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1 Planförslaget i korthet 

1.1 Syfte 

Detaljplanens syfte är att bidra till Malmös behov av bostäder genom att förse tätorten 
Bunkeflostrand med ett nytt bostadsområde. Samtidigt bidrar planen till att bevara och 
utveckla befintliga naturvärden, dels i Bunkeflostrand genom etablering av nya parker, dels 
i ett större sammanhang genom att bidra till utvecklingen av Ekostråket. 

1.2 Sammanfattning 

Planförslag 

Planområdet är beläget i östra Bunkeflostrand och begränsas av Gottorpsvägen i norr, Got-
torps gård och befintlig småhusbebyggelse i väster och befintliga gränser i åkerlandskapet i 
söder och öster. Ett bärande strukturellt element är Gottorps allé som löper i öst-västlig 
riktning genom planområdet. 

Planförslaget omfattar cirka 500 bostäder i friliggande villor, kedjehus, parhus, radhus och 
flerfamiljshus, varav ca 50 i ett äldreboende. Planförslaget omfattar också en förskola för 
160 barn. 

Planområdet ska delas upp i två delområden som kan byggas etappvis. 

Flerfamiljshus kring ett planerat torg förses med centrumverksamheter i bottenvåningarna. 
Torget lokaliseras vid en befintlig busshållplats vid Gottorpsvägen.  

Ca hälften av planområdet får användningarna Park eller Natur. Befintliga trädalléer och 
historiska gränser bevaras och tas upp i strukturen. Av dessa är Gottorps allé en av de vik-
tigaste. Den är en bärande grönstruktur som ska fungera som ett huvudstråk för fotgängare 
och en yta för rekreation och biologisk mångfald. En del av planområdet ingår i Ekostråk-
et. 

En stor del av transporterna inom planområdet kommer att ske i ett finmaskigt nätverk för 
blandtrafik. Gottorpsvägen som stäcker sig längs planområdets norra gräns kopplar plan-
området till Malmös övergripande trafiknät. 

Konsekvenser 

Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljökonsekvenser. 

Planförslaget innebär att jordbruksmark omvandlas till blandad bebyggelse, parker och na-
turområde. Planförslaget innebär också att Bunkeflosrand och Malmös bostandsbestånd 
kompletteras och utvecklas, att Bunkeflostrands och Malmös grönytor utvecklas och att 
fler medborgare får tillgång till naturområden och bättre möjligheter till rekreation. 

Ur ett ekosystemtjänstperspektiv kan övergången från åker till park och naturområden 
medföra att ekosystemtjänsterna ökar eller står oförändrade netto. Produktion av mat 
kommer att minska men sociala ekosystemtjänster, såsom möjligheterna rekreation, kom-
mer att öka. Dessutom kan det nya naturområdet medföra en ökad biodiversitet. 

Det planerade torget kommer att fungera som en nod, inte bara för planområdet utan 
också för Annestad. 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Planförslaget är i huvudsak upprättat i enlighet med översiktsplanen men avviker genom att 
möjlighet till bebyggelse ges i den sydvästra delen av planområdet. Se vidare avsnitt 5.3. 
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2 Planförslag 

2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning 

Planförslaget tar sin utgångspunkt i Planprogram 6049 Gottorps allé och dess tre byggste-
nar; stråk, bebyggelse och platser. 

Stråken ska hålla samman bebyggelsen och koppla området till omgivningarna. De ska 
bidra till att befolka och aktivera området. Det är viktigt att stråken utformas så att gång- 
och cykeltrafik har prioritet över biltrafik. 

Bebyggelsen ska bestå av en blandning av olika boendeformer. Det bidrar till förbättrade 
förutsättningar för ett socialt hållbart Malmö. Det är också viktigt att bebyggelsen uppvisar 
variation i sin gestaltning. En varierad gestaltning bidrar till identitet och hemkänsla medan 
en likritad gestaltning skapar anonymitet. Identitet, hemkänsla och ”sense of place” hjälper 
människor att skapa band till området. Det är viktigt för områdets sociala hållbarhet. 

Platserna ska facilitera för rekreation, aktivitet och möten mellan människor. Planområ-
dets platser kommer i huvudsak att vara park och naturområden. Ett mindre torg placeras 
vi den befintliga busshållplatsen längs Gottorpsvägen. Stråk kan ha en liknande funktion 
som platser. Gottorps allé och det finmaskiga nätet för blandtrafik är exempel på stråk som 
ska facilitera för rekreation, aktivitet och möten mellan människor. 

2.2 Bebyggelse 

Användning/ändamål 

Planförslaget omfattar cirka 280 bostäder i friliggande villor, kedjehus, parhus och radhus 
och ca 220 bostäder i flerfamiljshus, varav ca 50 i ett äldreboende. Det totala antalet bostä-
der är således ca 500. Planförslaget omfattar också en förskola för 160 barn. 

Förskolan lokaliseras i direkt anslutning till Gottorps allé och den östra gröningen. Barnen 
ges således fina möjligheter att nå områdets grönytor, inte bara allén och gröningen, utan 
också stadsdelsparken och Ekostråket. 

Äldreboendet lokaliseras till den tätare bebyggelsen som planeras längs Gottorpsvägen. 

Planområdet ska delas upp i två delområden som kan byggas etappvis. Den första etappen 
ligger i planområdets sydvästra hörn och omfattar ca 40 bostäder i friliggande villor, kedje-
hus och radhus. De resterande ca 460 bostäderna och förskolan kommer att ligga i det 
andra etappområdet. 

Exploateringsgrad, täthet, höjder 

Flerfamiljshus på 4 våningar lokaliseras längs Gottorpsvägen, vid det planerade torget och 
längs Gottorpsparken och Kastanjeparken i planområdets inre delar. Övrig bebyggelse be-
står av friliggande villor, kedjehus, parhus och radhus med våningstalet 2-3. Bebyggelsen 
längs Gottorpsvägen och torget kommer alltså att vara något tätare än övrig bebyggelse i 
området. 

Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 0,4-0,5. 

Förslaget reglerar nockhöjder och byggnadshöjder, inte våningstal. 

Utformning 

Det är viktigt att bebyggelsen är varierad, dock utan att bli rörigt eklektisk. Variation ger 
identitet och hemkänsla, vilket hjälper människor att skapa band till området. Identitet är 
avgörande för ett bostadsområdes sociala hållbarhet. 
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Gestaltningsprinciper för planområdets delområden ska ingå i planbeskrivningen och ut-
vecklas till granskningen. Dessa principer kan beröra t.ex. takvinklar, taktyper, byggnads-
höjd och materialitet. Med de gemensamma gestaltningsprinciperna som ramar kan arkitek-
turen variera utan att ge ett oordnat och oroligt intryck. Variationen är viktig och betonas 
på flera ställen i planprogrammet. Bebyggelsen får inte vara likritad eller enformig. Upp-
repningar av typhus ska undvikas. Variation säkras genom att blanda utformningsbestäm-
melser om byggnadstyp (radhus, kedjehus, parhus och villor) i olika egenskapsområden på 
plankartan. 

Förskolebyggnaden i två plan ska erbjuda 15 kvm BTA/barn. Gården ska erbjuda 30 kvm 
lekyta/barn. Det innebär att förskoletomten ska vara minst 6000 kvm plus ytor för parke-
ring, angöring och entré. På kvartersmark ska anordnas 8 bilplatser för personal och 15 för 
angöring (lämning och hämtning av barn). Tillfällig angöring, såsom leveranser, kan ske 
från gata på allmän platsmark. Det är viktigt att förskolegårdens lekytor är lokaliserade så 
att barnen får tillgång till Gottorps allé och gröningen öster om förskolan utan att behöva 
korsa förskolans ytor för parkering, angöring och entré.. Ytor för parkering, angöring och 
entré ska således lokaliseras vid gata på förskoletomtens norra och/eller västra delar. 

Byggnaderna ska ha entréer och förgårdsmark mot gata. Förgårdsmarken och entréerna 
skapar en gradvis övergång från publikt till privat vilket faciliterar för kontakt mellan män-
niskor och en positiv symbios mellan bostaden och det offentliga rummet. 

De nio teserna i ”Arkitekturstaden i Malmö” ska användas som vägledning i planarbetet 
och byggnadsprojektering.  

 

Ovan - De nio teserna i ”Arkitekturstaden i Malmö” ska användas som vägledning i planarbetet och byggnadspro-
jektering.  

Fastighetsstorlekar 

Bebyggelsen inom planområdet ska upplevas som småskalig. Kommande fastighetsindel-
ningar ska ske i enlighet med småskaligheten. 
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Fastighetsindelningsbestämmelser 

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbe-
stämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastig-
hetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.  

2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark 

Ca hälften av planområdet får användningarna Park eller Natur. Här ingår en stadsdelspark 
om ca 10 hektar och de två gröningarna om ca 0,5 hektar vardera. 

Befintliga trädalléer och historiska gränser bevaras i strukturen. Av dessa har Gottorps allé 
och trädraderna kring Gottorps gård de högsta naturvärdena.  

En del av planområdet ingår i Ekostråket. Ekostråket är tänkt att bli ett av Malmös längsta 
grönstråk och ska sträcka sig från centrum ut till kusten genom ett pärlband av parker och 
naturområden. Den del av planområdet som ingår i Ekostråket får till största delen an-
vändningen Natur. Mindre delar av Ekostråket ingår i användningsområde för Park. 

Allmän park 

Den västra gröningen, ”Gottorpsparken” 

Den västra gröningen begränsas i väster och söder av Gottorps gård respektive Gottorps 
allé med sina uppvuxna trädrader. I öster avgränsas gröningen av gårdar till flerfamiljshus 
och i norr av en gata för blandtrafik på allmän platsmark och radhusbebyggelse. 

Ett grönt stråk går från Patrons väg i väster till gröningen. Här ingår del av fastigheten 
Bunkeflostrand 21:6 (Gottorps gård) i planområdet. De trädrader som omger Gottorps 
gård är viktiga strukturella element i planområdet och det är viktigt att de bevaras. Det gäl-
ler alla de trädrader som omger Gottorps gård, inte bara träden mot det omnämnda gröna 
stråket. 

Gröningen blir en viktig aktivites- och rekreationsyta för de boende i närområdet. Relation-
en till intilliggande bostäder och bostadsgårdar samt möjligheterna att röra sig från grö-
ningen till Gottorps allé och från Patrons gata till gröningen ska ges extra omsorg vid pro-
jektering och anläggning. 

 

Förslag till programmering av den västra gröningen (från Planprogram 6049 Gottorps allé). Sektion i väst-östlig 
riktning genom gröningens södra del. Vy mot norr. Till vänster Gottorps gård väster om gröningen, till höger radhus 
öster om gröningen. 
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Den östra gröningen, ”Kastanjeparken” 

Den östra gröningen kommer att vara omgiven av bostäder och gator för blandtrafik på 
kvartersmark i alla väderstreck utom i söder där den möter Gottorps allé och i sydväst där 
den möter förkolans gård. Mötena med Gottorps allé och förskolan är viktiga och ska ges 
särskild omsorg i projektering och anläggning. Förskolebarnen ska ha möjlighet att använda 
gröningen, Gottorps allé, stadsdelsparken och Ekostråket som utökade ytor för lek och 
utflykter. Gröningen i sig ska fungera som en grön koppling för boende och besökare till 
stadsdelsparken och Ekostråket. 

Förslag till programmering av den östra gröningen (från Planprogram 6049 Gottorps allé). Sektion i väst-östlig 
riktning. Vy mot norr. Till vänster radhus väster om gröningen, till höger flerfamiljshus öster om gröningen. 

Stadsdelsparken 

Stadsdelsparken ska fungera som en randzon som vävs ihop med det mer naturlika Ekos-
tråket. Det är inte meningen att gränsen mellan de två ska upplevas i landskapet.  

Siktlinjer och utblickar mot kringliggande öppna landskap ska bevaras och tydliggöras. 

Två dagvattendammar ska bidra till omhändertagande av dagvatten från planområdet och i 
viss mån från intilliggande områden. 

Stadsdelsparken ska ha betydelse för naturvärden och ekosystemtjänster. Den kommer 
upplevas som en del av Ekostråket och det är viktigt att stadsdelsparken ges förutsättningar 
för en hög biodiversitet och att den är lättillgänglig för en bred allmänhet. Då planområdet 
anläggs och bebyggs ska den gamla åkermarken ses som en resurs som används på ett nytt 
sätt. Istället för monokulturell odling och åkrar som inte är tillgängliga för allmänheten ska 
stadsdelsparken tillsammans med det nya naturområdet erbjuda lättillgänglig rekreation och 
aktiviteter i en miljö med hög biodiversitet. 

Bullervallen 

Bullervallen i planområdets nordöstra del ska inte bli en överbliven yta utan innehåll. Den 
kan förslagsvis utformas för att fungera som en grön solbacke på sommaren och en pulka-
backe på vintern. 

Vattenavrinningen från bullervallen studeras vidare i planarbetet. Eventuellt kan ett svack-
dike behövas för att avleda vatten från bebyggelsen. 
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Bullervallens utformning och höjd kan studeras vidare i planarbetet om så krävs för att 
uppnå en god ljudmiljö för de boende i området. 

 

 

Förslag till utformning av bullervallen längs Yttre ringleden. Sektion i riktningen sydväst-nordost. Till höger Yttre 
ringleden. 

Natur 

Gottorps allé 

Gottorps allé är inte bara ett grönt stråk. Den är också en vistelseyta för rekreation och ett 
naturområde som bedöms ha ett högt naturvärde (Naturvärdesinventering kring Gottorp, 
Bunkeflostrand, 2017). Gottorps allé ska bevaras och fortsättningsvis utgöra ett grundläg-
gande element i planområdets struktur. Se mer om Gottorps allé under rubriken Gång- och 
cykeltrafik, ridstigar. 

Gottorps gård 

Trädraderna kring Gottorps gård bedöms ha ett högt naturvärde (Naturvärdesinventering 
kring Gottorp, Bunkeflostrand, 2017). De ska bevaras och precis som Gottorps allé fort-
sättningsvis utgöra ett grundläggande element i planområdets struktur. 

Ekostråket 

På sikt kommer jordbruksmark att 
omvandlas till allmän platsmark för 
etablering av Ekostråket. Under en 
övergångsperiod möjliggörs fortsatt 
storskalig odling i Ekostråket - odling 
som kan upplevas på nära håll.  

Ekostråket har under en längre tid 
funnits med i Malmös översiktliga 
planering. När det är färdigställt är det 
tänkt att bli Malmös längsta grönstråk. 
Genom att omvandla ensartade jord-
bruksmarker och diken till ett natur-
präglat brett stråk skapas en viktig 
förbindelselänk mellan Bunkeflos 
strandängar i söder och Pildammspar-
ken i norr. Huvudsyftet är att öka den 
biologiska mångfalden och skapa 
stadsnära naturområden för rekreation 
och en sammanhängande länk genom 
staden för cyklister och gångtrafikan-
ter. Ekostråket ska innehålla ett rikt 
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växt- och djurliv och fungera som en viktig övergång mellan stadsbebyggelse och det om-
givande jordbrukslandskapet. För att Ekostråket ska fungera enligt intentionerna och upp-
fylla sitt syfte bör stråket ha en minsta bredd på 100-200 meter. 

Torg 

Ett stadsdelstorg planeras vid den befintliga busshållplatsen vid Gottorpsvägen. Torget ska 
fungera som en transportnod och en mötesplats, inte bara för de som ska bo i planområdet 
utan också för andra i Bunkeflostrand. På så vis får torget en sammankopplande funktion, i 
synnerhet mellan planområdet och Annestad. Flerfamiljshusen kring torgets norra del ska 
förses med lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningarna. 

 
Förslag till programmering av stadsdelstorget. Sektion i väst-östlig riktning. 

2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark 

Grönytor och plantering 

Planen ger utrymme för fickparker kombinerade med gästparkering och miljöhus på kvar-
tersmark i bostadsnära lägen. 

Höjdsättning av mark 

Föreskrivna höjder kan bli aktuella för att säkra dagvattenhanteringen. Detta utreds till pla-
nens granskning.  

Lekytor 

De många grönytorna ger goda möjligheter till lekplatser. Det gäller stadsdelsparken och de 
två gröningarna såväl som de många fickparkerna i planområdet. 

2.5 Trafik 

Planförslagets trafiklösningar är baserade på planprogram 6049, Malmö Stads Översikts-
plan och Malmö stads Trafik- och mobilitetsplan. Trafik- och mobilitetsplanen föreskriver 



11 (29) 

 

att högst 45 procent av resorna i området ska ske med bil senast år 2030. Planförslaget är 
utformat så att det ska vara enkelt, tryggt och bekvämt att gå, cykla eller åka kollektivt.  

Ett finmaskigt gatunät för blandtrafik utgör planområdets huvudsakliga trafiklösning. Det 
finmaskiga gatunätet kopplas till sina omgivningar genom Gottorpsvägen i norr och Pa-
trons gata i väster. Det finmaskiga nätet utformas så att fotgängares och cyklisters behov 
prioriteras före bilisters behov. 

De huvudsakliga entéerna till planområdet är följande: 

• Från rondellen på Gottorpsvägen norr om planområdet till den planerade lokalga-
tan som ska sträcka sig i nordsydlig riktning till Gottorps allé. 

• Från Patrons gata till Gottorps allé. 

• Från Sundsbroparken väster om planområdet till Stadsdelsparken 

• Från Bomhögsgatan i sydväst. 

• Genom Ekostråket från nordost under Yttre ringledens viadukt och från sydväst.  

Gång- och cykeltrafik, ridstigar 

Förutom att det finmaskiga gatunätet utformas med prioritet för fotgängares och cyklisters 
behov kommer det att finnas strukturgivande grönstråk för gående i planområdet.  

De två gröningarna kommer att fungera som gröna stråk som kopplar till Gottorps allé och 
i förlängningen stadsdelsparken och Ekostråket. 

I ytan för Ekostråket finns en befintlig ridstig. 

Gottorps Allé  

Gottorps allé sträcker sig i öst-västlig riktning genom hela planområdet och ska ha en 
funktion som ett grönt stråk för fotgängare. Gottorps allé kopplar idag till Gottorpsvägen 
väster om planområdet och ska koppla till Ekostråket i planområdets östra del. Eftersom 
Gottorps allé är en grön vistelseyta med höga rekreativa värden kommer den också att fun-
gera som en sammanbindande struktur mellan planområdets norra del, som domineras av 
bostadsbebyggelse, och dess södra del som kommer att domineras av stadsdelsparken och 
Ekostråket. Alléns sammanbindande kvaliteter utnyttjas genom att gröningarna och försko-
lan lokaliseras så att de kopplar till allén. 

Alléns befintliga träd ska bevaras. För att minimera ingreppen i allén får ny gata korsa allén 
endast på ett ställe. Här behöver ledningsdragningar samordnas. Korsningspunkten har 
lokaliserats med förskolans behov i åtanke och så att stråket till korsningen löper rakt från 
Gottorpsvägens rondell norr om planområdet, vilket skapar en nordlig entré till planområ-
det. 

Befintlig infart till Gottorps gård från Gottorps Allé kommer att upphöra och samordnas 
istället med en ny infart från Patrons väg för planerad framtida bebyggelse på fastigheten 
Bunkeflostrand 21:6. De biotopskyddade träden på Bunkeflostrand 21:6 behandlas i ett 
separat planuppdrag. 

Gångstråk norr om Gottorps gård 

Längs trädallén i norra delen av fastigheten Bunkeflostrand 21:6 (Gottorps gård) skapas ett 
allmänt promenadstråk som fungerar sammankopplande för gångtrafik mellan Patrons gata 
och den västra gröningen. Stråket planläggs som Natur. Det betyder att del av fastigheten 
Bunkeflostrand 21:6 ingår i planområdet som allmän platsmark.  
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Kollektivtrafik 

Befintlig busshållplats ligger kvar i sitt nuvarande läge mot Gottorpsvägen. Ett torg med 
servicefunktioner anläggs i anslutning till hållplatsen. Områdets stråk skapar gena och 
trygga vägar till och från busshållplatsen för gående och cyklister för att uppmuntra till 
hållbart resande. 

Biltrafik 

Det finmaskiga gatunätet är utformat så att trafiken fördelas genomsipprande i området 
samt att slingor skapas och återvändsgator undviks. Undantag är vändplatserna i Patrons 
vägs förlängning och Bomhögsgatans förlängning. 

Gatorna utgörs till största delen av kvartersgator för blandtrafik där gaturummet delas av 
motorfordon, fotgängare och cyklister. Det är av stor vikt att gatorna utformas så att fot-
gängares och cyklisters behov prioriteras högre än bilisternas. Krypfart ska eftersträvas. 
Gatorna ska vara smala och vara försedda med träd som alternerar sida för att sänka for-
donens hastigheter. Planstrukturens korta och förskjutna kvarter bidrar ytterligare till att 
hålla nere hastigheter. 

Det är viktigt att gatan väster om förskolan urformas så att den inte lockar till genomfarts-
trafik över Gottorps allé. Meningen är att trafik till och från förskolan ska köra runt slingan 
som tangerar förskoletomtens norra sida eller använda gatan som tangerar förskoletomtens 
västra sida för att nå förskolans angöring och parkering på kvartersmark. Förskoletomten i 
sig ska utformas så att angöring, parkering och entré sker på kvartersmark på tomtens 
västra eller norra delar och att de södra och östra delarna uteslutande används till barnens 
lekytor. 

En körspårsanalys utförs under planarbetet. 

Bilparkering 

Gällande parkeringspolicy för Malmö ska tillämpas. 

En mobilitetsplan har tagits fram för planområdet. Mobilitetsplanen presenterar möjlighet-
er till reduktion av parkeringsbehovet för flerfamiljshusen och verksamheter efter vidta-
gande av mobilitetsåtgärder och samutnyttjande av parkeringsplatser. 

Mobilitetsåtgärderna ska anordnas på kvartersmark. Följande mobilitetsåtgärder föreslås för 
ett reducerat parkeringsbehov: 

• Exponerad parkeringskostnad (kostnad för parkering ska inte läggas på hyran eller 
liknande). 

• Cykelparkering med hög standard (väderskydd, fastlåsning, utrymme för olika typer 
av cyklar, automatiska dörröppnare, etc.). 

• Kampanjer och information till nyinflyttade. 

• Insamling av grovsopor några gånger per år. 

• Postfack som rymmer paket. 

• Bilpool (bedömt 6 bilar till en början). 

• Cykelpool 

• Servicestation för cykel 

• Uppsatta cykelkartor 
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Med dessa åtgärder beräknas behovet av bilplatser i gemensamma anläggningar bli ca 315 
bpl. Samutnyttjande av bilplatser kan medföra att behovet reduceras ytterligare till ca 288 
bpl.  

Förskolans parkeringsbehov löses på förskolans tomt. Flerfamiljshusens parkeringsbehov 
löses på de olika flerfamiljshusens respektive tomter.  

Planområdets bebyggelse beräknas generera ca 2000 - 2700 bilresor per dygn. 

Cykelparkering 

Cykelparkering anläggs enligt Malmös parkeringsnorm. 

Cykelparkeringar ska ha hög standard vad gäller väderskydd, fastlåsning, utrymme för olika 
typer av cyklar (t.ex. lådcyklar), trygghet på parkeringen och på vägen dit, automatisk dörr-
öppnare om parkering sker inomhus, m.m. Vid flerfamiljshus bör det finnas möjlighet att 
ladda elcyklar, hiss som möjliggör att man tar med sig cykeln upp till lägenheten samt att 
cykelparkering är avskild från barnvagnsparkering.  

Cykelparkering vid förskolan ska ta hänsyn till ett större behov av parkering för lådcyklar 
och för barncyklar. Parkering för lådcyklar ska ha plats både för cyklar som tillhör verk-
samheten och för cyklar som föräldrar låter stå parkerade under dagen om de byter till buss 
efter lämning av barn. Ett riktvärde kan vara att 25 % av cykelplatserna ska vara anpassade 
för lådcyklar.  

En detaljerad lösning för cykelparkering redovisas i planens granskningsförslag. 

Angöring 

Angöring till äldreboendet och förskolan löses på kvartersmark. Angöring för snabbare 
leveranser till förskolan kan ske från gatan på allmän platsmark. För leveranser till centrum-
funktioner längs Gottorpsvägen och vid torget kommer Gottorpsvägens mittrefug att kor-
tas för att ge plats till lastbilar och möjlighet för personbilar att köra om parkerad lastbil. 

2.6 Teknisk försörjning 

Dagvatten 

En dagvattenutredning har tagits fram i samband med planprogrammet. Utredningen visar 
en övergripande lösning på dagvattenhanteringen i området med utpekade områden för 
fördröjning. 

För att uppnå marklutning enligt föreslagen struktur för dagvattenhanteringen enligt Utred-
ning gällande vatten och avlopp i Östra Bunkeflostrand (Sweco 2016-01-21) måste befintlig höjd-
rygg i området flyttas västerut. Vid detaljprojektering av området ska höjder sättas så att 
massbalans inom området kan uppnås. Visar sig detta omöjligt kan massor överblivna från 
schakt av dagvattenmagasin användas. 

Andelen hårdgjord yta kommer att öka vilket ökar risken för översvämningar. Ytterligare 
åtgärder kan utgöras av fler genomsläppliga markytor, gröna gårdar mm. 

Föreskrivna höjder kan bli aktuella för att säkra dagvattenhanteringen. Detta utreds till pla-
nens granskning. 

Skyfallshantering 

Området höjdsätts så att skyfallsvatten avleds till tillkommande parker och Ekostråket. 
Skyfallshantering ska utredas närmare till planens granskning. 
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Avfallshantering  

I fortsatt planarbete utreds placering av en återvinningsstation i området. Den pågående 
körspårsstudien ska visa sopbilarnas tillgänglighet till planområdets byggnader. 

Värme 

Uppvärmning planeras att ske genom gemensamma bergvärmelösningar. Lokalisering och 
utformning av energicentral(er) för bergvärme utreds till granskningsförslaget. 

Elförsörjning 

Placering av nätstation utreds till granskningsförslaget.  

2.7 Skydd mot störningar 

Trafikbuller 

Planbestämmelse med gränsvärden för trafikbuller finns på plankartan.  

Bullerutredning visar att ett flertal av bostädernas uteplatser överskrider en ekvivalent ljud-
nivå på 50 dBA och att flera byggnader ligger strax under gränsvärdena för ekvivalent 
och/eller maximal ljudnivå vid fasad. Några av uteplatserna överskrider dessutom maximal 
ljudnivå på 70 dBA. 

Bullerutredningen är gjord enligt största tillåtna hastigheter 50 km/h och 70 km/h på Got-
torpsvägen, väster respektive öster om rondellen. Dessa hastigheter kan komma att sänkas 
till 40 km/h och 60 km/h. 

Bullerproblematiken och eventuella åtgärder för att minska bullret ska utredas närmare i det 
fortsatta planarbetet. 

2.8 Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 

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

Villkor för startbesked 

Markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked kan ges. 

2.9 Plankartans bestämmelser 

Användning av allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap regleras till TORG, 
GATA, PARK och NATUR.  

Ekostråket, Gottorps allé och bullervallen får användningen NATUR. Gottorps allé har 
redan idag höga naturvärden och Ekostråket avsett att bli ett område med höga naturvär-
den. Stadsdelsparken och de två gröningarna får användningen PARK. 

De delar av det finmaskiga nätverket av gator för blandtrafik som är beläget på kvarters-
mark är betecknat som prickmark. Allmän platsmark med användningen GATA fungerar 
som nätverkets uppsamlingsgator. Patrons vägs och Bomhögsgatans förlängningar med 
vändplaner blir också allmän platsmark med användningen GATA. 

De mindre ytor som avses för allmän parkering, miljöhus och fickparker är betecknade som 
kryssmark, dvs. kvartersmark. 

För att bidra till torgets funktion som mötesplats har byggnader kring torget försetts med 
en bestämmelse om centrumfunktioner i bottenvåning. 

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea regleras till 50 % för den del av 
bebyggelsen längs Gottorpsvägen som ska vara mer urban och därmed tätare. För övrig 
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bebyggelse, som ska vara något glesare, regleras högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per 
fastighetsarea regleras till 40 % 

Byggnadshöjder regleras med nockhöjd och byggnadshöjd. 

Utformningsbestämmelserna f1 – f5 ska säkra en blandning av byggnadstyperna radhus, 
kedjehus, friliggande villor, flerbostadshus och parhus i planområdet. 

Utformningsbestämmelserna f6 – f7 ska säkra att det finns entréer mot Gottorpsvägen och 
Patrons gata och därmed kontakt mellan husen och gatorna. Det betyder inte att alla en-
tréer måste vara vända mot gatorna. 

Utformningsbestämmelsen om genomgående entréer i flerbostadshus ska bidra till tillgäng-
lighet och kontakt mellan gata, byggnad och gård. 

Utformningsbestämmelsen om maximal höjd på murar och plank mot GATA, TORG och 
prickmark ska bidra till kontakt mellan gata och bebyggelse. 

Bestämmelsen n1 regelerar parkering utanför gårdar. 

Bestämmelser om skydd mot störningar enligt förordningen om trafikbuller vid bostads-
byggnader (SFS 2015:216). 

Genomförandetiden är 5 år. 

Startbesked för bostäder är villkorat med markföroreningars avhjälpande. 
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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 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 
Samråd har skett med Länsstyrelsen om denna bedömning. 

3.2 Miljökonsekvenser 

Stadsbild 

Planförslaget kommer att bidra till att Gottorpsvägen blir en stadshuvudgata enligt över-
siktplanens mål. 

Kulturmiljö 

Planförslaget innebär att Gottorps allé säkras som ett kulturhistoriskt viktigt strukturerande 
element i landskapet. 

Arkeologi 

Fornlämningar som finns inom planområdet kommer att slutundersökas och därefter tas 
bort. 

Naturmiljö 

Befintlig åkermark av hög kvalitet kommer att ersättas av bebyggelse, gator, naturområde 
och park. Naturområdet och delvis parkerna kommer att utgöra en del av Ekostråket. Ur 
ett ekosystemtjänstperspektiv kan nettovärdet förbli oförändrat eller t.o.m. öka då försör-
jande ekosystemtjänster (i det här fallet odling) ersätts av naturområdets och parkernas 
reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster. 

Reglerande ekosystem kan vara bl.a. pollinering, renande av luft och vatten och klimatregle-
ring. Kulturella ekosystemtjänster kan vara bl.a. friluftsliv, hälsa och inspiration samt natur-
arv och turism. Stödjande ekosystemtjänster kan vara bl.a. fotosyntes, bildning av jordmån 
och biogeokemiska kretslopp. (Naturvårdsverket) 

Grönstruktur och park 

Planförslaget möjliggör etablering av nya parker och naturområden på åkermark som tidi-
gare inte varit tillgänglig för allmänheten. Förutom att omvandlingen från monokulturellt 
jordbruk till park och natur kan innebära en ökad biologisk mångfald, så är tillgängliggö-
randet av natur en demokratisk fråga som bidrar till att stärka Malmös och Bunkeflostrands 
sociala hållbarhet. 

Risker och säkerhet 

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

Luftkvalitet 

Beräkningar av luftkvaliteten i planområdet och dess närhet visar att halterna idag ligger 
kring 10-16 μg/m3 som årsmedelvärde för kvävedioxid. 

Föreslagen utveckling av planområdet innebär ett tillskott av biltrafik och därmed ett till-
skott av luftföroreningar. Dock innebär planförslaget i ett större perspektiv en effektivise-
ring av markanvändningen i staden eftersom den placeras i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur i Malmö stad.  

Områdets läge ger goda förutsättningar att resa kollektivt och med cykel, vilket är positivt 
med hänsyn till luftkvaliteten. Närheten till både de centrala delarna av staden och natur-
och rekreationsområden utanför staden gör att det trafikarbete som sker med bil kan antas 
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bli mindre än om motsvarande exploatering genomförts längre ut från centrum eller i Mal-
mös kranskommuner. 

Föreslagen struktur inom planområdet innebär att gång och cykel prioriteras som trafikslag. 
Gång- och cykelstråken inne i området kopplas till kollektivtrafik-, gång- och cykelstråk 
utanför området.  

Planområdets förväntade biltrafiktillskott bedöms sammantaget inte medföra risk för över-
skridande av miljökvalitetsnormer inom planområdet, i områdets närhet eller i Malmö som 
helhet, varken för kvävedioxid eller för någon annan norm för utomhusluft. 

Vattenkvalitet 

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar och -anläggningar. 
Slutlig recipient är havet (Öresund). Den vattenförekomst som berörs är ”S Öresunds 
kustvatten”. Vattenförekomsten har idag måttlig ekologisk status på grund av för hög nä-
ringsbelastning. Bedömningen är att god status inte kommer kunna nås till 2021. God ke-
misk status (om man räknar bort kvicksilver och PBDE) är uppfylld.  

Planförslaget, med minskad jordbruksverksamhet samt fördröjning genom anläggande av 
dagvattenanläggning inom planområdet, beräknas leda till minskade utsläpp av näringsäm-
nen. Sammantaget bedöms därför ett genomförande av planförslaget inte medföra någon 
risk för försvårande att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. 

Skyfall 

Planförslaget innebär att jordbruksmark delvis omvandlas till bebyggelse, gator och torg. 
Andelen hårdgjord yta kommer att öka kraftigt inom delar av planområdet, vilket ökar ris-
ken för översvämningar i samband med skyfall. Andelen mark som inte bebyggs inom 
planområdet kommer att ca 50 %. Dessa grönytor ska användas för infiltrering, fördröjning 
och tillfällig magasinering av dagvatten. Två dagvattendammar planeras i stadsdelsparken. 

För att förebygga risken för översvämningar är det även viktigt att kvartersmarken utfor-
mas med noggrann höjdsättning, stor andel vattenpermeabla ytor och stor andel grönska. 

Markföroreningar 

En översiktlig inventering har gjorts: Gottorp-Bunkeflostrand, Förberedande studie med avseende på 
markföroreningar (Sweco, 2015-08-31). Arbetet har utförts genom studier av kartor och flyg-
bilder, arkivstudier etc. Information har också inhämtats genom intervjuer med den tidigare 
verksamhetsutövaren på Gottorps gård. Inom det aktuella området har jordbruksverksam-
het bedrivits. Huvuddelen av planområdet har använts för odlingsändamål eller liknande 
och bedöms inte behöva utredas vidare med avseende på markföroreningar. Söder om 
Gottorps gård har ekonomibyggnader varit uppförda. I och kring dem har drivmedel och 
andra oljeprodukter samt bekämpningsmedel förvarats. Där har tidigare en undersökning 
utförts, men den bedöms vara av alltför översiktlig karaktär. Därför har en kompletterande 
utredning tagits fram inför samråd. 

Den kompletterande utredningen Miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Bunke-
flostrand 21:3 (Sweco, 2017-07-06) visar att området strax söder om Bunkeflostrand 21:6, 
söder om allén, innehåller vissa föroreningar. Halter över Naturvårdsverkets riktvärden för 
känslig och mycket känslig markanvändning har påträffats. Det rör sig om en oljeförore-
ning, alifater, PAH-M, PAH-H, bly, kadmium och zink. Se karta på nästa sida. 
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Karta med provtagningspunkter, från rapporten Miljöteknisk markundersökning 2017-07-06. 

 

De föroreningar som hittills påträffats bedöms i rapporten inte så allvarliga att de hindrar 
detaljplaneläggning av marken för bostadsändamål. Påträffade föroreningar behöver dock 
enligt rapporten undersökas närmare innan exploatering: 

”Då föroreningar i halter över Naturvårdsverkets riktvärden för MKM och KM har påvisats föreligger 
sannolikt ett åtgärdsbehov innan området kan bebyggas. Åtgärdsbehovet styrs dock av hur området kom-
mer bebyggas och hur stora föroreningsmängderna är, vilket inte klarlagts. Därför rekommenderas att 
hänsyn tas till de påvisade föroreningarna i den fortsatta planeringen av byggnationen, exempelvis genom 
kompletterande undersökningar eller anpassning av byggnationen till påvisade föroreningar.” 
 
En bestämmelse har därför införts på plankartan som anger att startbesked inte får lämnas 
innan markföroreningar är avhjälpta. Frågan ska utredas vidare under planarbetet. 

Elektromagnetiska fält 

För att kunna försörja den planerade bebyggelsen inom planområdet med el behövs even-
tuellt nya nätstationer.  

Kring en elanläggning finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Styrkan beror bl. a. på 
avståndet till anläggningen, spänningen och belastningsströmmen.  

Det finns inga riktvärden för var nätstationer ska placeras, men försiktighetsprincipen till-
lämpas. Utformning och placering bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen av spän-
ningen, exempelvis i friliggande byggnad med ett avstånd till annan byggnad som överstiger 
fem meter. Vid placering av nätstation i byggnad, bör ett avstånd på minst fem meter hållas 
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mellan nätstationen och byggnadsdel med hög vistelsegrad, t.ex. bostad eller kontor. Detta 
hanteras vidare i bygglovprocessen. 

Omgivningsbuller 

Trafikbuller 

Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i förord-
ningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216): 

”Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bo-
stadsrummen 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 en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad 
uppgå till 65 dBA. 

Om en bostad har en eller flera uteplatser får denna ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA upp till fem 
gånger i timmen).  

Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.” 

Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom planbe-
stämmelse.  

Planområdet är utsatt för höga trafikbullernivåer från Gottorpsvägen och Yttre ringvä-
gen/Öresundsbanan. En bullerutredning har genomförts (ÅF Ljud och vibrationer, 2017-
11-20). Utredningen visar, förutsatt oförändrad hastighetsbegränsning på Gottorpsvägen 
och en bullervall mot Yttre ringvägen, att ett flertal av bostädernas uteplatser överskrider 
en ekvivalent ljudnivå på 50 dBA och att flera byggnader ligger strax under gränsvärdena 
för ekvivalent och/eller maximal ljudnivå vid fasad. Några av uteplatserna överskrider dess-
sutom maximal ljudnivå på 70 dBA. Bullerutredningen ska uppdateras till planförslagets 
granskning enligt eventuella förändringar i förslaget till bebyggelsestruktur, eventuella för-
ändringar i hastighetsbegränsningar på Gottorpsvägen och eventuella ytterligare bullerdäm-
pande åtgärder. 

 

Bullerutbredningskarta, ekvivalent ljudnivå från väg och järnväg. ÅF 2017-11-20. 
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Trafikkonsekvenser 

Konsekvenserna av planförslaget är ökade trafikrörelser på de angränsade gatorna Patrons 
Väg, Gottorpsvägen och Bomhöjdsgatan. En stor del av den tillkommande trafiken kom-
mer att ansluta till det övergripande gatunätet vid cirkulationsplatsen på Gottorpsvägen 
som har hög trafiksäkerhet. I de stora stråken utmed Gottorpsvägen, Bomhöjdsgatan, Pa-
trons Väg och nordsydliga gatan genom området kommer även fotgängare och cyklister att 
vara separerade både från varandra och från biltrafiken vilket är positivt ur både framkom-
lighets- och trafiksäkerhetssynpunkt.  

För leveranser till butikslokalerna längs Gottorpsvägen kommer Gottorpsvägens mittrefug 
att kortas för att ge plats till lastbilar och möjlighet för personbilar att köra om parkerad 
lastbil. 

Gatorna för blandtrafik ska utformas med prioritet för fotgängares och cyklisters behov. 
Utvecklingen av gång- och cykelvägar i Ekostråket samt koppling till detta och till Gottorps 
Allé från den nya bebyggelsen innebär också större möjligheter att röra sig till fots och med 
cykel. 

3.3 Ekonomiska konsekvenser 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal ska upprättas, som reglerar kostnader för bl.a. anläggande av gator, 
parker och natur. 

3.4 Konsekvenser för fastigheter 

Fastighet Bunkeflostrand 21:6  

Del av fastigheten Bunkeflostrand 21:6 föreslås bli allmän platsmark med kommunalt hu-
vudmannaskap och användningen PARK.  

Fastighet Bunkeflostrand 21:3  

Bunkeflostrand 21:3 kommer att genom fastighetsbildning ombildas till kvarter för bostä-
der, mm. Fastigheten kommer även att genom fastighetsreglering avstå mark till lämplig 
kommunal fastighet för att bilda gata, torg, park och natur (allmän platsmark). 

Fastighet Bunkeflostrand 12:1 

Bunkeflostrand 12:1 kommer att genom fastighetsbildning ombildas till kvarter för bostä-
der, mm. Fastigheten kommer även att genom fastighetsreglering avstå mark till lämplig 
kommunal fastighet för att bilda gata, park och natur (allmän platsmark). 

Fastighet Bunkeflostrand 3:1 

Del av Bunkeflostrand 3:1 kommer att genom fastighetsbildning ombildas till kvarter för 
bostäder, mm. Fastigheten kommer även att genom fastighetsreglering avstå mark till lämp-
lig kommunal fastighet för att bilda gata, park och natur (allmän platsmark). 

3.5 Samhällskonsekvenser 

Social konsekvensbeskrivning (SKB) 

En social konsekvensbeskrivning kommer att tas fram till granskningsförslaget. 

Bostadspolitiska mål 

Genomförandet av planförslaget bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom 
att möjliggöra bebyggelse av varierade hustyper och en ökad tillgänglighet till grönområden 
för Malmös medborgare. 
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Barnperspektiv 

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Det finmaskiga väg-
nätet, som ska utformas efter fotgängares och cyklisters behov, i kombination med det 
stora antalet bostäder och grönytor, ger planområdet goda förutsättningar att bli en lugn 
och trygg vistelsemiljö för barn. Planområdet ska bli en grannskapsmiljö där man har nära 
till lekkamrater och lekytor. 

Förskolans placering mitt i området gör det enkelt att gå eller cykla till förskolan. Förskole-
tomten har utformats enligt stadsbyggnadsnämndens riktlinjer för att tillgodose en god och 
tillräckligt stor utemiljö. Barnen får även mycket god tillgång till större ytor för rörelse i 
gröningarna, stadsdelsparken och Ekostråket. 

Tillgänglighet 

Området är relativt flackt. Förutsättningarna för tillgänglighet bedöms vara goda.  

Jämställdhet 

Det kommer att finnas god tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelförbindelser. 
Detta skapar bra förutsättningar för medborgare att röra sig i och ta del av samhället. En-
tréer mot och bebyggelse nära stråk och gator ger förutsättningar för trygghet i det offent-
liga rummet. 

Kommunal service 

Planförslaget bedöms kunna uppfylla det behov av kommunal service (förskola) som gene-
reras av exploateringen.  

Befintlig handel  

Planförslaget innebär genom de nya bostäderna ett utökat underlag för handel. Det finns 
idag få butiker i Bunkeflostrand, särskilt i de östra delarna. Fler butiker kan bidra till för-
bättrad närservice. 

  



22 (29) 

 

4 Genomförande 

4.1 Organisatoriska genomförandefrågor 

Kommunen ansvarar genom 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 eventuella 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 utre-
das. 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan 
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjning-
en 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 sä-
kerställd i samband med bygglovsansökan.  
 
Mer detaljerade bullerberäkningar ska exploatören redovisa i samband med bygglovsan-
sökan. 
 
För placering av nätstation på allmän plats måste avtal tecknas med Gatukontoret avse-
ende upplåtelse av marken. I avtalet ska bland annat överenskommelse om utformningen 
träffas. 

4.3 Ekonomiska genomförandefrågor 

Exploateringsavtal 

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan 
Malmö stad och Skanska AB. 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 bildande av servitut att göra. 

Övriga ekonomiska genomförandefrågor  

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

4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor 

Fastighetsbildning 

Nya fastigheter inom planområdet kommer att bildas. Övriga förändringar av fastighetsin-
delningen kommer att ske genom fastighetsreglering. Den mark som ska ingå i allmän 
platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd park- eller ga-
tumarksfastighet. 

I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken förmodas 
bli indelad i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas ge-
mensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, bildas gemensamhetsan-
läggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning. 

Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen 
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av led-
ningsrätt 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 föreliggande behov av bostäder, samhällsservice och rekrea-
tiva gröna miljöer och naturområden. Att möjliggöra markboende inom kommunens grän-
ser är även ett sätt att minska trafikbelastningen i regionen. Planförslaget innebär ett effek-
tivt tillvaratagande av befintlig infrastruktur och kollektivtrafikförbindelser samt utveckling 
av grönstrukturer.  

Planförfarande 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygg-
lagen, eftersom den delvis inte är förenlig med översiktsplanen samt att den strider mot 
Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen. 

Avsikten är att detaljplanen ska antas av Stadsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges 
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen. 

Historik i processen  

Detaljplanen har föregåtts av planprogram 6049 Gottorps allé, 2016-12-05. Planprogram-
met togs fram av stadsbyggnadskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen och förskole-
förvaltningen vid Malmö stad tillsammans med Skanska Nya Hem och Fojab Arkitekter. 

Medverkande 

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram de-
taljplanen har dessutom tjänstemän från fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförvaltning-
en och stadsdelsförvaltningen deltagit. 

5.2 Planområdet 

Plandata  

Planområdet utgör en areal på cirka 65 
ha. Planområdet gränsar i norr till Got-
torpsvägen, i söder och öster till åker-
mark, i väster till befintliga småhus-
kvarter, förskola, skola och idrottshall. 
Strax nordost om området går Yttre 
Ringvägen och Öresundsbanan.  

Största delen av marken ägs av 
Skanska och en mindre del ägs av 
Malmö kommun. 

Ett servitut (81/2006.1) finns på Gottorps allé för att säkra anslutning till fastigheten Bun-
keflostrand 21:6. Servitutet utgår då detaljplanen vinner laga kraft och framtida anslutning 
av fastigheten kommer att ske via Patrons väg. 

Platsens historik 

Gottorps allé ligger i vad som tidigare var Bunkeflo socken i de sydvästra delarna av 
Malmö. Bunkeflo socken består av byarna Bunkeflo, Vintrie, Naffentorp och Skumparp. 

Bunkeflo omnämns första gången 1299. Namnet är en sammansättning av orden bunke 
som är en beteckning för olika gräsarter och flo som syftar till den sankmark som tidigare 
fanns i anslutning till byn. År 1863 genomfördes en landsomfattande kommunförordning 
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med landsbygdens sockenavgränsningar som utgångspunkt. På så sätt skapades Bunkeflo 
kommun. 

I början av 1900-talet skedde en befolkningsökning och en tät småhusbebyggelse växte 
fram på flera håll i Bunkeflo socken. Tillväxten orsakades av kalkbrottsindustriernas fram-
växt under 1800-talets sista decennier och av förbättrade kommunikationer. Efter 1952 
utgjorde Bunkeflo tillsammans med Tygelsjö och Västra Klagstorps kommuner storkom-
munen Bunkeflo som i sin tur slogs samman med Malmö stad 1971.  

Fram till 1967 hörde hela planprogramområdet till Gottorps gård. Gården har rötter i bör-
jan av 1800-talet, när gårdar i Vintrie by fick flytta ut till mer sammanhägnade ägor. Norr 
om Gottorps allé låg ett boningshus och en herrgårdspark. Boningshuset är rivet och en ny 
byggnad är uppförd på samma plats. Söder om allén fanns en gårdsplan med ladugård, stal-
lar, loge och bostad.  

Inom området löper delar av dikningsföretaget Vintrie-Bunkeflo. Senaste omprövningsför-
rättningen utfördes 1998 när Svedab hade förvärvat en fastighet inom dikningsföretagets 
båtnadsområde för att bygga landförbindelsen till Öresundsbron. Genom omprövningen 
tappade dikningsföreaget en stor del av sin betydelse och nu planläggs sista delen av åker-
marken för annan användning. 

Stråk, platser, struktur, sammanhang 

Ekostråket angränsar till planområdet i öster. Gottorps allé fungerar som ett rekreativt 
gångstråk. 

Bebyggelse 

I anslutning till planområdet finns idag den äldre gården Gottorps gård. Gården kommer 
att planläggas i en separat detaljplan.  

Kulturmiljö 

Värdefulla bebyggelsemiljöer 
Planområdet utgörs av brukad, högklassig åkermark. Övrig vegetation utgörs av Gottorps 
allé och trädramen runt Gottorps gård. Gottorps allé består av äldre hästkastanjer och 
skyddas av generellt biotopskydd. Vegetationen vid Gottorps gård i utgörs av en vegetat-
ionsram av äldre bokträd med höga naturvärden och ett högt kulturhistoriskt värde då 
denna är den sista resten av den äldre gårdsstrukturen. 

Värdefull miljö i övrigt 
Planområdets södra gräns sammanfaller med den historiska bygränsen mellan Vintrie och 
Naffentorps mark. Gränsen är delvis synlig i åkerlandskapet. 
Vid sidan av träden i Gottorps allé har också de äldre träden i anslutning till Gottorps 
gårdstomt och f.d. park ett visst bevarandevärde ur kulturmiljösynpunkt. Detta gäller även 
träden söder om Gottorps allé som tidigare avgränsat de nu rivna ekonomibyggnadernas 
tomt åt öster. 

Arkeologi 
Sydsvensk Arkeologi har genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna Bunke-
flostrand 12:1 och 21:3. Vid utredningen påträffades 96 arkeologiska objekt i totalt 179 
grävda söksökschakt, en ränna, två härdar, tre diken, 32 gropar samt 58 stolphål. Två kera-
mikskärvor och en bit flinta tillvaratogs. En av keramikskärvorna kan möjligen dateras till 
yngre romersk järnålder eller tidig folkvandringstid. De påträffade arkeologiska objektens 
spridning sammanfaller ganska väl med de högst belägna ytorna i området. De arkeologiska 
objekten fördelar sig på fyra olika fornlämningsområden, preliminärt kategoriserade som 
boplatser, se bild nedan. Fortsatt markexploatering inom dessa områden bör tillståndsprö-
vas. 
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Karta från den arkeologiska utredningen 2016, med nya fornlämningsområden inringade med grön linje. 
 

En kompletterande utredning även för områden planerade som park och natur är beställd 
och beräknas vara färdig under hösten 2017. 

Topografi, landskap, grönstruktur, naturmiljö 

Området består av främst jordbruksmark som lutar svagt mot områdets centrala partier. 
Höstraps odlas idag på åkermarken.  

Gottorps allé består av hästkastanjer. Den trädinventering som gjordes till planprogrammet 
visar att träden har måttlig till dålig vitalitet. Allén har biotopskydd. 

Norr och öster om Gottorps gård finns ett antal stora lövträd som omfattas av biotop-
skydd och är bevarandevärda. 

Kollektivtrafik 

Skånetrafiken trafikerar Gottorpsvägen med stadsbusslinje 4 och 6. Det finns två busshåll-
platser på Gottorpsvägen, en direkt norr om planområdet och en vid cirkulationsplatsen 
Gottorpsvägen/ Per Josephssons väg. Det finns även en hållplats på Per Josephssons väg 
väster om planområdet. 

Linje 4 går mellan Bunkeflostrand och Stora Bernstorp via Malmö C. Linje 6 går mellan 
Klagshamn och Toftanäs via Malmö Triangeln och är en busslinje som är snabbt växande 
på grund av stora utbyggnader i Hyllie och Bunkeflostrand. Linjen diskuteras även för 
elektrifiering inom den pågående Sverigeförhandlingen.  

Att resa med buss till Limhamn centrum tar ca 15 min och till Hyllie ca 10 min. En buss-
resa till centrala Malmö tar ca 30 min. Hyllie station är en transporthub med regionsbussar, 
Pågatåg och Öresundståg, bl.a. till Kastrup och Köpehamn. En resa med buss i kombinat-
ion med tåg in till Malmö C tar ca 25 min. 
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Restider till målpunkter enligt trafikslag (från Mobilitetsplanen). 

 

Gång-, cykel- och biltrafik 

Längs med Gottorpsvägen går idag en cykelväg mot Hyllie och vidare in mot centrum.  

En ridstig går längs ekostråket genom viadukten under Yttre Ringvägen. 

Teknisk försörjning 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Fjärrvärmenätet är inte utbyggt i Bunkeflostrand. Omkringliggande bostadsområdens ener-
giförsörjning kommer från gas. För att kunna uppnå Malmös miljömål måste områdets 
energianvändning miljöanpassas. 

El- och teleledningar finns i angränsande gator. 

Gas finns utbyggt i angränsande områden. 

Kommunal och kommersiell service 

Det finns en kommunal förskola, Bladbaggens förskola och en kommunal grundskola, 
Gottorpsskolan, direkt väster om planområdet. Stadsdelsbibliotek finns i Sundsbroskolan, 
ca 1 km väster om planområdet. 

Vid Bunkeflostrands centrum ca 1 km väster om planområdet finns närmaste matvarubu-
tik. 

5.3 Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken 

Planområdet omfattas av riksintresse för kustzon enligt 4 kap 1 och 4 §§ miljöbalken. Ex-
ploatering och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om natur- och kulturvär-
den i området inte påtagligt skadas. 

Malmö stads bedömning är att föreslagen planering inte medför någon påtaglig skada på 
riksintresset utan utgör en komplettering av den befintliga orten. Planområdet består av 
jordbruksmark med begränsade natur- och kulturvärden och är inte allemansrättsligt till-
gängligt. Naturvärdena bedöms vara ensartade och marken är främst av jordbruksindustri-
ellt intresse. Förslaget medger tät småhusbebyggelse med inslag av flerbostadshus samt 
förskola och parkytor. Exploateringen kommer att innebära att allmänhetens tillgänglighet 
ökar.  

Föreslagen utbyggnad innebär ett effektivt tillvaratagande av befintlig infrastruktur, kollek-
tivtrafikförbindelser och grönstruktur samt bedöms vara lämplig mot bakgrund av behovet 
av ny bebyggelse för bostäder och samhällsservice i närområdet. Att möjliggöra markbo-
ende inom kommunens gränser är ett sätt att minska trafikbelastningen i regionen. I relat-
ion till stadens storlek, såväl till invånarantal som yta, är de föreslagna områdena för ny 
bebyggelse utanför Yttre Ringvägen mycket begränsade i förhållande till riksintressets ut-
bredning. 
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Översiktsplan 

Planområdet redovisas i översiktsplanen som ett område för ny blandad bebyggelse och 
med den lägsta av tre täthetsgrader. Undantag från detta är delområdet i sydväst som i 
översiktplanen är avsett för park och natur. 

Översiktsplanens huvudsakliga strategi är att förtäta innanför Inre Ringvägen, i och i an-
slutning till befintlig infrastruktur. För att tillgodose en mångskiftande efterfrågan på bo-
städer av olika typer kompletteras denna strategi av bebyggelse i mindre omfattning utanför 
Yttre Ringvägen i anslutning till de befintliga tätorterna. Planområdet är ett av dessa områ-
den där utbyggnad av radhus och småhus kompletterar högre exploateringsgrader i andra 
delar av kommunen. Ianspråktagandet av marken för bostadsändamål motiveras av ett stort 
bostadsunderskott i kommunen kombinerat med behovet av att kunna erbjuda en mång-
fald av boendemiljöer i enlighet med de bostadspolitiska målen. 

Den planerade åtgärden är inte förenlig med Länsstyrelsens granskningsyttrande över över-
siktsplanen. Länsstyrelsen godtog i samband med utställningen av översiktsplanen inte ex-
ploateringsområdet utan gjorde bedömningen att det saknas argument för att ytterligare 
bebygga kustområdet utanför Yttre Ringvägen. Länsstyrelsen gjorde också bedömningen 
att riksintresset för kustzonen inte tillgodosågs i översiktsplanen. Stadsbyggnadskontoret 
avser att under planarbetet utveckla argumentationen i detta avseende. 

Planprogram 

Planförslaget grundar sig på ett planprogram, Pp 6049, som godkändes av stadsbyggnads-
nämnden 5 december 2016. 

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser 

Området är inte tidigare planlagt.  

5.4 Underlag till planarbetet 

Kommunövergripande dokument 

• Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016 

• Utemiljö vid förskolor i Malmö, 2011 

• Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005 

• Arkitekturstaden Malmö (tematisk fördjupning av översiktsplan - utställningsförslag 
september 2016) 

• Grönplan för Malmö, 2003 

• Naturvårdsplan för Malmö, 2012 

• Bostadspolitiska mål, 2012  

• Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 

• Energistrategi för Malmö, 2009 

• Framtidens kollektivtrafik, 2010 

• Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016 

• Trafikstrategi för Malmö, 2004  

• Trafikmiljöprogram för Malmö Stad 2012–2017  

• Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018  

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

• Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun  

• Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016 
 

  

http://komin.malmo.se/Forvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/Mal--styrning-pa-SBK/Styrdokument/Verksamhets-styrdokument/Rutinbank---Detaljplaner/Bibliotek-for-underlagsmaterial/Arkitektur.html
http://komin.malmo.se/Forvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/Mal--styrning-pa-SBK/Styrdokument/Verksamhets-styrdokument/Rutinbank---Detaljplaner/Bibliotek-for-underlagsmaterial/Park--natur.html
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Utredningar till grund för planförslaget 

• Riskutredning, WUZ, 2016-02-05 

• Mobilitetsplan Gottorps allé, Ramböll, 2017-09-25 

• Miljöteknisk markundersökning, Sweco, 2017-06-07 

• Dagvattenutredning, Sweco, 2016-01-21, Ska uppdateras enligt slutgiltig byggnads-
struktur till granskningen. 

• PM dikningsföretag, Sweco, 2016-12-22 

• Arkeologisk utredning – Rapport 2016:26, Sydsvensk Arkeologi, 2016 

• Arkeologisk undersökning, Sydsvensk Arkeologi, pågående 

• Naturvärdesinventering, Calluna, 2017-11-23 

• Bullerutredning, ÅF, 2016-01-21, uppdaterad 2017-05-30 och 2017-11-20 

• Vibrationsmätningar för bedömning av vibrationer från tåg, ÅF, 2017-11-29 

• Körspårsstudie, tas fram till granskningsförslaget. 
 

Övriga dokument 

• Planprogram 6049 Gottorps allé, 2016-12-05 
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