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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostadsområdet Almgården med fler
bostäder av olika typ, detaljhandel, kontor och service i form av förskola och äldrevård. Vidare finns det möjlighet att genom planen skapa en varierad bebyggelse med tydliga gårdsrum. Inom området skapas nya stråk som kopplar ihop bostadsgårdarna med omgivande
rörelsestråk och grönytor.
Nya byggnader placeras mot Agnesfridsvägen och huvudentréerna läggs ut mot gatan. Radhus planeras i södra och sydvästra delen av planområdet längs med befintliga gångstråk.
Planförslaget medger att förtätning sker i bostadsområdets inre delar med förskola samt
bostäder och kontor på en parkeringsyta som däckas över. Tre befintliga hus i norra delen
av planområdet byggs på med två våningar loftgångslägenheter.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Ett kvarter för centrumfunktioner såsom handel, kontor, bostäder och äldrevård placeras
vid Agnesfridsvägen norr om Derbyvägen och bildar en tydlig plats. Planförslaget innebär
ett antal byggrätter för nya bostadshus varav flera placeras utmed Agnesfridsvägen söder
om centrumkvarteret. Sammanlagt resulterar planförslaget i ca 440 till 550 nya bostäder.
Det slutliga antalet beror på hur stora lägenheter som byggs. Planförslaget möjliggör även
80 förskoleplatser. Befintliga byggrätter för bostadshus tas med på nytt i planförslaget och
påbyggnad i två våningar tillåts på tre bostadshus i norra delen av planområdet.
Nockhöjden för den nya bebyggelsen varierar från 7,4 till 31 meter. Parkering sker till
största del i befintligt underjordiskt parkeringsgarage mellan befintliga byggnader. Detta garage planeras byggas ut ytterligare för att skapa fler platser som täcker det behov som de
nya byggrätterna förväntas generera. Parkering kommer delvis även att tillåtas i markplan.
Planläggningen motiveras av Malmö stads behov av fler bostäder samt långsiktiga ambition
att förtäta längs huvudgator. Planarbetet har initierats genom Akelius planförfrågan. Detaljplanen innehåller befintliga och nya byggrätter på fastigheterna Almgården 4 och Rosengård 131:49. Skanska BoKlok genom Fastighets- och gatukontoret utreder möjligheten att
bebygga en del av den angränsande kommunalägda fastigheten Rosengård 131:49 med bostäder, 15-20 radhus.
Placeringen av den föreslagna gränsen för kvartersmark mot Agnesfridsvägen säkrar möjligheten att i framtiden bygga om gatan och ge plats för kollektivtrafikkörfält.
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

Almgården 4 är en fastighet i östra delen av Malmö som utgör en yta på ca 90 000 kvm.
Området kännetecknas, liksom andra bostadsområden från miljonprogrammet, av storskalig bebyggelse med hus i park-karaktär. Inom planområdet finns ca 993 lägenheter. De befintliga bostadsbyggnaderna är 5 och 9-10 våningar.
Den del av fastighet Rosengård 131:49 i södra delen av planområdet som i PL 880 är reglerad som park föreslås i denna detaljplan rymma radhus och gång- och cykelväg.
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På angränsande kvarter finns i öster ett villaområde och i söder ett verksamhetsområde.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande blandad stadsbebyggelse med täthetsgrad 3-4. Norr om fastigheten, mot Amiralsgatan, är det angivet ny blandad stadsbebyggelse. Området ingår i befintlig karaktär – storskaliga bostadsområden där områden kan
förädlas genom ekologisk upprustning och strukturella förändringar. Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att förtäta inom befintligt flerbostadsområde. Nya stråk
bildas inom planområdet som förstärker rörligheten inom fastigheten och mellan fastigheten och närliggande områden. Ett nytt centrumkvarter i områdets nordöstra del med bostäder, handel, äldrevård och annan service planeras. Flerbostadshus föreslås utmed Agnesfridsvägen och områdets mitt. I södra och sydvästra delen av planområdet planeras radhus.
Förtätningen inom planområdet planeras att ske mellan befintliga byggnader i väster samt
mot fastighetsgränsen i östra delen av planområdet. En ny förskola möjliggörs i den centrala delen av planområdet.

Illustrationskarta för planområdet Almgården, ljusgråa hus är befintliga (FOJAB och BoKlok).
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Vy av Agnesfridsvägen mot norr, FOJAB 2020-02-20.
2.2 Bebyggelse

Planförslaget på fastigheten Almgården 4 möjliggör bostadsbebyggelse i två till tio våningar
(nockhöjd om 7,5 meter respektive 31 meter samt totalhöjd om 31 meter på plankartan)
samt förskola, centrumverksamhet m.m.
På fastighet Rosengård 131:49 möjliggörs bostadshus i form av radhus i två våningar ca 117
m2 stora med en nockhöjd på 7,4 meter.
2.3 Användning av allmän plats

GATA

Gata. Mark betecknad med gata är gatumark inom planområdet. Gräns mellan gata och kvartersmark flyttas västerut längs med Agnesfridsvägen. Detta
för att gatan ska kunna byggas om och rymma cykeltrafik samt en trädrad.

PARK

Park. Parkändamålet finns endast i den sydvästra delen av planområdet.
Gränsen flyttas här för att få en tydligare gräns mellan allmän plats och kvartersmark.

2.4 Användning av kvartersmark

B

Bostäder. Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av
radhus och flerbostadshus. Bestämmelsen syftar även till att bekräfta de 13
flerbostadshus som finns inom planområdet som bostadsändamål.
Detaljplanen möjliggör för ca 10 170 tillkommande BYA (byggnadsarea) och
ca 44 660 m2 tillkommande BTA (bruttoarea) bostäder. För fastighet Rosengård 131:49 möjliggörs 15-20 radhus.

C

Centrum. Omfattar en kombination av verksamheter som handel, service,
samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätt
att nå. Byggrätter inom C, S1, C1 och K uppgår till ca 4 410 m2 BTA.

C1

Centrum, Max 25% av botten- och källarvåning får användas för centrumändamål.
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D1

Äldrevård. Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra vård av äldre i ett tillkommande bostadshus inom centrumkvarteret utmed Agnesfridsvägen.

E

Nätstation. Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra uppförande av nätstationer för att säkerställa elförsörjningen inom planområdet.

K

Kontor. Planbestämmelsen kontor används för tjänsteverksamhet med liten
eller ingen varuhantering.

S

Skola. Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra förskola. Det finns redan
två befintliga förskolor i bostadsområdet som inte tas med i denna detaljplan.
Förskolan planeras för 80 barn och förutsättningarna för att klara 30
m2/barn är goda.

2.5 Egenskapsbestämmelser

Egenskapsbestämmelser för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap
gcm

Gång, cykel, mopedväg på allmän platsmark.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
e1

Exploateringstal. Högsta utnyttjandegrad inom egenskapsområdet är 50%.
Syftet med bestämmelsen är att begränsa byggrättens BYA inom egenskapsområdet.
Prickmark. Syftet med planbestämmelsen prickmark är att möjliggöra förgårdsmark framför byggnader samt säkra gårdsgator. De boendes gårdsmiljö
ska prioriteras, i synnerhet för att antalet boende i området ökar. Bullerskärmar får inte uppföras eftersom de kan uppfattas som en barriär i området.
Balkonger och skärmtak får finnas på prickmarken.
Korsmark. Syftet med planbestämmelsen om korsmark är att säkerställa boendes och förskolebarns tillgänglighet till gårdsmiljö. Komplementbyggnader
och nätstationer får uppföras men får högst utgöra 10% av korsmarken inom
respektive egenskapsområde. Balkonger och skärmtak får finnas på och under korsmark. Parkeringen på mark är inte tillåten inom egenskapsområdet
med undantag för parkeringsplats för rörelsehindrad eftersom denna måste
finnas inom 25 meter från entré till bostäder och förskola.
Nockhöjd. Syftet med planbestämmelse om högsta tillåtna nockhöjd är att
reglera tillkommande och befintlig bebyggelse i höjdled.
Totalhöjd. Syftet med planbestämmelsen om högsta totalhöjd är att bekräfta
planbestämmelse angående höjd i befintlig detaljplan.
Största takvinkel i grader. Syftet med planbestämmelsen är att reglera största
möjliga takvinkel i grader för byggnaders tak.
Takvinkel i grader. Takvinkeln kan variera mellan 35-50 grader för att möjliggöra en bebyggelsekaraktär som bryter av mot befintlig bebyggelse genom
synliga takfall.

Placering
p1

Placering. Syftet med planbestämmelsen är att huvuddelen av byggnaden ska
placeras i byggrättens östra gräns för att möjliggöra effektivt markutnyttjande
och stärka gaturummet mot Agnesfridsvägen.
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Utformning
f1

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

f2

Ej källare. Syftet med planbestämmelsen är att reglera bort möjligheten till att
ha källare på grund av risk för översvämning vid skyfall.

f3

Sockelhöjd. Bestämmelsen om att sockelhöjd i anslutning till allmän platsmark syftar till att begränsa övre höjden på sockel för att inte skapa allt för
stort avstånd mellan den som rör sig innanför och utanför byggnaden. Detta
bedöms öka tryggheten för de som rör sig inom ett bostadsområde. Samtidigt regleras minsta höjd för sockeln eftersom det är en fördel om fönster till
bostadsrum hamnar en bit ovanför ögonhöjd för att förhindra direkt insyn i
bostaden.

f4

Nedfart till underjordiskt garage. Nedfart till underjordiskt garage ska anordnas inom byggnad. Avsikten med bestämmelsen är att ny nedfart ska finnas
inom det nya centrumkvarteret, detta för att in- och utfart ska samordnas
med centrumkvarterets angöring.

f5

Genomgående entré. Minst en entré till gata och gård ska nås direkt genom
samma trapphus. Bestämmelsen syftar till att de boende ska få god kontakt
med, och gen väg till gatan. Minst ett trapphus kan därmed få en huvudentré
för boende och besökare mot allmän gata och en underordnad entré för boende mot gården. Förutsättningarna ökar för att gårdssidan blir mer privat
för de boende.

Grönytefaktor
I översiktsplanen 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 bestämmelsen är att bevara gårdagens värdefulla gröna karaktär och samtidigt bidra till goda livsbetingelser för människor, djur och
växter inom planområdet.

Utförande
b1

Nivå på färdigt golv. Planbestämmelsen färdigt golv över mark syftar till att
reglera golvnivån vid byggnation för att minska risken för översvämning vid
skyfall.

Markens anordnande och vegetation
(n1)

Underjordisk parkering. Befintlig och ny underjordisk parkering ska finnas
för att mark ovan jord inte ska användas för parkering i större utsträckning.

n2

Körbar mark. Marken ska vara körbar på grund av utrymningskrav från räddningstjänsten.

Skydd mot störning
Om ekvivalent ljudnivå vid bostad fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA
och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 – 06.00) på högst 70 dBA.
För en bostad med boarea på maximalt 35 m2 får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgå
till 65 dBA.

9 (33)

Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Maximalt värde får överskridas som mest
10 dBA upp till fem gånger i timmen dagtid (kl. 06.00-22.00).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.
Bestämmelsen beskriver vilka bullernivåer som godtas för bostad vid bygglov.
2.6 Administrativa bestämmelser

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

Villkor för startbesked
Provtagning av marken är delvis gjord. Detta regleras för att säkerställa att halter som eventuellt överskrider vad som är tillåtet vid känslig markanvändning inte överskrids före startbesked vid bygglov.
Markreservat
u1

I Pl 880, gällande detaljplan, finns det markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Dessa behålls i så stor utsträckning som möjligt.

Förskola

Vy Almgården mot söder, befintliga hus är vita. FOJAB 2020-02-20.
Loftgångar, påbyggnad hus
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Illustrationsplan söder om Almgårdsgatan och väster om Agnesfridsvägen, BoKlok 2019-09-27.
2.7 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

De ytor som föreslås bebyggas i detaljplanen tar befintliga grön- och vistelseytor i anspråk.
Samtidigt planerar exploatören att utöka garaget under jord så att en större gårdsyta, som
tidigare varit asfalterade p-platser, skapas i norra delen av planområdet. Vidare planeras en
upprustning av gården i sin helhet vilket kan förbättra kvaliteten på de ytor som finns inom
området.
Plantering bör ske längs huvudstråket mellan de högre byggnaderna i den västra delen av
planområdet. Befintligt parkeringsgarage under mark byggs ut genom att befintlig markparkering överdäckas. Taket på det nya garaget blir bostadsgård. Nästa sida sektion av befintligt och nytt garage FOJAB 2020-03-13.
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Höjdsättning av mark

Infartsgatan till området som finns i höjd med Derbyvägen planeras få en ny höjdsättning.
Gatans lutning flyttas längre västerut i syfte att sammanbinda gårdens södra och norra delar
i gatuplan istället för med en bro som det är idag.
Radhusen närmst Ögårdsparken har getts en ”färdigt golv”- höjd om +19,50 eftersom det
finns en risk att vatten samlas i närheten av den tänkta bebyggelsen.
Lekytor/ Friytor

Exploatören planerar en upprustning av de gemensamma gårdsytorna inom området. Vidare planeras en förskola med tillhörande gård central i området.
2.8 Trafik
Biltrafik och angöring

Almgården angörs med bil och buss från Agnesfridsvägen. Angöring omfattar dels leveransfordon, sopbilar och liknande, dels persontransporter såsom färdtjänst och taxi. Till lokaler för förskolor, kontor, butiker, äldrevård och liknande gäller att angöring för persontransporter ska kunna anordnas högst 25 meter från tillgänglig och funktionell entré. I
södra delen av planområdet vid Almgårdsgatan finns ytterligare en angöringsgata med parkeringsplatser. Förskolan som ligger längst ner på Almgårdsgatan samt radhusen som planeras på fastighet Rosengård 131:49 angörs endast via denna gata. Att lösa radhusens parkeringsbehov med parkeringsavtal i befintligt parkeringsgarage utreds. Fordon för sophantering kommer kunna nyttja utfarten mot Västra Skrävlinge Kyrkoväg i nordväst.
Det kommer tillkomma en ny nedfart till det underjordiska garaget i anslutning till det nya
centrumkvarteret. Även leveranser till centrumkvarteret kommer angöras denna vägen.
För att Rosengård 131:49 ska kunna bebyggas behöver Almgårdsgatan rätas upp och flytttas.
Bilparkering

Via en säckgata nås ett stort underjordiskt garage och en öppen gästparkering. Det underjordiska garaget har idag plats för sammanlagt 843 bilar. Ca 1000 bilar ryms totalt efter att
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det nya överbyggda parkeringsgaraget möjliggörs istället för gästparkeringen i planområdets
mitt samt efter att ny garage- in/utfart byggs under centrumkvarteret. In- och utfart sker
från Agnesfridsvägen vid korsningen Derbyvägen och vid Almgårdsgatan. En in- och utfart
till parkeringsgaraget finns även vid Almgårdsgatan.
Den gällande parkeringsnormen Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Malmö stad, antagen
september 2010, ska i nuläget tillämpas vid uppförande av nya bostäder och verksamheter.
Eventuellt kan normen ha ändrats vid bygglovgivning. Detaljplanen bestämmer formellt
inte om ett parkeringstal. Det slutliga parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt
prövas i bygglovet och de omständigheter som råder vid det tillfället.
Malmö stads flexibla parkeringsnorm för flerbostadshus medför att byggherrar kan påverka
antalet bilparkeringsplatser genom införande av olika mobilitetsåtgärder som uppmuntrar
till ett lägre bilinnehav. Detta kan uppnås genom att byggherren tillhandahåller olika typer
av mobilitetsåtgärder som samverkar på ett sådant sätt att de tillsammans blir ett attraktivt
alternativ till egen bil. För bostäder är parkeringstalet 0,7–1,0 bilplatser per lägenhet för de
boende samt 0,1 bilplatser per bostad för besökare. I detta fall kan det med ett mycket kraftigt mobilitetskoncept vara möjligt att nå ett parkeringstal på 0,5–0,6 bilplatser plus 0,1 för
besökare per lägenhet för de boende.
För anställda anger stadens parkeringsnorm ett parkeringstal på 0,3 bilplats per anställd.
För besökare varierar det beroende på verksamhet. För förskola anger normen att 0,3 bilparkeringsplatser per anställd och 1,5 bilplatser för besökare per avdelning.
Bilplatser för verksamheterna kommer rimligen kunna samnyttjas med bilplatser för bostäder. Totalt innebär detta ett bilplatsbehov på cirka 1210–1260 bilplatser för boende och
verksamheter samt besökare.
Bilparkeringsbehov inom planområdet tillgodoses i befintligt och tillkommande underjordiskt garage på fastighet Almgården 4, viss del av besöksparkering och bilplats för rörelsehindrade tillåts på markplan.
Parkeringsnorm för radhus inom planområdet är 2 bilplatser per radhus på egen tomt, 1,5
bilplats vid gemensam parkering, i siffran ingår gästparkering.
Parkering för rörelsehindrade
För verksamheter respektive bostäder ska parkering för rörelsehindrade anställda respektive boende kunna anordnas högst 25 meter från tillgänglig och funktionell entré.
Cykelparkering

God tillgänglighet och utformning av cykelparkering i markplan, med väl belysta och väderskyddade parkeringsytor och väl utrustad cykelverkstad, förstärker cykelns position som
prioriterat färdslag. Placering av cykelparkeringar är även viktiga för att cyklister ska få
snabb tillgång till sin cykel samt gen koppling till omgivande cykelnät.
Gång- och cykeltrafik

Under planarbetets gång har det beaktats att Agnesfridsvägen kommer få en mer stadslik
karaktär med lägre hastighet, gång- och cykelbanor samt fler bussar. Almgårdsgatan byggs
om så att det blir en separat cykelväg som kopplar ihop huvudcykelstråket med det nya cykelstråket längs med Agnesfridsvägen.
För boende inom planområdet finns goda möjligheter att använda cykel som transportmedel.
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Möjlig sektion av Agnesfridsvägen efter ombyggnation, FOJAB 2020-03-03.

Bilden visar separata cykelvägar. Amiralsgatan är dessutom utpekat som prioriterat cykelnät, nya kopplingar enligt
Översiktsplanen.
2.9 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och dag- och spillvatten

Ny bebyggelse ansluts till befintligt system för VA.
I befintlig detaljplan finns ett prickmarkerat u-område genom fastigheten i öst-västlig riktning där det går en gata fram till förskolan och bostadshusen. U-området säkrar en stor
dagvattenledning som bedöms kunna dras om i delen mellan Agnesfridsvägen och de befintliga 5 våningshusen vid in- och utfartsvägen vid korsningen mot Derbyvägen. Åtgärder
kring ledningen har studerats i utredningen Dagvattenutredning 2020-01-31 med tanke på att
marken ovanför ledningen kommer bebyggas med biltunnel ovan och prickmark kommer
försvinna i och med att den nya detaljplanen antas. Dagvattenledningen ska kläs in med en
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självbärande strumpa under den aktuella sträckan och två nedstigningsbrunnar ska placeras
på vars en sida om den aktuella sträckan.
Planen är utformad med hänsyn till befintlig vattenledningen norr om planområdet. Avståndet till nya hus ska vara minst 5 meter och detta säkras med u-område.
Rosengård 131:49 har en vattenledning som går tvärs över fastigheten. Sannolikt måste den
flyttas eller så måste de 15-20 radhusens placering anpassas efter vattenledningens placering.
Avfallshantering

Avfallshanteringen utformas i samråd med VA SYD:s avfallsenhet. Utrymmena för avfallshanteringen ska vara dimensionerade så att det dagligt uppkommande avfallet kan sorteras
fastighetsnära. Det är viktigt att avfallsutrymmena planeras för fullständig sortering och att
det tas höjd för att ytterligare fraktioner kommer att sorteras ut i framtiden. Avfallsutrymmena ska placeras i markplan med kortast möjliga avstånd till uppställningsplats för hämtningsfordon. Dragvägen för hämtfordon får aldrig överstiga 50 meter och lutningen ska
inte vara mer än 1:12. Backning ska undvikas. Det är viktigt att man tar höjd för god trafikmiljö och arbetsmiljö genom att göra plats för avfallshämtningsfordonet så att det kan
stanna vid hämtstället. Utformningen av avfallshanteringen bör ske baserat på Avfallsplan
2016 – 2020 för Burlövs kommun & Malmö stad. Detaljplanen möjliggör att avfallshanteringen
kan ske på den egna fastigheten.
Enligt förslaget placeras underjordiska kärl eller så kallade UWS:er inom planområdet.
Värme

Ny bebyggelse ansluts till befintligt system för fjärrvärme.
Elförsörjning

Planerad förtätning kan komma att ge behov av ytterligare en nätstation i området. Nätstation får enligt förslaget placeras inom område med mark som är korsmarkerad.
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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.
Planförslaget medför inga stora trafikökningar eller påverkan på riksintresset. Detaljplanen
möjliggör inte farlig eller störande verksamhet. I huvudsak möjliggörs ny bebyggelse på bullerutsatta grönytor längs med Agnesfridsvägen. En befintlig större markparkering omvandlas till ny gårdsyta med underbyggd parkering. Planområdet har god kollektivtrafikförsörjning och ligger direkt vid cykelvägnätet.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild

Planförslaget i sin helhet innebär en stor förändring i den fysiska miljön. Området förändras från ett område som är slutet mot Agnesfridsvägen till ett område som är öppet mot
samma väg. Entréer, gångpassager och kommersiella lokaler förväntas skapa aktivitet mot
Agnesfridsvägen. Det nya centrumkvarteret i nordöstra delen av planområdet kommer utgöra en ny målpunkt i området.
Dagsljus

En dagsljusutredning har gjorts, daterad 2020-02-10 av FOJAB.
Majoriteten av fasaderna i det aktuella projektet får mycket god tillgång till dagsljus. Några
fasader får begränsat med dagsljus, och det är av naturliga skäl lägst tillgång på bottenvåningen där avskärmningen är störst. Enstaka delar av nya och befintliga fasader hamnar i
kategorin ”otillräckligt dagsljus”.
De områden som har låga eller något låga VSC-värden (Vertical Sky Component) har identifierats. I vissa fall där dagsljuset är begränsat kan man sannolikt ändå uppfylla dagsljuskraven inomhus om rum även kan få dagsljus från ett annat håll, tillexempel via annan fasad,
men rummet måste ligga nära byggnadshörnet. Dagsljus via takfönster kan i enstaka fall
vara ett annat sätt. Det kan också vara möjligt att klara kravet om rumsdjupet är begränsat.
Där detta inte är möjligt bör funktioner som inte kräver dagsljus (icke vistelserum) placeras.
Generellt gäller att där VSC-värdena är som allra lägst bör man överväga att placera rum
för kommunikation, trapphus, förråd, teknik, miljörum etc. Frågan om dagsljusförhållanden utreds under det fortsatta planarbetet samt under bygglovsprocessen.
Kulturmiljö och arkeologi

Området är gestaltat som en helhet, kvalitéer och karaktärer på platsen ska utredas i en antikvarisk förundersökning till granskningsskedet. Planförslaget innebär att affären i den
nordöstra delen av planområdet kommer rivas.
Idag används planområdet som bostadsområde med flerfamiljshus och parkering i överbyggt garage. Den nya bebyggelse som denna detaljplan möjliggör bebyggs på idag till stor
del prickmarkerad mark som därav omvandlas till byggbar mark.
Grönstruktur, naturmiljö och park

Väster om planområdet finns Ögårdsparken som anlades under 1960-talet och består av en
stor, lätt kuperad gräsplanterad yta, buskplanteringar och en damm. En liten del av kvartersmarken i väster övergår i denna plan till parkmark.
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Bostadsgård

Idag är gårdsytan omgärdad av bebyggelse och stora delar är gräsbevuxen och till stora delar uppbyggd ovan det underjordiska garaget. Arean på gårdsytan innan exploateringen är
ca 35 m2 /100 m2 BTA bostad.

Konsekvenserna av planförslaget är att gårdsytan kommer minska till ca 17 m2 /100 m2
BTA bostad vilket är en acceptable mängd grön yta. Den yta som har ingått i beräkningen
är den del av gårdsytan som är kvalitativ, det vill säga yta som uppfattas som gård, innanför
bebyggelse och nära bostadsentréer osv. Föreskolegården ingår inte i beräkningen då den
endast kan komma att göras tillgänglig när inte verksamheten är aktiv.
Komplementbyggnader ska i så stor utsträckning som möjligt förses med vegetationsklädda
tak vilket ökar grönytefaktorn något.
Risker och säkerhet

Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
En historisk inventering Historisk inventering Almgården 4, miljöutredningar rev 1, 201905-09 har gjorts. Den visar att förorenad mark och riskklassificerad mark finns inom 400
meter från Almgården. Avståndet bedöms vara så pass stort att dessa inte innebär någon
risk för föroreningar på Almgården 4.
Det kvarstår även undersökningar på Almgården 4 för att säkerställa att nuvarande krav för
känslig markanvändning uppfylls så som bostäder och förskola.
Luftkvalitet

Enligt kartläggning för beräknade föroreningar i luft i Malmö, tillhandahållen av miljöförvaltningen och uppdaterad 2014 ligger de beräknade halterna inom planområdet under
både miljökvalitetsnormen för luft, 40 mikrogram/kubikmeter och miljömålet för frisk luft,
20 mikrogram/kubikmeter. Vid förskolegården uppskattas halten kvävedioxid uppgå till ca
16 μg/m3. Genomförandet bedöms inte medföra sådana stora ökningar av trafikmängder
att ovanstående riktvärden inte kan uppnås.
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Radon

Planområdet ligger inom medelriskområde för radon vilket innebär att det kan krävas radonskyddade konstruktioner.
Vattenkvalitet

Det finns VA-ledningar inom fastigheten, dels ett system tillhörande Almgården 4 bestående av dag-spill- och dricksvattenledningar samt ett allmänt ledningssystem tillhörande
VA SYD som leds genom fastigheten. I samband med byggnation kommer dagvatten anslutas till den ledning som löper rakt igenom fastigheten i öst/västlig riktning. Dagvattenledningen tillhör VA SYD och kommer att behöva läggas om för att möjliggöra planerad
bebyggelse. Troligtvis krävs åtgärder där de underjordiska parkeringsgaragen ska kopplas
samman.
Miljökvalitetsnormerna för vatten bedöms inte påverkas av planen på grund av att planen
inte möjliggör för farlig eller störande verksamhet
Dagvatten och skyfall

Om fördröjning av dagvatten är nödvändig ska det ske på allmän plats. I Almgården 4 – Dagvattenutredning Malmö 2019-09-25 beskrivs det att en höjdanalys är gjord över föreslagen
höjdsättning av området. De högsta punkterna ligger kring + 26 meter och ligger i utredningsområdets norra del. Området lutar från nord och öst till sydväst till en lågpunkt (+18)
vid planområdets sydvästra gräns.
Fördröjningsåtgärder behöver enbart utförs för de nya husen inom fastigheten. Detta på
grund av att det i dagsläget saknas fördröjning för fastigheten samt att områdets utformning med underbyggda garage gör det svårt att skapa ytor som krävs för att fördröja hela
fastighetens volym.
Eftersom den nya bebyggelsen inte är samlad utan förekommer i olika delar av fastigheten
delas avrinningen in i delområden. På grund av att delområdena inte är sammansatta kommer vart delområde att ha olika förutsättningar vilket innebär olika typer av fördröjningsåtgärder för de olika delområdena.
Fördröjningslösningarna avses i så hög grad som möjligt integreras i de landskapselement
som området får, samtidigt som lösningarna anpassas till placering av de tilltänkta byggnaderna.
Sammanfattningsvis så är det möjligt att fördröja beräknade dagvattenvolymer i området
utan att behöva använda mark utanför fastigheten.
För skyfall och avrinningsvägar används beräkningsprogrammet Scalgo. I Scalgo baseras
översvämningar på höjddata där ett bestämt regn gör att vattennivån höjs ett visst antal
centimeter. Med skyfall menas ett 100-årsregtillfälle eller större.
Scalgos analys visar att vid ett skyfall innan ombyggnation så kommer vatten rinna bort
från fastigheten och ut mot den stora dammen sydväst om fastigheten. Denna situation
kommer inte att förändras eller förvärras av förtätning inom Almgården 4.
För kontroll av skyfall för Almgården 4 används höjddata baserat på befintlig och föreslagen framtida höjdsättning. Dimensionerat regn är ett 12 timmars långt 100-årsregn med
1,25 klimatfaktor.
Rekommendation enligt denna utredning är att färdiggolvhöjd för ny radhusbyggnad inte
understiger +19,50. Grundläggs byggnad på eller över föreslagen plushöjd bör detta innebära att risk för översvämning elimineras.
I övrigt föreslås inom Almgården 4 nedsänkta växtbäddar, skelettjord, dagvattenkasetter
samt två öppna dagvattendammar.
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Skyfallskartering Malmö stad.
Markföroreningar

Planområdet innehåller ingen känd förorenad mark enligt Rambölls Historiska inventering
2019-05-09 Almgården 4 miljöutredningar rev 1.
Utförd historisk inventering visar på risk för förorening i jord främst avseende okontrollerad fyllning och diffus förorening från kringliggande vägar. Dessa föroreningar bedöms
främst bestå av PAH och metaller. Vidare finns viss risk för föroreningar i form av oljekolväten och bekämpningsmedel i fastighetens norra delar där det tidigare funnits en gård
med ev tillhörande växthus. Viss risk för oljekolväten och MTBE i grundvatten finns även i
fastighetens nordöstra delar där de kan ha spridits från drivmedelsanläggningen på andra
sidan Agnesfridsvägen.
För att utreda ovanstående risker föreslås att en översiktlig markmiljöundersökning utförs
inom fastigheten.
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En översiktlig markmiljöundersökning har gjorts för fastighet Rosengård 131:49 av AFRY
AB, Översiktlig markundersökning Söder om Almgården 2019-12-13, Malmö stad. Baserat på resultaten från den översiktliga markundersökningen bedöms det inte föreligga någon betydande föroreningssituation i jord vilket kan utgöra en särskild risk vid framtida exploatering. Eftersom föroreningarna som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden har påträffats
ska rapporten i enlighet med miljöbalkens upplysningsplikt kap. 10 § 11 redovisas för tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen). Därför används bestämmelsen om att startbesked
inte får ges för bostäder, äldrevård och förskola förrän markföroreningar har avhjälpts.
Tekniska anläggningar

Den nya nätstationen i planområdet ska placeras minst 5 meter från lokaler som används
för långvarig vistelse. Elnätsföretaget ska i samband med byggnation av nätstation 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
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.
Generellt finns det förutsättningar för utbyggnadsalternativ att innehålla gällande riktvärden
enligt SFS 2015:216 t.o.m. SFS 2017:359 förutsatt att planlösningar och anläggning av uteplatser planeras med hänsyn till rådande bullerförutsättningar som beskrivs i SWECO:s
rapport, Almgården Akelius trafikbullerutredning version 2.1 2020-02-07.
För den nya förskolan, centralt placerat i planområdet, innehålls gällande riktvärden 50
dBA på gården.
Bedömningen är att radhusen på den kommunalägda fastigheten Rosengård 131:49 behöver utformas med en samlad huskropp ut mot Agnesfridsvägen för att ha en möjlighet att
klara av bullerkraven med en skyddad sida.
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Kartan visar beräknade bullervärden 2 meter ovan mark, från vägtrafik. Planområdet inom röd streckad linje.

Buller från industriell verksamhet
Planområdet är inte utsatt för industribuller.
Trafikkonsekvenser

Planförslaget innebär ändringar avseende trafiksituationen i området och antalet bilar kommer öka eftersom det byggs bostäder.
Planen möjliggör byggnation på den västra sidan av Agnesfridsvägen och in- och utfarter
till Almgården förbättras generellt. Kopplingar inom området blir bättre och tydligare, både
för nödvändig trafik och gång- och cykeltrafik.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele-, elledningar och
nätstation bekostas av exploatören. Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av fastighetsägaren om inget annat avtalas.
På allmän platsmark
Ögårdsparken väster om planområdet lämnas orörd men ingår i stadens naturvårdsplan
och har värdeklass 2.
Cykelvägen och busskörfält kommer skapas längs Agnesfridsvägen i framtiden och efterhand blir det möjligt att anlägga yta för trädplantering. Detta kommer justeras i exploateringsavtalet.
Almgårdsgatan kommer få en ny trädrad i gatusektionen.
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Ersättning av buskar på mark i anslutning till planområdet, ska finnas med i exploateringsavtal. Träd inom planområdet som försvinner på grund av byggnation ska ersättas.
Grönytan längst i norr, kommunal mark, ingår inte i planområdet och kommer fortsatt användas som vistelseyta samt buffertzon mellan Almgården och Amiralsgatan. Möjligheten
att anlägga en cykelväg här som kan ingå i exploateringsavtalet studeras.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastighet Almgården 4
Fastigheten Almgården 4 både avstår mark och får mark till och från den kommunala allmänplatsfastighet, Rosengård 131:49.
Fastighet Almgården 5
Fastigheten Almgården 5 avstår mark till den kommunala allmänplatsfastigheten, Rosengård 131:49.
Fastigheten Rosengård 131:49
Fastigheten Rosengård 131:49 både avstår mark och får mark till och från Almgården 4.
Del av Rosengård 131:49 bildar en ny fastighet för bostadsändamål.
3.5 Samhällskonsekvenser
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 nya bostäder möjliggörs. Genom samarbete med marknadens aktörer ska Malmö stad
säkerställa ökat bostadsbyggande samt attraktiva, hälsosamma och hållbara livsmiljöer.
Ett sätt att uppfylla detta är att planera för bostäder av olika storlekar samt planera parkeringsplatser för olika transportslag och för personer med olika behov.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention (svensk lag) ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom tillgången till grönska och friyta inom planområdet. Planområdets närhet till idrott och parker
är bra ur hälsosynpunkt. Inom och i anslutning till planområdet finns förskolor.
Gång- och cykelväg kan byggas ut med gatan som leder fram till den nya förskolan i området samt längs med Almgårdsgatan vilket förbättrar framkomligheten för barn inom planområdet.
Tillgänglighet

Inom området finns höjdskillnader vilket är en utmaning vid framtagandet av förslag för ny
byggnation. Planförslaget har tagit höjdskillnader i beaktande när ny bebyggelse föreslås.
Som helhet kommer tillgängligheten förbättras inom området.
Tillgängligheten bedöms förbättras något inom området eftersom fler gångpassager planeras. Även möjlighet till parkering för rörelsehindrade i närheten av bostäder förbättras i
samband med den nya detaljplanen.
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Jämställdhet

Kvinnor använder kollektivtrafik och cykel i högre utsträckning än män. Detta innebär att
planläggning i områden med goda förutsättningar gällande cykel- och kollektivtrafik tenderar att gynna kvinnor. Ett exempel på en sådan förbättring är att cykelvägnätet längs med
Agnesfridsvägen förbättras. Den nya bebyggelsen med ”ögon mot gatan” bedöms bidra till
ökad trygghetskänsla för både kvinnor och män.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 440 nya bostäder inom fastigheten Almgården 4. Inom fastighet Rosengård 131:49 bedöms 15-20 stycken radhus kunna uppföras.
Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och till större delen får en
för staden genomsnittlig fördelning av lägenhetstyper, bedöms bostäderna generera ett behov av ca 60-70 platser beräknat på 0,13 förskolebarn per ny bostad. Denna siffra har räknats fram av Stadsbyggnadskontoret i en utredning. På kort sikt kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i området.
Behovet av förskola löses inom detaljplanen genom att en förskola för ca 80 barn planeras
inom detaljplanens område.
Behovet av grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga grundskolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn. Planförslaget bedöms har
god tillgänglighet till skolor och förskolor
Kommersiell service

Det försvinner och tillkommer kommersiell service inom planområdet. Underlaget för
kommersiell service förväntas bli bättre i samband med att fler bostäder byggs inom området.
Relevanta övriga projekt

Almgården har tidigare varit med i projektet Communities That Care (CTC) som är ett styrsystem för ett långsiktigt strategiskt och systematiskt preventionsarbete med avsikt att möjliggöra goda uppväxtvillkor för barn och unga. En handlingsplan togs fram 2016 som
sträcker sig till år 2026. Arbetet handlar om att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barns livsmiljöer och är en samverkansprocess där aktörer i närområdet medverkar, bland annat kommunala tjänstepersoner, polis, civilsamhälle, boende och näringsliv.
I området runt omkring planområdet finns en stadsodling i nordväst.
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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).
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.
Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som överstiger 10 minuter. Det måste därför säkerställas att utrymning av lokaler kan ske utan hjälp av räddningstjänsten.
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 (för ny bebyggelse). 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 berörd 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 har med överlåtelse av
mark, ersättning för gatukostnader och andra åtgärder på allmän plats, som åtgärder på närliggande parkmark.
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I förslaget till exploateringsavtal bestäms att de delar av fastigheten Rosengård 131:49 som i
detaljplanen läggs ut som kvartersmark för bostäder ska övergå till exploatören. Vidare avtalas om att alla kostnader för nödvändiga flyttningar av ledningar ska bäras av exploatören.
Byte av mark mellan Malmö stad och fastigheten Almgården 4 är en förutsättning för att
möjliggöra planändringen.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Befintliga och nya fastigheter inom området kommer att ombildas respektive nybildas. Den
mark som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av
kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
Tekniska anläggningar i form av nätstationer säkras med servitutsavtal.
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 och ledningsrätter ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av stadsdelen Almgården med fler bostäder, verksamheter, handel och service i form av förskola och äldrevård. Totalt beräknas
cirka 440 bostäder och 80 förskoleplatser komma till stånd i och med planens genomförande på fastigheten Almgården 4. På fastigheten Rosengård 131:49 möjliggörs 15-20 radhus.
Planförfarande

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

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

Almgården 4 är belägen i östra delen av Malmö i stadsområdet Almgården och är
91 350 m². Akelius AB äger Almgården 4.
Rosengård 131:49 är en större fastighet och det är enbart den del som är inom planområdet
som är tänkt att bebyggas. Kvartersmarken förväntas vara ca 4005 m².
Planområdet begränsas av Agnesfridsvägen i öster, Ögårdsstigen i väster och Rosengårdsvägen i söder.
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Almgårdsgatan

Ortofoto med planområdet inom röd streckad linje.
Platsens historik

Följande är ett utdrag av Rambölls Historiska inventering 2019-05-09 Almgården 4 miljöutredningar rev 1. Historiska kartor och flygfoton från Malmö stadsatlas har studerats. På rekognoseringskartan från 1812 är aktuellt område obebyggt och består sannolikt av jordbruksmark. Det ser ut att ha funnits ett större vattendrag på platsen vid denna tidpunkt. Det
finns dock inte illustrerat på kartor från senare tidsskeden.
På häradskartan från 1912 finns det en gård i norra delen av fastigheten. På ett flygfoto från
1938-1947 har det skett en tillbyggnation av något som eventuellt är ett växthus i anslutning
till gården, i övrigt finns fortfarande ingen byggnation på fastigheten.
I skriften Bostadsmiljöer i Malmö, inventering. Del 3: 1965-1975 Malmö kulturmiljö Länsstyrelsen
Skåne Län beskrivs Almgården. Området har fått sitt namn efter den gård som revs vid
uppförandet av flerbostadshusen. Den låg i den nordöstra delen och till gården hörde även
ett trädgårdsmästeri. Förbi gården gick Husievägen ut mot Husie kyrka. Marken utnyttjades
för övrigt till jordbruk. I 1956-års generalplan var området avsett att fortsätta brukas som
åkermark. I den reviderade planen från 1962 hade marken reserverats för sjukhusändamål.
Området var kuperat med en dalsänka mot väster och Agnesfridsvägen på en höjdrygg som
gräns mot öster. Nivåskillnaderna är tydliga i Almgården och karakteriserar området än
idag. Bostäderna inom fastigheten Almgården 4 är ritade av Thorsten Roos arkitektkontor
och bebyggda år 1969-1972.
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Flygbild över Almgården 4 från 1938-1947 från Rambölls Historiska inventering 2019-05-09 Almgården 4 miljöutredningar rev 1.

I Bostadsmiljöer i Malmö, inventering. Del 3: 1965-1975 Malmö kulturmiljö Länsstyrelsen Skåne Län
beskrivs Almgården. Husen på Almgården har på ett tidstypiskt sätt grupperats med höghus närmast ett parkområde och lägre bebyggelse ut mot trafikleder. Området får sin identitet av de högre husets karakteristiska gestalter. Karaktären ges också av de påtagliga rytmiserade fasaderna och kontrastverkan mellan de lägre husens tyngre tegelfasader och de
högre husens ljusa lättare fasadutformning.

Låga tegelhus i förgrunden och ljusa höghus i bakgrunden..

Almårdens tretton hus ligger i en svag västlutning i det för övrigt flacka landskapet. Tegelhusen har skarpt skurna geometriska former, sammanhållna byggnadsvolymer med platt tak
och indragna balkonger. Gavlarnas murskivor har markerats genom att de dragits ut något
framför långsidornas fasadliv. Mot väster och söder, det vill säga på flertalet av fasaderna
mot gården, finns balkonger vilket ger en öppen karaktär. De andra långsidorna har mer
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slutna fasader vilket förstärker de lägre husens karaktär av skyddande mur mot nordost.
Fönstren har här grupperats på ett rytmiskt sätt med breda murpartier emellan. De större
vardagsrumsfönsterna har bundits samman med fasadplåt till vertikala partier och på ömse
sidor därom finns kvadratiska enluftsfönster. Mot denna vertikala artikulering bryter den
kraftiga horisontella taksargen av vit plåt. Merparten av gavlarna är fönsterlösa. Två av husen ligger i en sluttning och har fått en förskjutning i både höjd och sidled, vilket bryter upp
den sammanhållna byggnadsvolymen. Samtliga hus har tre lägenhet per trapplan som nås
från invändiga trapphus med hiss.

Ljusa höghus.

De högre husen på Almgården är placerade i två parallella rader med tre tiovåningshus inne
på gården och tre niovåningshus ut mot Ögårdsparken i väster. Byggnaderna är förskjutna i
nord-sydlig riktning så att husen även inne på gården har fri sikt över Ögårdsparken. I likhet med de lägre husen är de uppförda med platsgjuten betongstomme. Husen genomgick i
början av 2000-talet en omgestaltning av fasaderna. De ursprungliga eternitskivorna ansågs
vid uppförandet vara underhållsfria men visade sig inte hålla för tidens tand. De ersattes av
cembonitskivor i olika beige och bruna nyanser och i olika storlekar. Den stränga ordningen som tidigare präglat fasaderna valdes bort till förmån för större variation. Samtidigt
bibehölls husets ljusa och lätta karaktär. Huset fick också tilläggsisolering och entréerna
byggdes ut med stora skärmtak. Samtliga hus har indragna balkonger, platta tak och fönster
även i gavelfasaderna. Husens säregna planform med utsvängda gavlar har gett dem ett karakteristiskt utseende. De har ett mycket stort husdjup och två trapphus i husets inre med
fem lägenheter per plan. Lägenheterna är antingen enkelsidiga eller placerade över hörn.
Husen har en strikt symmetrisk utformning. Fasaderna har en rytmisk gruppindelning av
fönster och balkonger. Den exakta och distinkta artikuleringen bygger på storleken på fasadskivorna: multiplar på skivornas bredd gav mått på såväl fönster och portar som avståndet mellan öppningarna. Husets portar är förlagda mot gården och entréerna har väggar
klädda med mosaiker i guld, gult och brunt.

29 (33)

Konstverket Rymdskott av Stig Carlsson ska flyttas från blå till röd placering (ungefärlig placering), Agnesfridsvägen
till öster i högra bilden.
Kulturmiljö

Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns fornlämningar inom planområdet i det nordvästra hörnet. Lämningarna härstammar från Västra Skrävlinge medeltida bytomt och rubriceras samlingsplats och bytomt/gårdstomt.
Kollektivtrafik

Stadsbusslinje nr 5, Malmöexpressen, har en hållplats norr om planområdet vid Amiralsgatan. Stadsbuss 33 har hållplatser på båda sidorna om Agnesfridsvägen i närheten av Derbyvägen – hållplats Almgården, samt i söder vid Almgårdsgatan/ Hästägargatan - hållplats Jägersro Villastad. Regionbuss 170 mellan Lund och Malmö har en hållplats vid Jägersro.
Malmö stad har under 2017 ingått ett avtal med staten och regionen om ett storstadspaket.
Detta paket innehåller bostadsbyggande, investeringar i kommunal infrastruktur för kollektivtrafik och cykel samt elektrifiering av bussar. Almgården påverkas främst av investeringen i nya elektrifierade bussar och inte direkt av en förändrad infrastruktur. Dagens
busslinje 5 på Amiralsgatan, norr om fastigheten, är planerad att elektrifieras till år 2023
och dagens linje 33 på Agnesfridsvägen, öster om fastigheten, är planerad att elektrifieras år
2026-2027. I andra delar av staden kan dessa busslinjer få förändrad linjedragning och infrastruktur för att bland annat åstadkomma en förbättrad restid med dessa linjer.
Gång-, cykel- och biltrafik

Öster om planområdet vid Agnesfridsvägen finns ett befintligt huvudcykelnät. Söder om
planområdet längs med Rosengårdsvägen finns även där ett befintligt huvudcykelnät som
leder under Inre Ringvägen samt över Ramels väg mot Rosengårdsstråket (Rosengårdsvägen). Mellan bostadshusen och Ögårdsparken leder en gång och cykelbana norrut med tunnel under Amiralsgatan till Höja.
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Teknisk försörjning

Inom och i närheten av planområdet finns ledningar för VA- el- fiber- och fjärrvärmeförsörjning. Fjärrvärmehuvudledningar tillhörande EON går längs med fastighetens västra
gräns samt fastighetens norra del.
Kommunal service

Skolor och förskolor
Det finns två förskolor precis i anslutning till planområdet, Fölets och Almgårdens förskola. Höjaskolan är närmsta grundskola.
Kommunal service
Det finns god tillgång till kommunal service.
Kommersiell service

Cirka 800 meter söder om fastigheten ligger Jägersro köpcentrum och ca 400 meter norr
om planområdet finns Höja Centrum. Det finns en byggnad inom området med användningen handel (Pl 1028), tidigare ICA. Nordöst om planområdet vid Agnesfridsvägen finns
en bensinmack.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

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

Planområdet redovisas i översiktsplanen som befintlig blandad stadsbebyggelse där parkering ska i första hand lösas i parkeringshus/-däck eller i andra hand i underjordiska garagen.
Täthetsgraden är 3-4 och i kollektivtrafikstråkens närhet och längs breda huvudgator finns
potential för en hög täthet. Skala och uttryck på kompletterande bebyggelse, parker och
torg kan variera beroende på omkringliggande bebyggelsestruktur och gaturummets utformning.
Grannfastigheten Sändaren 1 söder om fastigheten Rosengård 131:49 är idag planlagd för
industriändamål. Enligt Översiktsplanen planeras här i framtiden ur strategisk synpunkt ny
blandad stadsbebyggelse.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Befintlig plan Pl 880, 1968-12-19 har inom planområdet bestämmelsen kvartersområde för bostadsändamål. Angiven byggnadshöjd är (+38,0 m) 5 till
(+50,0 m) 9 våningar för det aktuella området. U-mark för ledningar finns i områdets
västra och centrala del. Den inre delen av fastigheten medger överbyggd gård. Det yttre
området av fastigheten är mark som inte får bebyggas.
Övriga berörda gällande detaljplaner är:
ÄDp 5420, 2015-06-23, togs fram 2015 för att ta bort fastighetsindelningsbestämmelser för
fastigheten. Denna detaljplan har genomförandetid till 2020-06-23.
Pl 1028, 1970-12-03, gäller för ett litet område vid Derbyvägen och anger handelsändamål
(H) med byggnadshöjd på + 28,0 från nollplanet vilket medger en våning.
Pl 1387, 1979-08-10, från 1979 gäller i södra delen av området där kvartersområde för bostadsändamål får uppföras.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
31 (33)

Utsnitt ur Pl 880

Pl 1387
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014

Utemiljö vid förskolor i Malmö, 2011
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Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2018-2022
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
Bostadsmiljöer i Malmö, inventering. Del 3: 1965-1975 Malmö kulturmiljö Länsstyrelsen
Skåne Län, 2002 (sid. 42-48)
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016
Utredningar till grund för planförslaget

•

Trafikutredning Almgården 4, Atkins, i Malmö, 2019-06-20

•

Parkeringsutredning för Almgården Atkins, 2019-06-10

•

Historisk inventering Almgården 4, Ramböll miljöutredningar rev 1, 2019-05-09

•

Trafikbullerutredning Almgården 4, SWECO, 2020-02-07

•

Dagsljusutredning FOJAB, 2020-02-10

•

Dagvattenutredning Ramböll, 2019-09-25, reviderad 2020-01-31

•

Översiktlig markundersökning Söder om Almgården Malmö stad, AFRY
AB 2019-12-13

Övriga dokument

CTC Handlingsplan för bostadsområdet Almgården år 2016-2026 (Revidering 2018)

Stadsbyggnadskontoret
Carina Tenngart Ivarsson
Enhetschef

Emilie Malmberg
Planhandläggare
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