trafikbullerutredning, Tyréns AB, 2017-0816
Dp 5546 Bostäder mm i södra Holma reviderad Trafikbullerutredning, Tyréns AB,
2018-03-07
Dp 5546 Bostäder mm i södra Holma reviderad Trafikbullerutredning, Tyréns AB,
2019-11-26
Handelsutredning Holmastan, Platspilot AB, 2017-08-18
Holmastan utredning – bebyggelse ovanpå citytunneln, Structor bro och anläggning
Malmö AB, 2017-11-01
Utredning av dagsljustillgång i Holma, Malmö, White, 2019-12-09
Riskutredning norr om Annetorpsvägen Malmö, ÅF-Infrastructur AB Brand och
Risk, 2016-09-21
PM miljö och radon Holma, del av fastighet Hyllie 165:61, Malmö, Ramböll Sverige
AB, 2013-09-25
PM Miljöteknisk rapport Holma, Ramböll Sverige AB, 2016-02-23
PM Miljöteknisk rapport Holma version 2, Ramböll Sverige AB, 2016-05-11
Holmastaden, översiktlig markmiljöundersökning, Ramböll Sverige AB, 2017-10-26
Miljöteknisk undersökningsrapport, Ramböll Sverige AB, 2018-03-05
Åtgärdsförslag för hantering av översvämningar i Holma och Kroksbäck,
DHI, 2016-03-09
Utredning Holmastan – tekniska förutsättningar citytunneln, ÅF-Infrastructur AB
Bro- och anläggningskonstruktion, 2014-09-05
Stomljud och vibrationsutredning Dp 5546 södra Holma, Malmö, Tyréns AB,
2018-03-12
Trafikutredning Holma – kopplingar till Pildammsvägen, Tyréns AB, 2018-03-02
Risk PM avseende vattenledning, Berg & Dahl, 2018-03-05
PM avseende skyfall, Berg & Dahl, 2018-03-05
Förprojektering, Berg & Dahl, 2018-05-02
Social konsekvensbedömning av Dp Södra Holmastan, stadsbyggnadskontoret
Malmö stad, 2017-06-21
Parkeringsutredning Holma, version 1.1, Sweco, 2019-12-02

Stadsbyggnadskontoret
Carina Tenngart Ivarsson
Enhetschef

Kajsa Rue Hallén
Planhandläggare

49 (49)

