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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i Bellevuegårdens östra del genom
tillägg av nya byggrätter. Detta kommer att bidra till en högre bebyggelsetäthet och en
större variation i området. Syftet är vidare att stärka Bellevuegårdens koppling till omgivningen och skapa en ökad stadsmässighet genom att ny bebyggelse vänder sig mot gatorna.
Förtätningen ska ske i samklang med bevarandet av en god, bilfri boendemiljö och upplevelsen av ett grönt bostadsområde med plats för barns lek och behov av rörelse. Syftet är
också att möjliggöra skola och förskola i ändamålsenliga lokaler samt säkra att verksamhet
för vård av äldre är möjlig inom området.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

•

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för fler bostäder i Bellevuegårdens
östra del genom tillägg av nya byggrätter Syftet är också att möjliggöra ändamålsenliga lokaler för skola och förskola som redan finns i området samt säkra att verksamhet för vård av äldre är möjlig inom området.

•

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att möjliggöra ett mer sammanhållet Bellevuegården med mer varierad bebyggelse inom området. Förslaget innebär att Bellevuegården kopplas samman bättre med sin omgivning genom att tillkommande bebyggelse har framsidor med entréer mot Stensjö- och Delsjögatan och Lorensborgsgatan.

•

Förtätningen ska ske i samklang med att bevara en bilfri boendemiljö och upplevelsen av ett grönt bostadsområde med plats för barns lek och behov av rörelse.

•

Detaljplanen möjliggör bebyggelse i tre till tio våningar i form av sex nya flerbostadshus, ett kringbyggt kvarter och två längor radhus. Förslaget visar cirka 260 nya
lägenheter och 24 radhus.

•

Möjlighet till påbyggnad med en våning vid gavlarna på de befintliga högre skivhusen medges i nu gällande plan och föreslås bekräftas i planförslaget. Påbyggnader
skulle ge ytterligare cirka 60 lägenheter.

•

Detaljplanen möjliggör nya lokaler för befintlig skola och förskola inom två nya
byggrätter. Dessa kan enligt planförslaget nyttjas till bostäder om inte skola eller
förskola skulle förverkligas.

Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Planområdet utgör östra delen av Bellevuegården som är ett av de sista miljonprogramsområdena som byggdes i Malmö. Det uppfördes i början av 1970-talet på tidigare åkermark.
Områdets bebyggelsestruktur är ett representativt exempel för miljonprogrammets stadsbyggnadsideal. Marken inom planområdet ägs av det kommunala bostadsbolaget MKB.
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Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är i huvudsak upprättat i enlighet med översiktsplanen men avviker genom att
även föreslå bebyggelse på bostadsgårdar.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att möjliggöra ett mer sammanhållet Bellevuegården
med fokus på områdets gränser mot omkringliggande gator samtidigt som fler olika byggnadstyper ger en större variation. Förslaget innebär att Bellevuegården kopplas bättre samman med sin omgivning genom att tillkommande bebyggelse har framsidor med genomgående entréer mot Stensjö- och Delsjögatan. En ny cykelbana planeras utmed Delsjögatans
norra sida för att skapa en säker koppling till cykelvägnätet i Lorensborgsgatan och i Ärtholmsparken. Cykelbanan kan genomföras inom gällande plan.
2.2 Bebyggelse och bostadsgårdar

Inåt föreslås Bellevuegården bli mer sammanhållet genom tydligare avgränsade gårdar. Avsikten är att den tydligare avgränsningen ska bidra till ökad känsla av tillhörighet och social
uppsikt. Byggnaderna har placerats för att tydliggöra skillnaden mellan de privata gårdarna
och halvprivata gårdsgator som mynnar i en torgyta/vändplan framför de nya bostadshusen. Förtätningen ska samtidigt bevara en bilfri boendemiljö och upplevelsen av ett grönt
bostadsområde med plats för barns lek och behov av rörelse.
Bostadsgårdarna storlek kommer att minska för att ge plats åt ny bebyggelse. Antal kvadratmeter gårdsyta på kvartersmark inom kvarteren Stensjön och Delsjön kommer att minska
från cirka 40 m2/lägenhet till cirka mellan 17–21 m2 /lägenhet beroende på om de boende
får tillgång till skol- och förskolegårdar när de inte nyttjas av verksamheterna.

Modellbild över aktuellt förslag. Vy från söder.
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2.3 Användning av allmän plats
PARK

Bellevueallén som korsar mitten av planområdet är ett allmänt gång- och cykelstråk. I gällande detaljplan ligger stråket utlagt som allmän park och planbestämmelsen park syftar till att säkerställa att stråket fortsatt används som
ett allmänt gång- och cykelstråk.

2.4 Användning av kvartersmark
B

Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra nya bostäder i flerbostadshus och
radhus inom planområdet (byggnader markerade med nr 1-7 på illustrationen
på nästa sida). Den syftar också till att bekräfta åtta befintliga flerbostadshus
som finns inom planområdet som bostadsändamål (byggnader märkta med
a-h på illustrationen). 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 25900 m2 tillkommande BTA bostäder, varav en del får nyttjas
till skola, cirka 284 bostäder enligt illustrationen samt möjlighet till ytterligare
cirka 5800 m2 BTA bostäder, cirka 60 lägenheter, som påbyggnader på
befintliga bostadshus.

D1

Äldrevård. Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra vård av äldre i tillkommande och befintliga bostadshus inom planområdet. Funktionen finns inte
med i det illustrerade förslaget utan regleras för att säkra möjligheten i framtiden.

S

Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra skola och förskola inom planområdet. Det finns sedan tidigare en förskola och skola i befintliga flerbostadshus och tanken är att dessa ska flytta till nya mer ändamålsenliga lokaler. Förskolan föreslås i byggnad 5 på illustrationen och skolan i nummer 3. Förskolan planeras för 80 barn och skolan för 180 elever.
Enligt stadsbyggnadsnämndens riktlinjer Friytor vid förskolor och skolor ska
friytan på förskolegårdar uppgå till 30 m2/barn och 15 m2/barn på skolgårdar.
Förskoletomten är ca 3300 m2. När byggnadsarea för huvudbyggnad och
komplementbyggnader samt ytor för cykelparkering och parkering för rörelsehindrade dragits av återstår 2600 m2 för friyta, entréytor etc. Förutsättningar att uppnå 30 m2 friyta per barn bedöms därmed som goda.
Grundskoletomten är ca 3700 m2. När byggnadsarea för huvudbyggnad och
komplementbyggnader samt ytor för cykelparkering och parkering för rörelsehindrade dragits av återstår ca 3100 m2 för friyta, entréytor etc. Förutsättningar att uppnå 15 m2 friyta per barn bedöms därmed som goda.

E

Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra uppförande av nätstationer för att
säkerställa elförsörjningen inom planområdet.
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Illustrationsplan 2020-03-06, Liljewall arkitekter för MKB
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2.5 Egenskapsbestämmelser för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap

allé

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa befintlig allé längs det allmänna
gång- och cykelstråket i planområdets mitt.

2.6 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

e1

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa förgårdsmark framför radhusen,
byggnader nummer 4 på illustrationen. Placering av byggnaderna är därmed
inte helt låst. Flexibiliteten möjliggör en förskjutning av radhusen lik den i illustrationen.
Syftet med planbestämmelse om prickmark är att möjliggöra förgårdsmark
framför byggnader samt säkra gårdsgatorna och torgen. Markparkering är
inte tillåtet då tillgänglighet till gård och friyta har högre prioritet. Parkering
ska istället ske i underjordiska garage. Bullerskärm får inte uppföras eftersom
det motverkar syftet med detaljplanen om att bättre koppla ihop Bellevuegården med sin omgivning. Bullerskärm riskerar att förstärka områdets introverta karaktär. Balkonger, skärmtak, underjordiska parkeringar och avfallsutrymmen får finnas på och under prickmarken. 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 boendes, skoloch förskolebarnens tillgänglighet till gårds- och friyta. Komplementbyggnader och nätstationer får uppföras men får högst utgöra 10% av korsmarken.
Markparkering är inte tillåtet då tillgänglighet till gård och friyta har högre
prioritet. Parkering ska istället ske i underjordiska garage. Balkonger, skärmtak och uteplats får finnas utan någon begränsning. Underjordiska parkeringar och avfallsutrymmen får finnas på och under korsmarken. Parkeringsplats för rörelsehindrad får också finnas då denna måste finnas inom 25 m
från entré till bostäder, skola och förskola.
Syftet med planbestämmelse om högsta tillåtna nockhöjd är att reglera tillkommande och befintlig bebyggelse i höjdled.
Syftet med bestämmelse om högst byggnadshöjd och totalhöjd är att bekräfta
planbestämmelser i befintlig detaljplan. Detaljplanen medger påbyggnad med
en våning vid gavlarna på de befintliga högre skivhusen. Detta regleras med
högsta nockhöjd 21,5 m för sexvåningshusen respektive 29,0 eller 29,5 m för
niovåningshusen.
I den sydvästra delen av området möjliggör detaljplanen för ett halvöppet
kvarter i sex och tio våningar där den högsta delen föreslås ut mot Lorensborgsgatan, byggnad 1 på illustrationen. Högsta tillåtna nockhöjd är 26,5 m
respektive 33 m.
Detaljplanen möjliggör uppförandet av två stycken lamellhus i fem våningar
på det som idag är gård, ett inom Stensjön och ett inom Delsjön, byggnad två
och sex på illustrationen. Högsta tillåtna nockhöjd är 22,0 m.
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Detaljplanen möjliggör uppförandet av två längor med radhus i upp till tre
våningar på det som idag är gård, en inom Stensjön och en inom Delsjön,
byggnad åtta och nio på illustrationen. Högsta tillåtna nockhöjd är 10,5.
Mot Delsjögatan möjliggör detaljplanen en byggrätt i sex våningar som sluter
kvarteret med befintlig 6-vånings bebyggelse söder ut, byggnad tre på illustrationen. Högsta tillåtna nockhöjd är 36,5,0 m. Enligt förslaget inryms skola i
de första tre våningarna och därför beräknas dessa ha högre våningshöjd än
bostadsvåningarna.
I den östra delen av Delsjögatan in mot Ärtholmsparken möjliggör detaljplanen radhus som förslås grupperas med trädgårdar mot en gemensam gränd
och ha entréer mot allmän gata och övrig bebyggelse. Radhusen får uppföras
i tre våningar, högsta tillåtna nockhöjd är 10, 5 m. Radhusbebyggelsen har
nummer fyra på illustrationen.
Mot Stensjögatan möjliggör detaljplanen en byggrätt i sex våningar som sluter
kvarteret med befintlig 9-vånings bebyggelse norr ut, byggnad fem på illustrationen. Enligt förslaget inryms förskola i de första två våningsplanen.
Högsta tillåtna nockhöjd är 26,5 m.
I områdets nordöstra hörn föreslås ett kringbyggt kvarter med bebyggelse i
3–6 våningar, byggnad sju på illustrationen. Kvarteret är tänkt att rymma studentbostäder. Högsta tillåtna nockhöjd är 14 respektive 23,5 m.
f1 – f7

Bestämmelse om nockhöjd kombineras med bestämmelse om våningsantal.
Syftet med detta är att möjliggöra en vissa höjdmässig variation, olika takfall
samt uppförande av trästomme. Ett annat syfte är att säkerställa att våningshöjd inte minimeras. Detta ger även en större förutsägbarhet i hur många nya
bostäder som möjliggörs.

f8

Bestämmelse om att den översta våningen ska vara indragen från fasad syftar
till att framtida påbyggnader på befintliga bostadshus ska underordna sig befintlig byggnad visuellt.

f9

Bestämmelse om genomgående entréer syftar till att säkra att boende får god
kontakt och gen väg till gatan. Varje trapphus kan därmed få en huvudentré
för boende och besökare mot allmän gata och en underordnad entré för boende mot gården. Gårdssidan har då förutsättningar för att bli mer privat för
de boende.

f10

Bestämmelsen om minst en entré mot gatan har samma syfte som ovan och
används där förutsättningarna inte är lika goda för att utforma entréer gengående.

f11

Begränsningen av övre höjd på sockel görs för att inte skapa alltför stort avstånd mellan den som rör sig innanför och utanför byggnaden. Särskilt ur
trygghetssynpunkt är det viktig med denna kontakt. Samtidigt är det en fördel
om fönster till bostadsrum hamnar en bit ovanför ögonhöjd för att förhindra
direkt insyn i bostaden.
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f12

Syftet med att reglera byggrätter med endast radhus är att säkra den önskade
blandningen av boendeformer i planområdet.

Loftgång får inte uppföras mot allmän gata – För att uppnå syftet om stadsmässig bebyggelse reglerar planbestämmelse att loftgångar inte får uppföras motallmän gata.
I syfte att underlätta för att tekniska lösningar samtidigt som byggnadernas övergripande
volym ska vara förutsägbar regleras vad som får finnas ovanför högsta nockhöjd och byggnadshöjd.
Grönytefaktor

I Översiktsplan står det att Malmö ska utvecklas till en hållbar, tät, grön och
blandad stad. En av strategierna för att uppnå en grönare stad är grönytefaktorn. Syftet med bestämmelse är att bevara gårdarnas värdefulla gröna karaktär och samtidigt bidra till goda livsbetingelser för människor, djur och växter
inom planområdet.

Hårdgörningsgrad

Hårdgörningsgraden regleras i syfte att begränsa konsekvenserna som förtätningen innebär i form av ökade mängder vatten (skyfall och dagvatten).

Skydd mot störningar

Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i
förslaget genom planbestämmelse.

2.7 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

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

Marklov

Bestämmelsen syftar till att säkra uppföljningen av bestämmelsen om hårdgörningsgrad. Se ovan.

Startbesked

Detta regleras eftersom markföroreningar har vid undersökning funnits förekomma med halter som överstiger vad som är tillåtet vid känslig markanvändning.

2.8 Trafik
Biltrafik och angöring

All angöring kommer fortsatt att ske i Stensjö- och Delsjögatan samt på kvartersmark. Förslaget innebär att området även fortsättningsvis ska utformas på de gåendes villkor, med
barnens rörelsefrihet som hög prioritet. Nödvändig tillgänglighet till tillkommande byggnader löses genom kvartersgator från kvarterets fyra hörn fram till torgytor/vändplaner enligt
illustration.
Bilparkering

Detaljplanen bestämmer formellt inte ett parkeringstal. Vid bygglov ska gällande parkeringsnorm tillämpas. Det slutgiltiga parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt
prövas i bygglovet och de omständigheter som råder vid det tillfället. Bilparkeringsbehovet
ska tillgodoses på kvartersmark, dock nödvändigtvis inte inom den egna fastigheten.
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Beräkning av bilparkeringsbehovet har gjorts utifrån Parkeringspolicy och parkeringsnorm för
Malmö stad, antagen 2010. För de nya bostäderna som planen möjliggör beräknas parkeringsbehovet utifrån en utgångsnorm på 0,7 bpl/lgh. Omfattande mobilitetsåtgärder kan
resultera i en sänkning ner till 0,5 bpl/lgh. Till dessa normtal tillkommer 0,1 bpl/lgh avsedd
för besökande. För studentlägenheter krävs istället 0,15 bpl/lgh och för enfamiljshus med
gemensam parkeringsanläggning 1,5 bpl per bostad. Planförslaget möjliggör för cirka 130
vanliga lägenheter, cirka 130 studentlägenheter och cirka 24 radhus. Beroende på vilken
nivå av mobilitetsåtgärder som genomförs resulterar detta i ett parkeringsbehov på ungefär
130–160 bilplatser. Skulle byggrätterna som möjliggör tillbyggnad på befintliga bostadshus
utnyttjas eller vanliga lägenheter uppföras istället för studentbostäder kommer det medföra
ett större parkeringsbehov.
Parkeringsbehovet för skolor och förskolor beror i stor grad på verksamheternas omfattning. Förskolan planeras att ha 4–6 avdelningar vilket skulle kräva ungefär 10-15 bilplatser.
För grundskolan kommer elevantalet och upptagningsområdet påverka parkeringsbehovet
vilket gör att en särskild utredning krävs i samband med bygglov.
Större markparkeringar är idag lokaliserade intill återvändsgatornas vändplatser (cirka 100
bpl). Det finns även underjordiska garage under delar av bostadsgårdarna (cirka 650 bpl)
med infarter från de allmänna återvändsgatorna. Genom planförslaget bebyggs de markparkeringar som finns idag. Eventuellt tillkommer 10–15 markparkeringsplatser vid radhusen i
sydost. Idag nyttjas de underjordiska garagen till cirka 70% och skulle den parkering som
idag sker på markparkeringarna istället ske i garagen hamnar användningen kring 80%. Det
finns därmed plats för det tillkommande parkeringsbehovet i de befintliga underjordiska
garagen. En del parkering, i första hand besöks- och korttidsparkering, kan lösas på markparkeringen vid radhusen. Eventuellt parkeringsbehov som inte går att lösa inom fastigheten ska lösas i anläggningar i fastighetens närhet genom avtal eller parkeringsköp.
2–3% av parkeringarna ska anpassas för rörelsehindrade och gångavståndet till tillgänglighetsanpassad entré får inte överstiga 25 m. För att klara avståndskravet krävs flera parkeringsplatser anpassade för rörelsehindrade på kvartersmark vilka kan nås antingen från tidigare beskrivna kvartersgator eller direkt från de allmänna återvändsgatorna.
Cykelparkering

Detaljplanen bestämmer formellt inte ett parkeringstal utan det slutgiltiga parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt prövas i bygglovet och de omständigheter som råder
vid det tillfället. Cykelparkeringsbehovet ska lösas på kvartersmark inom fastigheten.
Parkeringsbehovet för cykel är enligt Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Malmö stad 2,5
cpl/lgh för flerbostadshus medan det för studentlägenheter är 1,5 cpl/lgh. Det totala cykelparkeringsbehovet blir med cirka 130 studentlägenheter och 130 vanliga lägenheter cirka
520 cykelplatser. Skulle byggrätterna som möjliggör tillbyggnad på befintliga bostadshus utnyttjas eller vanliga lägenheter uppföras istället för studentbostäder kommer det medföra
ett större parkeringsbehov.
För förskolans planerade 4–6 avdelningar krävs cirka 15–20 cykelplatser och för grundskolan krävs totalt 30–70 cpl/100 elever. Beroende på antalet elever på den planerade grundskolan kommer antalet cykelplatser variera, med 180 elever kan cykelparkeringsbehovet
förväntas ligga i intervallet 50–130 platser. För skolorna ska all cykelparkering lösas i anslutning till entréerna.
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2.9 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Ny bebyggelse ansluts till befintligt system för VA.
Avfallshantering

Förslaget förutsätter att befintlig sopsug i planområdets nordöstra hörn tas bort. Den upptar mycket yta och erbjuder endast hantering av restavfall. Den föreslås därför att ersätts
med miljöhus och underjordiska avfallsbehållare. Eftersom området är trafikseparerat och
all angöring sker ifrån Stensjö- och Delsjögatan är avståndet från de mest centralt placerade
bostäderna till allmän gata cirka 160 meter. Detta är ett för långt avstånd att begära att boende ska bära och sortera sitt avfall. Därför behöver avfallfordon köra på gårdsgatorna på
kvartersmark fram till de illustrerade torgytorna/vändplaner inom området för att nå miljöhus och underjordiska behållare.
Värme

Ny bebyggelse ansluts till befintligt system för fjärrvärme.
El

Planerad förtätning kan komma att generera behov av ytterligare en nätstation i området.
Nätstation får enligt förslaget placeras inom område med korsmarkerad mark.
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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. Detaljplanen innebär att flera markområden som idag nyttjas till markparkering omvandlas till
byggnad och bostadsgård. Förtätning sker också på mark som idag är bostadsgård men
sammanlagt förväntas planen innebära en minskning av hårdgjorda ytor i området. Planområdet har god kollektivtrafikförsörjning och ligger direkt vid cykelvägnätet.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget i helhet innebär en stor förändring av den fysiska miljön. De bostadshus och
radhus som möjliggörs på bostadsgårdarna förändrar strukturen och minskar gårdsytan
samt leder till att tillgänglig gårdsyta kommer längre bort från ett flertal trapphus.
Gångytor görs om till körbara gårdsgator som mynnar ut i små torg. En del av den nya bebyggelsen placeras i områdets utkanter och kommer vända sig med entréer och bostadsfönster mot omgivningen och därmed bidra till att tydligare definiera områdets kanter mot
Stensjö- och Delsjögatan. En byggnad med tio våningar har bedömts fungerande mot Lorensborgsgatan vilket motiveras med att gatan är bred, det är ett stort avstånd till nästa
byggnad och att områdets karaktär utgörs av en storskalighet. Sammantaget kan förslaget
leda till en välgörande ökning av kontrasten mellan privat gård, halvprivat gårdsgata och
omgivande gator, även om ett antal befintliga bostäder förlorar det som de upplever som
sin gård.
Sol/dagsljus/vind/mikroklimat

En dagsljusstudie kommer att tas fram under planprocessen. Studien ska utreda hur tillkommande bebyggelse påverkar dagsljusförhållanden i befintliga bostäder. Den ska också
utreda dagsljusförhållanden för tillkommande bebyggelse.
Kulturmiljö och arkeologi

Planförslaget innebär inte att någon befintlig bostadsbebyggelse behöver rivas. För att möjliggöra det nya kvarteret som föreslås i områdets nordöstra hörn måste en sopsugsanläggning rivas.
Tillägg av ny bebyggelse inom området kommer att ha negativ påverkan på kvaliteterna
som ges av den ursprungliga strukturen med långa siktlinjer, stora öppna och bilfria gårdar,
ljusa lägenheter och markparkeringar.
Förslaget förhåller sig till platsens befintliga struktur men utmanar den i vissa avseenden i
syfte att förbättra och uppdatera områdets rumsliga uppbyggnad. För att signalera att ett
nytt lager av bebyggelse har lagts till är ambitionen att tilläggen tydligt ska skilja sig från den
befintliga bebyggelsen.
Naturmiljö

De ytor som tas i anspråk i områdets utkant består av parkeringsplatser, skolgård och förgårdsmark i form av gräsbevuxna ytor med låga biologiska värden. I områdets sydöstra del
där skolgård finns idag är det en mindre lekplats. Ytan föreslås bli till radhus med trädgårdar. För att möjliggöra byggrätten i områdets sydvästra del kommer ett antal större träd att
behöva tas bort. Planen innebär därmed möjligheter till förbättrad situation i delar av området men också försämringar på andra platser inom området.
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Bostadsgårdar

Ett genomförande av planförslaget innebär att bostadsgårdarna minskar för att ge plats åt
ny bebyggelse och skol- och förskolegård samt att det blir fler boende som delar på gårdarna. Trots att friyta totalt sett är tillräcklig kan tilläggen upplevas som att man blir berövad sin gård.

Här visas en bild över de kvalitativa och alltid tillgängliga gårdsytorna i området idag jämfört med efter förtätning.

En konsekvens av att bostadsgård tas i anspråk för skol- och förskolegård är att några
trappuppgångar förlorar en direktkontakt med sin mer privata bostadsgård, vilket påverkar
de små barnen mest. Bostadsgård som alltid är tillgänglig kommer finnas längre från entrén
och därför inte upplevas på samma sätt tillhöra trappuppgången och bidra till kontaktytor
mellan grannar. Även om skol- och förskolegårdarna kan komma att göras tillgängliga kvällar och helger kommer det finnas risk för problem gällande ansvar för drift och underhåll
vilket kan försvåra för de boende att nyttja ytorna även när verksamheten inte är igång.
Gårdarna kommer att skuggas i högre grad som en konsekvens av den föreslagna bebyggelsen.
Risker och säkerhet

Planområdet ligger utom riskavstånd för bensinstation vid Svansjögatan varför inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
Luftkvalitet

Enligt kartläggning för beräknade föroreningar i luft i Malmö, tillhandahållen av miljöförvaltningen och uppdaterad 2017, är halterna av kvävedioxid förhöjda inom planområdet.
Ut med av Lorensborgsgatan och Stadiongatan ligger halterna mellan
14–15 µg/m3 och inne i bostadsområdet mellan 11-13 µg/m3.
Gränsvärde för miljökvalitetsnorm för kvävedioxid är 40 µg/m3. Enligt stadens riktlinjer
bör förskolor planeras så att lokalerna samt ytor för utevistelse har en luftkvalitet där halten
kvävedioxid understiger 20 µg/m3 som årsmedelvärde.
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Planförslaget bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen överskrids och föreslagen markanvändningen anses vara lämplig i förhållande till luftkvaliteten. Den trafikökning som
förslaget genererar är av en sådan liten omfattning att inte närområdet påverkas och inte
heller platser i Malmö där det finns risk för att normerna överskrids.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till Lommabukten,
Öresund, som är slutlig recipient. Målet för Lommabukten är att uppnå god ekologisk status år 2021 samt god kemisk status år 2015.
Tillåten markanvändning bidrar inte till ökad övergödning. Inga större nya ytor för markparkering tillskapas till planområdet. Det ses inte befogat att ställa krav på någon teknisk
lösning med uppsamling av dagvatten från parkering även om genomförandet innebär ett
ökat samnyttjande och därmed fler antal bilar på parkeringsplatserna. Fler bostäder bedöms
inte i sig medverka till ökade föroreningsbelastningar. Trafikflödet bedöms inte ändras markant inom planområdet.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Dagvatten och skyfall

Planområdet ligger i en del av Malmö där stora vattenvolymer samlas vid kraftiga regn. Källare och garage inom planområdet utsattes för skador till följd av översvämning vid skyfallet 2014. Sedan dess har MKB vidtagit åtgärder för att bättre hantera liknande situationer
framöver.
Omkring 67 procent av planområdets yta är idag hårdgjord eller takyta. Om planförslaget
genomförs enligt presenterad skiss minskar hårdgörningsgraden till omkring 65 procent, då
nya byggnader föreslås både på hårdgjord och på grön mark. Grönytor utökas inom planområdet genom att ny gård etableras på ytors som idag är parkering framför allt i områdens
nordöstra och sydvästra hörn.
Närområdet har idag problem med översvämning vid skyfall. Konsekvenserna av skyfall
inom planområdet behöver studeras vidare.
Reglering av byggrätter och hårdgörningsgrad syftar till att minska konsekvenserna som exploatering har på dagvattensystemet och skyfallssituationen samt säkra att det finns ytor
som kan nyttjas till hantering av vatten.
Markföroreningar

Marken i området utgörs enligt jordartskarta (Sveriges Geologiska Undersökning, 2019) av
moränlera eller lerig morän samt fyllningsmassor av okänt ursprung.
En översiktlig miljöteknisk undersökning av området har genomförts. Undersökningen visar att vissa föroreningar förekommer med nivåer som överstiger riktvärdena som gäller för
känslig markanvändning, dvs bostäder och skola. Förorenade massor måste åtgärdas innan
byggnation. Kompletterande undersökningar kan behövas i det fortsatta planarbetet.
Elektromagnetiska fält

Den nya nätstationen i planområdets kan placeras minst 5 meter från lokaler som används
för långvarig vistelse. Elnätsföretaget ska i samband med byggnation kunna visa att gällande
riktlinjer för elektromagnetiska fält uppfylls.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar anges i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
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fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35 m2
är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida 50 dBa ekvivalent och 70 dBa maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.
Detaljplanen innehåller en bestämmelse som gör ovanstående riktvärden bindande.
Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller riktvärdet.
Malmö stads översiktliga bullerberäkning (Miljöförvaltningen, Malmö stad, september
2017) visar att bullernivåerna för ny, föreslagen bebyggelse inom planområdet inte överskrider 60 dB(A).
En mer detaljerad bullerutredning som tar hänsyn till framtida trafikmängder kommer att
tas fram i det fortsatta planarbetet.

Översiktlig bullerberäkning för vägtrafik 2 meter ovan mark. Planområdet markeras med blå linje.
Trafikkonsekvenser

Förslaget förväntas medföra en liten ökning av trafikrörelser i området. Detta kommer studeras närmare i det fortsatta planarbetet.
Delsjögatan föreslås smalnas av till följd av ny cykelbana som föreslås utmed gatans norra
sida. Utformningen tas fram tillsammans med Fastighets- och gatukontoret i det fortsatta
planarbetet. Cykelbanan kan genomföras enligt gällande detaljplan.
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Enligt förslag i pågående detaljplanearbete för fastigheten Hyllie 9:5 ska även Stensjögatan
smalnas av. I detta fall till följd av att fastigheten Hyllie 9:5 föreslås utökas söderut och österut. Gatans utformning tas fram tillsammans med Fastighets- och gatukontoret i det fortsatta planarbetet.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Exploateringsavtal ska upprättas mellan Malmö stad och fastighetsägaren.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastighet Stensjön 6
Fastigheten utökas söderut. Mark förs över från Hyllie 160:12.
Fastighet Delsjön 1 och 3
Fastigheterna utökas söderut. Mark förs över från Hyllie 160:12.
Fastighet Hyllie 160:12
Fastigheten minskas. Mark förs över till Delsjön 1 och 3.

Karta över fastigheter inom området.
3.5 Samhällskonsekvenser
Social konsekvensbeskrivning (SKB)

Vid uppstarten för arbetet med detaljplanen har en social konsekvensbedömning gjorts
(2016-05-27). Syftet var att få en bild av förslagets sociala konsekvenser enligt den modell
som tagits fram av den lokala Healthy Cities-gruppen. Sedan dess har föreslagen förtätning
förändrats mycket och en ny social konsekvensbedömning kommer att göras baserat på det
förslag som nu presenteras.
Bostadspolitiska mål

Kommunfullmäktige antog den 26 april 2018 en handlingsplan för bostadsförsörjning. Målen ska bland annat utgöra utgångspunkt för planläggning enligt plan- och bygglagen.
18 (30)

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
planförslaget medger uppförande av en funktionsblandad bebyggelse där
behov av lokaler för skola och barnomsorg kan uppfyllas.
Barnperspektiv

Bellevuegården är barnrikt. Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta
rummet. Planområdet har goda förutsättningar för att fortsatt vara en bra miljö för både
barn och vuxna genom att den bilfria miljön behålls, samt att det redan säkra och utvecklade gång- och cykelvägnätet värnas i förslaget. Den bilfria karaktären bedöms bibehållas
eftersom enbart begränsad behörighetstrafik får föras in inom området.
Tillägg av bebyggelse i områdets utkanter och på gårdarna kan bidra till mer avgränsade
gårdar och mindre gårdsrum vilket kan bidra till ökad känsla av tillhörighet för både barn
och vuxna. Dock kommer andelen gårdsyta att minska samtidigt som det blir fler barn och
vuxna som ska dela på den kvarvarande gårdsytan. Att bostadsgårdarna minskar, och inte
längre anknyter till ett antal trappuppgångar kan förstärka riskfaktorerna kopplade till den
fysiska miljön som pekats ut av CTC. Det är därför av stor vikt att kvaliteten på gårdarna
hålls hög och att den grönska och de lekmöjligheter som tas bort i och med förtätning ersätts. Plantering på skol- och förskolegård begränsas av att de ligger ovanpå parkeringsgarage.
Jämställdhet

Det är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv att förslaget ger möjlighet för fler centralt belägna bostäder där det är enkelt att resa kollektivt, till fots och med cykel samt med närhet
till service så som förskolor och skolor, både inom och i närheten av planområdet.
Ökad trygghet både på kvartersmark och i de offentliga rummen är också positivt ur ett
jämställdhetsperspektiv. Nya bostadshus placeras så att de bidrar med mer liv, rörelse och
ögon på gatan.
Kommunal service

Detaljplanens möjliggör cirka 344 nya bostäder inom området. Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och till större delen består av mindre hyreslägenheter,
bedöms bostäderna generera ett behov av cirka 60 förskoleplatser och cirka 50 grundskoleplatser på lång sikt. På kort sikt kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i området. Beräkningen är genomförd i en modell för beräkning av behov av för- och grundskoleplatser som alstras genom ny bebyggelse, framtagen av stadsbyggnadskontoret 2017.
Behovet av nya förskoleplatser kan delvis lösas inom detaljplanen genom att nya lokaler
med plats för 80 barn möjliggörs, dock ersätter dessa de ca 65 platser i området idag inom
verksamheter med lokaler i ombyggda lägenheter. Frågan ska studeras vidare i det fortsatta
planarbetet.
Behovet av grundskoleplatser löses genom att nya lokaler med plats för 180 barn möjliggörs för den grundskola som finns inom planområdet där det idag går ca 130 barn.
Relevanta övriga projekt

Samtidigt med denna detaljplan pågår ett planarbete för att pröva ändrad användning och
förtätning med nytt bostadshus på Hyllie 9:5 norr om aktuellt planområde, Dp 5623.
Nyligen laga kraft-vunna detaljplan i området är förtätning av Bellevuegården väster om
Lorensborgsgatan, Dp 5539, samt detaljplan som tillåter en utökning av Stensjöns förskola
med en ny, större byggnad, Dp 5549.
Arbete med att ta fram ett planprogram för Lorensborg och Bellevuegården pågår. Fokus
ligger på förändring av och förtätning med ny bostadsbebyggelse utmed Lorensborgsgatan.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Överenskommelser mellan fastighetsägare och verksamheterna för skola respektive förskola behövs gällande de boendes möjlighet att använda skol- respektive förskolegård.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet
av området.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan
körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och
uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband med
bygglovsansökan.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen för strålning och
brandrisk.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och respektive fastighetsägare. 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 kommer preliminärt att reglera frågor som handlar om överlåtelse av
mark, ersättning för gatukostnader och andra åtgärder på allmän plats, som åtgärder på närliggande parkmark.
I förslaget till exploateringsavtal bestäms om att alla kostnader för nödvändiga flyttningar
av ledningar ska bäras av exploatören.
Förslaget till exploateringsavtal kommer utgöra bilaga till denna detaljplan.
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Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom sammanläggning. Övriga förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering.
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 och förskoleplatser i Malmö. Det
motiveras också av behovet av att stärka Bellevuegårdens koppling till omgivningen och
skapa en ökad stadsmässighet genom att ny bebyggelse vänder sig mot gatorna.
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.
Historik i processen

Planområdets omfattning
Planområdet för den aktuella detaljplanen har efter planuppdrag delats upp i tre detaljplaner. Parallellt med detta planförslag handläggs Hyllie 9:5 som eget planärende Dp 5623.
Detaljplan Dp 5549 för Stensjöns förskola (fastigheten Stensjön 7) är redan antagen.
Ändring av planförfarande
Vid beslut om att ge planuppdrag valde nämnden att planen skulle handläggas med utökat
förfarande. Eftersom arbetet med planprogram för Lorensborg och Bellevuegården har påbörjats och planområdet för den aktuella detaljplanen har minskat sedan uppdraget gavs
har nämnden vid beslut om samråd ändrat till standardförfarande.
Planuppdrag
Vid stadsbyggnadsnämndens beslut att påbörja planarbetet i december 2016 gavs ett tillägg
om att verka för att Bellevuegården ska utvecklas till en funktionsblandad stadsdel med en
variation av boendeformer som passar hushåll med olika möjligheter att efterfråga bostäder. Fokus ska även ligga på att förbättra tryggheten i de offentliga miljöerna, ge bättre rörlighet för barn och unga, samt att planarbetet ska ske i dialog med de boende.
Därtill fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att verka för att möjliggöra att Lorensborgsgatan på bästa sätt kan omvandlas till en stadsgata utan barriärverkan och med
möjlighet till ytterligare bostadsbebyggelse. Lorensborgsgatan är utpekad som sträckning
som stråk för kollektivtrafik med hög kapacitet översiktsplanen. Som en del i storstadspaketet ska busslinje 10 (idag linje 8) elektrifieras och få extra hög resandekapacitet. Linjen
planeras gå på sträckan Malmö C - Lorensborg – Hyllie – Ikea Hubbhult. För att säkerställa en hög kapacitet och framkomlighet, planeras separata busskörfält i Lorensborgsgatan.
För att visa hur ovan nämnda aspekter kan bemötas tog stadsbyggnadskontoret fram en så
kallad strukturskiss, parallellt med arbetet med aktuell detaljplan under våren 2017. Strukturskissen är att betrakta som ett uppdrag separerat från aktuellt planförslag. Skissen utreder
hur Lorensborgsgatan kan utvecklas till en stadshuvudgata kantad av mer bebyggelse, tätare
korsningspunkter och en mer jämlik trafikmiljö. Strukturskissen bidrar till att föra in aktuellt planområde i en helhet i relation till möjlig utveckling i närområdet. Skissen rekommenderar att Lorensborgsgatan smalnas av och att den sektion av gatan som löper genom Bellevuegården koncentreras mot öster. Det innebär att plats kan frigöras för nya byggrätter
och ett utvidgat centrum på gatans västra sida.
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Strukturskissens förslag utvecklas i pågående arbete med planprogram Lorensborg och Bellevuegården.
Detaljplaneområdet har avgränsats med hänsyn tagen till strukturskissen. Mark närmast Lorensborgsgatan, väster om befintlig bebyggelse, har utelämnats för att istället ingå i senare
arbete med omvandling av gatan.
Medverkande

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

Stensjön 4,5,6 samt Delsjön 1,2,3 som ägs av MKB Fastighets AB. Dessutom ingår del av
kommunal mark, fastighet Hyllie 160:12 i planområdet.
Området angränsar Stensjögatan i norr, Ärtholmsparken i öster, Delsjögatan i söder samt
befintlig bebyggelse och Lorensborgsgatan i väster.
Planområdet har en area av cirka 68 000 kvm.
Inom planområdet finns servitut 7/2003.2 avseende parkering och gemensamhetsanläggning GA 48 för sopsugsanläggning med tillhörande ledningar.

Ortofoto med planområdet ritad med röd linje
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Platsens historik

Planområdet utgör östra delen av Bellevuegården som är ett av de senast uppförda miljonprogramsområdena. Det byggdes i början av 1970-talet på tidigare åkermark. Områdets bebyggelsestruktur är ett representativt exempel för miljonprogrammets stadsbyggnadsideal.
På 1990-talet uppfördes ett vårdboende i 10 våningar med en generös gård på en av de tidigare markparkeringarna vid Stensjögatan. 1999 gjordes detaljplanen för planområdet om, i
syfte att möjliggöra påbyggnad på flerbostadshusen samt tillåta skola och centrumfunktioner inom bostadsområdet. Påbyggnaderna har inte realiserats.
Bebyggelse

Bellevuegårdens flerbostadshusbebyggelse utgör en storskalig och förhållandevis inåtvänd
struktur med glest placerade och långa lamell- och skivhus i enhetligt gult tegel. Bebyggelsens höjder varierar mellan tre och nio våningar med den högre bebyggelsen i områdets
norra del. Befintligt antal bostäder är 936 lägenheter i varierande storlek.

Platsanalys för kvarteren Stensjön och Delsjön visar befintliga stråk, platser för lek, hårdgjorda ytor och entréer.
Liljewall arkitekter
Kulturmiljö

Bellevuegården utgör ett typiskt exempel för miljonprogrammets stadsbyggnadsideal med
sammanhängande gröna utemiljöer utan biltrafik, stadsplan som ger optimala ljusförhållanden i lägenheterna, arkitektoniskt väl sammanhållen miljö och obrutna siktlinjer.
Arkeologi
Fornlämning Fosie 25:1 för boplats fanns inom planområdet. Den undersöktes och togs
bort i samband med byggnation av bostadsområdet år 1971–72.
Uppväxtvillkor för barn och unga

Området är en del av CTC- område (Communities That Care) Bellevuegården/Lorensborg.
CTC organiserar det förebyggande och främjande arbetet riktat mot barn och unga i området. Målet är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga, och därmed förebygga att de
utvecklar problembeteenden. CTC har, utifrån sitt analysunderlag, tagit fram en Handlingsplan där prioriterade riskfaktorer för området beskrivs. Fem (5) riskfaktorer har valts, varav
två (2) är direkt kopplade till fysisk utformningen: Bristande organisation i området och
Bristande anknytning till närområdet. (Se Handlingsplanen s. 10 för utförlig beskrivning av
riskfaktorerna)
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Grönstruktur

Bellevuegården är ett bostadsområde med stora, sammanhängande gröna gårdsytor där det
växer gott om träd och buskage. Andelen grönyta på kvartersmark inom kvarteren Stensjön
och Delsjön är stor. Gårdarna karaktäriseras av höjder skapad med jordmassor som är formade till kullar på den norra gården och till platåer på den södra gården. På och mellan
dem skapas ett flertal mindre rum möblerade för lek och samvaro. Malmös grönplan anger att
det inte råder brist av närhet till grönområden för Bellevuegården. Särskilt kullarna i kvarteret Stensjön är mycket karaktärsgivande.
En ekosystemtjänstanalys har tagits fram i samband med planarbetet (White 2016) genom
inventering och intervjuer. Ekosystemtjänster är ett socialekologiskt begrepp som binder
samman människa och natur där människan skapar och använder tjänster som naturen ger.
Bostadsgårdarnas storlek och mängden växtlighet ger generellt goda förutsättningar för
ekosystemtjänster. Analysen visar bl.a. följande för kvartersmark:


Det finns mycket asfalt och gräsmatta i området. Det finns även uppvuxna träd
som björk, rönn och lönn men det är få äldre träd. Det finns växtlighet med en viss
variation i området, men denna kan utvecklas och bli bättre. Växtlighet tar t.ex.
hand om dagvatten, skapar mikroklimat som skugga och lä och bidrar till biologisk
mångfald.



Gårdarna är uppskattade och används framförallt av områdets barn.



De kullar som finns på gårdarna bidrar till att dämpa buller men har framför allt ett
lekvärde. Kullarna anlades troligen av mulljord i samband med att
området byggdes.



Det finns flera olika lekmöjligheter på gårdarna men de har alla liknande lek-redskap för samma typ av lek, t.ex. mer naturlik lek saknas. Bollplanen är en viktig mötesplats, framförallt för områdets unga pojkar.



Det råder brist på lugna platser där man kan mötas och sitta ner i lugn och ro.



Befintlig förskola inom området har undermålig och liten utemiljö. Även befintlig
skolgård har stor utvecklingspotential.



Det finns ett antal utpekade otrygga och skymda platser.



Analysen visar på att det finns en viss uppdelning mellan gårdarna och att de
boende främst känner tillhörighet till sin egen entré.

Bostadsgård i kvarteret Stensjön respektive Delsjön. Foto: Bojana Lukac, SBK
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För den omgivande allmänna platsmarken anger analysen bl.a. att gräsmattan mot
Ärtholmsparken är en barriär för den biologiska mångfalden. De pilalléer som löper genom
och i utkanten av området mot Ärtholmsparken är viktiga landskapselement med ett kulturellt, symboliskt värde. Pilalléerna utgör även viktiga pollenresurser för spridning under våren. De plataner som växter längs Lorensborgsgatan har både ett ekologiskt och upplevelsemässigt värde.

Till vänster, Bellevuealléns pilallé. Foto: Bojana Lukac, stadsbyggnadskontoret
Till höger, Ärtholmsparken öster om planområdet utgörs främst av gräsmatta.
Kollektivtrafik

Området försörjs av stadsbusstrafik linje 34 och 8 i Lorensborgsgatan. Bussarna går med
tiominuterstrafik.
Gång-, cykel- och biltrafik

Området är trafikseparerat. Planområdet gränsar till Stadion- och Lorensborgsgatan utan
angöringsmöjligheter för bil. All angöring för biltrafik sker ifrån de två återvändsgatorna
Stensjö- och Delsjögatan.
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt med Kroksbäcksstigen i öster samt Bellevueallén
som löper genom området för koppling i öst-västlig riktning. Det finns även separerad
gång- och cykelbana längs med Lorensborgsgatan. I Stensjö- och Delsjögatan sker cykeltrafik i gata.

Separerade allmänna cykelvägar som röda streck.
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Till följd av den separerade trafikstrukturen sker idag trafikrörelser, både med bil, cykel och
delvis till fots, i stor utsträckning utanför området. På kvartersmark löper angörings- och
räddningsvägar.
Teknisk försörjning

Avfall
Områdets avfallhantering utgörs av en central sopsug för restavfall som även försörjer
Bellevuegården väster om Lorensborgsgatan. Sopsugscentralen är placerad på områdets
nordöstra markparkering vid Stensjögatan. Stadsgemensamma återvinningsstationer finns
vid Svansjögatan i närheten av Bellevuegårdens centrum.
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och dagvatten. Fastigheterna inom
planområdet är anslutna till kommunens VA- nät. Ledningar för vatten och avlopp finns i
Stensjö-, Delsjögatan samt i Bellevueallén. De löper vidare till Ärtholmsparken och Lorenborgsgatan.
Fjärrvärme
Fjärrvärmeledningar går i Stensjögatans södra del, på kvartersmark längs med
Lorensborgsgatan samt i Bellevueallén.
El och telefoni
Området försörjs med el från befintliga nätstation som är samlokaliserad med sopsugstationen. Eon ansvarar för tre stationer som finns på kvartersmark i garage inom kvarteren
Stensjön och Delsjön.
Ledningar för telefoni och el löper i Stensjö- och Delsjögatan, inom kvartersmark längs
med Lorenborgsgatan samt i Bellevueallén.
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Dagvatten och skyfall

Det befintliga ledningsnätet för vatten och avlopp bedöms ha kapacitet att idag ta emot
dagvatten från området, men bör inte belastas ytterligare.

Det finns en översvämningsproblematik vid skyfall, s.k. 100-årsregn. I Skyfallsplan för Malmö
är området norr om planområdet utpekat för att ha drabbats av flera marköversvämningar.
Här finns en naturlig lågpunkt. Det har tidigare gått ett dike i ungefärligt läge för Lorensborgatan. Diket ersattes under 1940-talet med huvudvattenledningar.
Vid ett skyfall leds vatten främst till allmän plats utom planområdet, till Stensjögatan, Stadiongatan och Lorensborgstan. Även Bellevueallén beräknas att översvämmas med upp till
0,3 m. På kvartersmark riskerar vatten att rinna ner i källare och underjordiska garage, intill
husfasader via lågpunkter som trappor och nedfarter eftersom marken lutar mot fasad för
ljusinsläpp till källarvåning. Vatten samlas även punktvis på gårdarna. Malmö stads kartering av ett 100-årsregn framgår av karta nedan.

Karta som visar flödesvägar för dagvatten och maxdjup för markavrinning vid 100-årsregn.
Kommunal och kommersiell service

Kommunala förskolor i närområdet är Stensjöns förskola, direkt angränsande till planområdet, samt Svansjön och Hålsjöns förskola inom Bellevuegården på västra sidan av Lorensborgsgatan.
Kommunala grundskolor i närområdet är Lorensborgsskolan (F-6), Kroksbäcksskolan (F9) och Malmö idrottsgrundskola. Angränsande till planområdet ligger Mariaskolan (F-9)
som drivs i privat regi.
Idag driver Mariaskolan en förskola i området och Bellevueskolan driver skola för klasser f9. Det är bland annat för att behålla dessa verksamheter i området som byggrätter föreslås
för skola och förskola.
Inom planområdet finns LSS-boende samt sociala verksamheter som drivs av Malmö stad.
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Bellevuegårdens centrum, cirka 100 meter från planområdet, är ett stadsdelscentrum med
dagligvaruaffär, bibliotek, restaurang m.m. Intill centrumet finns en bensinstation.
Direkt söder om planområdet finns ytterligare en dagligvaruaffär, Lidl.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

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

Planförslaget är i huvudsak upprättat i enlighet med översiktsplanen men avviker genom att
även föreslå bebyggelse på bostadsgårdar.
Översiktsplanens övergripande vision om ett grönt och tätt Malmö innebär att ett
yteffektivt markutnyttjande ska eftersträvas, särskilt vid stationsnära lägen och längs kollektivtrafikstråk.
Huvudgator som utgör barriärer i staden, och har karaktären av trafikleder, ska successivt
omvandlas till stadshuvudgator, vilket innebär att ytorna invid dem ska användas till kompletterande bebyggelse, handel, andra verksamheter samt en förädling av grönskan.
Översiktsplanen anger att storskaliga bostadsområden kan förädlas genom ekologisk upprustning och strukturella förändringar, utan att stadsbyggnadsvisionen om hus i park går
förlorad. En strategisk komplettering med bebyggelse kan i kombination med uppgradering
av utemiljöer bidra till en mer attraktiv och trivsam boendemiljö som i sin tur kan bidra till
ett socialt och ekonomiskt lyft. Kompletterande bebyggelse ska bidra till större funktionsblandning och ett bredare utbud av olika bostadstyper. Nybyggnation ska i första hand ske i
kantzoner, längs breda gaturum och i anslutning till centrumfunktioner. Den ofta påtagligt
grönskande miljön kan utvecklas med hänsyn till kvalitet och tillgänglighet.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Pl 1107, Pl 1288, Dp 4544
och Dp 4882. Tomtindelningen TI 1250S gäller som fastighetsindelningsbestämmelse.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
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5.4 Underlag till planarbetet
Förstudie/parallella uppdrag/arkitekttävling

•

Lorensborgstan strukturskiss, 2017

Kommunövergripande dokument

•

Utemiljö vid förskolor i Malmö, 2011

•

Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016

•

Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005

•

Grönplan för Malmö, 2003

•

Bostadspolitiska mål, 2012

•

Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020

•

Framtidens kollektivtrafik, 2010

•

Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016

•

Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010

•

Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun

•

Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

•

Skyfallsplan

Utredningar till grund för planförslaget

•

Ekosystemtjänstanalys (White 2016-10-27)

•

Mobilitets och parkeringsutredning (MKB 2019-09-18)

•

Social konsekvensbedömning (Malmö stad 2016-05-27)

•

Avfallshantering (Sweco 2016-11-30, kompl 2019-11-06)

•

Dagvatten PM (ÅF 2019-10-25)

•

Skyfallsutredning (ÅF 2019-10-31)

•

Miljöteknisk undersökningsrapport (Ramböll 2019-07-26)

Stadsbyggnadskontoret
Carina Tenngart Ivarsson
Enhetschef

Susanna Zinkernagel
Planhandläggare
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