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1 Planförslag
1.1 Syfte

Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintliga bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter. Processen att ta fram detaljplanen innebär
en prövning om denna ändring är lämplig eller inte.
1.2 Planändringen

Denna planändring gäller ändring av detaljplan PL 77 (Stadsplan PL 77). Ändringen gäller
enbart inom fastigheterna Böljan 3 och Böljan 4 (se illustration av avgränsningen på nästa
sida).
Nedan redovisas hur detaljplanen ändras. Nedan redovisas också planbestämmelser som
tillkommer i samband med denna ändring. Planbestämmelser, eller delar av planbestämmelser, som utgår redovisas överstrukna. Nya bestämmelser redovisas i fetstil.
Övriga bestämmelser i gällande detaljplan (Stadsplan PL 77) gäller fortsatt.
Stadsplanens plankarta

S.4.

Kvartersområden för slutet byggnadssätt och fyravåningshus utan förbud
mot industri.

Stadsplanens bihang (Bihang 115)

Kvartersområden för slutet byggnadssätt och fyravåningshus utan förbud mot industri.
För tomt inom de å stadsplanekartan med S 4 betecknade kvartersområden gälla följande
bestämmelser:
1) Byggnad får uppföras till den höjd, som med hänsyn till framför liggandes
gatas bredd medgives enligt bestämmelserna i byggnadsstadgan för rikets
städer, dock ej till högre takfotshöjd än femton meter. Byggnadsnämnden
äge rätt, då särskilda skäl därtill föranleda, medgiva byggnads uppförande
intill en meters högre takfotshöjd än här angivits. Byggnad får icke innehålla fler än fyra våningar. Å vind inom sådan fyravåningsbyggnad, som
härefter uppföres, få boningsrum icke inredas.
Nya varsamhetsbestämmelser
Byggnads takfall mot Falsterbogatan och 5 meter runt hörnet på Ystadsgatan, respektive 3,9 meter runt hörnet på Simrishamnsgatan, ska bibehållas till sin utformning. (4 kap 16 § p. 2)
Byggnads takfot mot Simrishamnsgatan, Falsterbogatan och Ystadsgatan ska bibehållas till sin utformning. (4 kap 16 § p. 2)
Ny utformningsbestämmelse
Takkupor och takfönster får finnas in mot gård och mot Ystadsgatan och Simrishamnsgatan. Takkupor ska placeras centrerat ovan fönster i fasaden och med en
maximal bredd som fönster i fasaden. Fönster i takkupor ska utformas som tvåluftsfönster. (PBL 4 kap. 16 § p.1)
Fastighetsindelningsbestämmelse

Gällande fastighetsindelningsbestämmelse; Tomtindelningen TI 108 B upphör att gälla
inom fastigheterna Böljan 3 och 4.
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Utdrag ur gällande detaljplans plankarta (Pl 77). Område som berörs av ändring av detaljplan är markerad med
röd, heldragen linje.
1.3 Beskrivning av planändringen
Bebyggelse

Bestämmelse, om att byggnaden endast får innehålla fyra våningar och att vindar inte får
inredas, tas bort. Detta för att möjliggöra bostäder på vindsvåningen, ”våning 5”.
Till skydd för byggnadernas arkitektur- och kulturmiljövärden läggs varsamhetsbestämmelser till. Takfallet mot Falsterbogatan och 5 meter runt hörnet mot Ystadsgatan respektive
3,9 meter runt hörnet på Simrishamnsgatan ska bibehållas till sin utformning (se skiss nedan). Detta innebär att inga takkupor eller takfönster kan placeras här.
Byggnads takfot mot Simrishamnsgatan, Falsterbogatan och Ystadsgatan ska bibehållas till
sin utformning. Detta innebär att inga frontespiser eller andra åtgärder som ändrar takfoten
mot gatorna är möjlig.
En utformningsbestämmelse läggs till som möjliggör takkupor och takfönster in mot gården och mot övriga delar på Ystadsgatan och Simrishamnsgatan. Takkupor ska placeras
centrerat ovan fönster i fasaden och med en maximal bredd som fönster i fasaden. Fönster
i takkupor ska utformas som tvåluftsfönster.
3,9 m

5,0 m

Takfallet på Ystadsgatan och Simrishamnsgatan, närmast hörnan mot Falsterbogatan, ska bibehållas till sin utformning, det vill säga inga takfönster eller takkupor ska placeras här. Takfönster och takkupor tillåts från 5 meter
in på Ystadsgatan räknat från det avskurna hörnet mot Falsterbogatan, respektive 3,9 meter in på Simrishamnsgatan. Illustrationen visar mått och möjlig utformning med takkupor.
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Parkering

Enligt Parkeringspolicy och parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, antagen 2010, 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 enligt gällande parkeringspolicy.
Bil
Bilparkeringsbehovet för de planerade 12 lägenheterna är beräknat till 7 bilplatser. P-behovet är baserat på P-talet 0,5 bpl/lgh för boende och 0,1 bpl/lgh för besökare. Det låga Ptalet på 0,5 bpl/lgh beror av det kollektivtrafiknära läget, de små lägenhetsstorlekarna och
mobilitetsåtgärder, exempelvis medlemskap i bilpool.
Cykel
Cykelparkeringsbehovet för de 12 lägenheterna är beräknat till 18 cykelplatser. Minst en cykelplats ska vara lättillgänglig. Cykelparkeringsbehovet är baserat på 1,5 cpl/lgh.
1.4 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
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2 Konsekvenser
2.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planändringen bedöms inte påverka miljön eftersom detaljplanen enbart berör redan befintlig, bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark.
2.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild

Planändringen bedöms inte påverka stadsbilden. Förändringarna är små och upplevs inte
på håll. Ingen förändring sker mot Falsterboplan, där byggnaden är välexponerad.
Gestaltning och arkitektur

Planändringen påverkar tak mot Simrishamnsgatan och Ystadsgatan samt mot innergården.
Inga kupor eller takfönster får finnas mot Falsterboplan eller vid hörnen mot Ystadsgatan
och Simrishamnsgatan.
Med bibehållen takfot och symmetriskt placerade takkupor i förhållande till underliggande
fönster, bedöms inte byggnaden påverkas negativt. Helhetsupplevelsen av gaturummet bedöms inte heller påverkas negativt eftersom det exponerade takfallet mot Falserboplan
samt hörnen mot Ystadsgatan och Simrishamnsgatan hålls fria från såväl kupor som takfönster.

Möjlig utbyggnad med tillkommande takkupor mot Ystadsgatan. (Bilden illustrerar även kommande fasadrenovering.)
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Kulturmiljö

Kvarteret berör område av riksintresse för kulturmiljö, M:K 114. Bedömningen har gjorts
att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset. Detta eftersom förändringen
av befintlig bebyggelse och miljö är obetydlig och inte påverkar stadsplanemönster, stadens
siluett, miljöer eller de byggnader som är uttryck för riksintresset.
De varsamhetsbestämmelser som lagts till planen bedöms bevarar det värde som det
orörda taket mot Falsterboplan har. Även det orörda taket, runt hörnen in på Ystadsgatan
och Simrishamnsgatan, har ett värde, som tillsammans med bebyggelsen på motstående
sida gatorna ger en portikupplevelse.
Dagsljus och utblickar

Dagsljus
Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler, BBR (Boverkets byggregler
(2011: 6)- föreskrifter och allmänna råd). Av BBR framgår att 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. (BBR - avsnitt 6:322). I gemensamma utrymmen i gruppboenden såsom studentboenden räcker det dock med tillgång till indirekt dagsljus. Det gäller inte för bostäder för
personer med nedsatt funktionsförmåga (LSS). (BFS 2016:6).
I planärendet har en dagsljusutredning tagits fram; Dagsljusutredning kv Böljan- Vistelserum med
takkupa mot Ystadsgatan, PE Byggnad Sektionen för Energi och Miljö, 2019- 10-22. I utredningen har dagsljus beräknats för de mest kritiska vindslägenheterna. Utredningen visar på
en godkänd dagsljusfaktor enligt BBR 27 i samtliga simulerade rum. Det mest kritiska rummet uppnår dagsljuskravet med relativt liten marginal.
Förutsättningarna för att klara dagsljuskraven för de nya lägenheterna bedöms som goda.
Taket, där takfönster och takkupor behöver anordnas, ligger fritt och skyms inte av högre
liggande byggnader eller andra konstruktioner. Planändringen bedöms inte heller försämra
dagsljusförhållandena för befintliga lägenheter. Det bedöms möjligt att klara dagsljuskravet
med fönster och fönsterstorlekar, som även är lämpliga ur arkitektoniskt hänseende.

Grafisk presentation av median dagsljusfaktor i de simulerade rummen. Det mest kritiska rummet är hörnlägenhetens sovrum som uppnår 0,909% i median dagsljusfaktor, vilket är godkänt men med liten marginal.
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Utblickar
I BBR regleras också utblickar från fönster. Minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar av
rum där människor vistas mer än tillfälligt bör vara placerat så att utblicken ger möjlighet
att följa dygnets och årstidernas variationer. I bostäder bör inte takfönster utgöra enda
dagsljuskällan i de rum där människor vistas mer än tillfälligt. (BBR – avsnitt 6:33)
Alla rum där människor visats mer än tillfälligt bedöms kunna uppföras med BBR:s krav på
utblickar.

Möjlig utbyggnad. Sektion genom vind vid Ystadsgatan.
Ljudisolering och rumshöjd

Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud
från dessa, ljud från angränsande utrymmen och ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den
omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden
inte besväras av ljudet. Kravet är normalt uppfyllt om de nivåer som anges i allmänna råd
till Boverkets byggregler, BBR, uppnås. I råden finns en tabell, 7:21a, som handlar om
lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå i bostäder när särskilt ljudisolerande
åtgärder inte behöver vidtas.
Vid inredning av vindar till bostäder är det viktigt att tillräcklig plats finns för både rumshöjd och isolering av golvet för att dämpa stegljud till underliggande lägenheter.
I BBR regleras rumshöjd. Rumshöjden i bostäder ska vara minst 2,40 meter. I begränsade
delar av rum får denna rumshöjd underskridas. I sådana delar av rum där ståhöjd behövs
får rumshöjden dock inte vara lägre än 2,10 meter under horisontella delar av tak eller 1,90
meter under snedtak. (BBR - avsnitt 3:3111)
Det bedöms möjligt att klara en tillfredställande rumshöjd efter isolering av golvet.
Fastighetsgemensamma resurser och system

Tillkommande lägenheter (12 stycken) påverkar fastigheternas gemensamma resurser och
system genom att tekniska systemen och gemensamma lokaler och gårdsmiljö ska delas av
flera.
Det VA- och elsystem som finns på fastigheten i dag, bedöms tillräckligt för de tillkommande lägenheterna och inga negativa konsekvenser bedöms uppstå.
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Tillkommande lägenheter kan påverka gårdsmiljön genom att denna ska delas av fler. Negativa konsekvenser av detta bedöms kunna undvikas genom att gården rustas upp och
iordningsställs så att plats skapas för både utevistelse, cykelparkering och avfallssortering.
Det är viktigt att undvika att miljöhus och cykelparkering anordnas på bekostnad av gårdsmiljön.
Förråd för befintliga och tillkommande lägenheter kan lösas på vind och i källare.
Omgivningsbuller

Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar anges i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35
kvm är motsvarande nivå 65 dBA.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.
Planområdet är utsatt för trafikbuller från Nobelvägen, Ystadsgatan och Simrishamnsgatan.
Trafikbullernivåer bedöms inte överskridas, eftersom tillkommande bostäder är belägna
högst upp i huset. Tillkommande lägenheter mot Falsterboplan har endast fönster mot gården.

Buller (dBA) från vägtrafik. Kartan visar de beräknade bullervärdena 2 m ovan mark, från vägtrafik.
Källa: Miljöförvaltningen. Ljudnivåerna är beräknade 2017. Planområdet markerat med röd, heldragen linje.
Trafikkonsekvenser

Detaljplanen bedöms inte påverka den allmänna trafiksituationen i området. Tillskottet av
lägenheter är litet. Fastigheten är centralt placerad och tillgången till kollektivtrafik stor, vilket bedöms ge boende och besökare möjlighet att komma med kollektivtrafik, per cykel
och till fots.
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2.3 Samhällskonsekvenser
Tillgänglighet

Om lägenheter är större än 35 kvm krävs hiss med fullständig tillgänglighet mellan marknivå och lägenhetsentré, fullständig tillgänglighet inom bostaden samt tillgänglighet mellan
bostad och bostadskomplement (lägenhetsförråd, tvättstuga etc.). I planerat projekt nås
samtliga lägenheter med hiss.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera 12 lägenheter (1-3 ROK). Med tanke på de
små lägenhetsstorlekarna och det begränsade antal lägenheter bedöms inte planens genomförande innebära någon större belastning för närliggande kommunal service som till exempel förskola/skola.

3 Genomförande
3.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägaren ansvarar för förändringarna inom kvartersmark.
3.2 Tekniska genomförandefrågor

De flesta av de tillkommande vindslägenheterna behöver kunna utrymmas utan räddningstjänstens medverkan, eftersom tillgängligheten för räddningstjänsten, från gatufasaden, saknas. Egenutrymning löses vanligtvis genom anordnande av Tr2-trapphus eller tillgång till
två av varandra oberoende utrymningsvägar. I planerat projekt har lägenheterna tillgång till
två oberoende trapphus. Plats för stegbil finns på gata för de lägenheter som kan utrymmas
med räddningstjänstens medverkan. Exploatör ska redovisa att utrymning är säkerställd i
samband med bygglovsansökan.
Exploatören måste kunna uppvisa ett avtal vid bygglovsgivning, som visar att de har nyttjanderätt över det antalet parkeringsplatser som motsvarar redovisat behov enligt
gällande parkeringspolicy.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

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 fler bostäder kan skapas i ett centralt läge utan att ta ny
mark i anspråk.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och
har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från räddningstjänsten syd och kulturförvaltningen
deltagit.
5.2 Område där ändring av detaljplan görs
Plandata

Området som är föremål för ändring är en del av kvarteret Böljan i Innerstaden. Kvarteret
ligger väster om Falsterboplan och omgärdas av gatorna Falkenbergsgatan, Simrishamnsgatan, Falsterbogatan och Ystadsgatan. Fastigheterna som är föremål för ändring heter Böljan 3 och Böljan 4. Böljan 3 ligger i hörnet Simrishamnsgatan/Falsterbogatan och Böljan 4
ligger i hörnet Falsterbogatan/Ystadsgatan.

Falsterboplan

Område där ändring av detaljplanen görs markerad med röd linje
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Bebyggelse

Byggnaderna på fastigheterna är uppförd under 1930-talet, efter ritningar av Fritz Österlind. De innehåller sammanlagt 47 befintliga lägenheter (främst 2: or). I bottenvåningen på
Böljan 3, hörnet Simrishamnsgatan/ Falsterbogatan, finns en mindre livsmedelsbutik.
Fastigheternas vindar används i dag till förråd för lägenheterna.
Byggnaderna är fyra våningar och har en relativt sammanhållen takfot med övriga byggnader i kvarteret. Taken är sadeltak med rött tegel och med en brantare takvinkel mot gatan
än gården.
På Böljan 4 finns i dag en takkupa in mot gården. I övrigt finns inga takkupor på berörda
fastigheter. I kvarteret i övrigt finns takkupor mot gata och gård i halva kvarteret (mot
Ystadsgatan, Simrishamnsgatan och Falkenbergsgatan).
Byggnaderna har mot gatan fasader i naturstenfärgad puts med slätputsade band som ger
en horisontell verkan. Fasaden har enstaka putsdekorer samt bruna fönster. Mot gården är
fasaderna i rött tegel. Byggnaderna har inga balkonger.
Entré och passage till gemensam innergård för Böljan 3 och 4 finns från Simrishamnsgatan,
Falsterbogatan och Ystadsgatan.
Enligt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad ingår kvarteret i karaktären ”Sluten
kvartersstad” Enligt programmets rekommendationer är vindsinredningar med lämplig utformning ofta möjliga på branta hustak, medan de däremot är olämpliga mot gatan på
byggnader med obrutna eller flacka tak. På dessa får istället övervägas takfönster eller möjligen kupor mot gården, där miljön ofta är mindre känslig.

Kvarteret sett från öster. Berörda byggnader markerade.
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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 även redovisat som särskild värdefull kulturmiljö i översiktsplanen, vilket innebär att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt kulturhistoriska värden i samband med detaljplanering, bygglovsbeslut eller andra ändringar, så att värdena så långt möjligt kan bibehållas och förändringar kan bidra positivt till kulturmiljön. Hänsyn ska tas till såväl helhet som
till de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värden.
Byggnaderna på Böljan 3 och 4 är uppförda i en enkel klassicism. De har genom åren
byggts om och putsdekor har tagits bort, färgsättningen förändrats och fönster med en annan indelning, än den ursprungliga, har satts in. Sadeltaken, med enkupigt rött lertegel är
dock bevarade och ger byggnaderna en bevarad karaktär som är av värde, eftersom de ingår
i ett större område med byggnader från samma tid och med liknande arkitektur. Arkitekturen är karakteristisk för Malmö under mellankrigstiden. Byggnaderna ligger exponerat mot
Falsterboplan. Omgivande bebyggelse med fasader ut mot parken samt Nobelvägen har liknande tegeltak som är orörda och saknar takfönster eller takkupor.

Böljan 3 och 4 sedda från Ystadsgatan, söder om Falsterboplan. Böljan 3 längst till höger i bild. Böljan 4 längs till
vänster i bild.
Grönstruktur

På gården finns träd, buskar och gräs.
Kollektivtrafik

Fastigheterna ligger centralt. Busshållplats finns på Nobelvägen. Till busstation Södervärn
är det cirka 600 meter. Det är cirka 700 meter till Triangelns tågstation.
Gång-, cykel- och biltrafik

Separata gångbanor finns på omkringliggande gator.
Separat, central cykelväg finns på Ystadsgatan, intill planområdet.
Teknisk försörjning

Planområdet är försörjt med ledningar för el, tele och VA som tillkommande lägenheter
kan anslutas till.
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Kommunal och kommersiell service

Läget är centralt och inom en radie av 1000 meter finns förskolor, skolor, handel, restauranger och vårdcentral.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kulturmiljö, M:K 114. Bedömningen har
gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset. Detta eftersom förändringen av befintlig bebyggelse och miljö är obetydlig och inte påverkar stadsplanemönster,
stadens siluett, miljöer eller de byggnader som är uttryck för riksintresset.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som existerande blandad stadsbebyggelse.
Den planerade åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Den planerade åtgärden är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen.
Gällande detaljplan

Området är tidigare planlagt. Gällande detaljplaner är stadsplanerna PL 77 och PL 78.
(Ändringar görs endast i PL 77. Inga ändringar görs i PL 78. PL 78 är en ändring av stadsplan PL 77 som berör vissa kvarters gårdsrum, däribland gården på Böljan 3 och 4, med
tillägget att kvartersområdet är avsett för gemensam gård och att gården får underbyggas.

Gällande detaljplan PL 77. Område där ändring av detaljplanen är aktuell är markerad med röd linje.
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Gällande detaljplan PL 78. Inga ändringar av detaljplanen är aktuella. PL 78 är en ändring av stadsplan PL 77
som berör vissa kvarters gårdsrum, däribland gården på Böljan 3 och 4, med tillägget att kvartersområdet är avsett
för gemensam gård och att gården får underbyggas.

Fastighetsindelningsbestämmelse
Tomtindelningen TI 108 B gäller som fastighetsindelningsbestämmelse. Fastighetsindelningen är genomförd.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•

Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Bostadspolitiska mål, 2018-2022
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun

Utredningar till grund för planförslaget

•

Dagsljusutredning kv Böljan- Vistelserum med takkupa mot Ystadsgatan, PE Byggnad Sektionen för Energi och Miljö, 2019- 10-22.

Stadsbyggnadskontoret

Johanna Perlau

Anna Vindelman

Enhetschef

Planhandläggare
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