Planprogram 6013

Söder om Sjötorpsvägen
oktober 2009

PLANPROGRAM 6013

Beställare
Christer Larsson SBK stadsbyggnadsdirektör

Styrgrupp
Kerstin Åkerwall SBK Planchef
Ingemar Gråhamn SBK stadsarkitekt
Handläggare och huvudsakliga planförfattare
Stellan Westerberg SBK
Anna Sohlberg SBK
Peter Björck SBK
Ann-Margret Rundqvist SBK
Marie Åkerström-Olsson SBK
Medverkande
Kenth Wedmo FK
Karin Larsson GK
Delutredningar
Carola Lund Malmö museer
Olga Schlyter Malmö museer
Referenspersoner
Bengt Andersson SDF Limhamn - Bunkeﬂo
Annica Lindh Va Syd

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Plandata, syfte och mål..................................4
Plandata .......................................................................4
Syfte.............................................................................4

Sammanfattning .......................................................... 6
Ställningstaganden .......................................................6
Bedömmning av miljöpåverkan....................................6
Huvuddrag...................................................................6

Förutsättningar ................................................8
Uppdrag.......................................................................8
Planer, program och utredningar ..................................8
Bostadspolitiska mål.....................................................8
Program .......................................................................9
Tidigare förslag.............................................................9
Tygelsjö-historia .........................................................10
Tygelsjö idag...............................................................11
Planprogramsområdet idag.........................................12
Avgränsning av planprogramsområdet ........................12
Landskap....................................................................12
Traﬁk .........................................................................12
Service........................................................................13
Teknisk infrastruktur..................................................13
Projekt i omgivningen ................................................13
Skola ..........................................................................13
Spårtraﬁk ...................................................................13

Programskisser.............................................. 14
Övergripande idé / vision ...........................................14

Konsekvenser................................................. 18
Hållbarhet..................................................................18
Samhällskonsekvenser.................................................18
Miljökonsekvenser......................................................19

Genomförande.............................................. 20
Stadskarta ....................................................... 21

3

PLANDATA, SYFTE och MÅL

PLANDATA, SYFTE och MÅL

Sjöto

rpsvä

gen

TYGELSJÖ
FODRET 5

gsvä

Syftet med planprogram generellt är att i ett tidigt skede i
planeringen tillsammans med andra som kan vara berörda
i närområdet utreda alla aktuella förutsättningar och
önskemål så att de blir kända inför det fortsatta detaljplanearbetet.
Syftet med detta planprogram är att utreda förutsättningarna för att dels ändra nuvarande markanvändning från att
vara ett detaljplanelagt verksamhetsområde (fastigheterna
Fodret 5 och Fodret 19), dels att planlägga markområdena
som idag är jordbruksmark (kring gården Tygelsjö boställe
och del av fastigheten Tygelsjö 17:1).

ebor

Syfte

Tr e ll

Detta planprogram ska utgöra underlag för Malmö stads
upprättande av detaljplaner för ett område i sydvästra Tygelsjö söder om Sjötorpsvägen, som omfattar fastigheterna
Fodret 5 och Fodret19 samt del av fastigheten Tygelsjö
17:1. Planprogramsområdet omfattar även gården Tygelsjö
boställe och jordbruksmark kring gården. Planprogrammet
kommer att ligga till grund för en eller ﬂera detaljplaner.

gen

17:1
FODRET 19
TYGELSJÖ BOSTÄLLE
17:56

Fastigheter inom planområdet

MÅL
Att möjliggöra ett område med bostäder av olika slag.
Att komplettera Tygelsjö med boendeformer, men också
servicefunktioner och mindre inslag av verksamheter som
saknas i orten. Tygelsjö domineras idag av markbostäder,
vilket bör sätta sin prägel på samhället även i framtiden.
Utifrån behovet att hushålla med marken, föreslås dock
inom planprogramsområdet en tätare bebyggelsestruktur
än Tygelsjös övriga bebyggelse.

Tr e ll
ebor

Sjöto

Planområdets utbredning
4

Fotoplatser

rpsvä

gen

1

gen

3

TYGELSJÖ

gsvä
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PLANDATA, SYFTE och MÅL

Tygelsjövägen mot söder 1.

Sjötorpsvägen mot väster 2.

Sjötorpsvägen mot öster 3.
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SAMMANFATTNING
Ställningstaganden
Tygelsjö ska fortsätta utveckla det som är speciellt för
samhället – att vara en attraktiv bostadsort. Det småskaliga och jordnära med lantliga kvaliteter ska fortsatt vara
kännetecknande för Tygelsjö samtidigt som de industrihistoriska och större strukturerna efter järnväg och industrier
knutna till jordbrukets behov också ska kunna läsas av i
den nya bebyggelsestrukturen.
Utgångspunkter är att
• Verksamhetsområdet avvecklas – området ligger dåligt
till för transporter.
• Tygelsjö ska ges en mer allsidigt varierad sammansättning av bostäder
• Det är lämpligt att till stor del komplettera med tät
bostadsbebyggelse
• För sydvästra Tygelsjö bör gälla en ganska stor andel i
ﬂerfamiljshus och ﬂervåningshus

Bedömning av miljöpåverkan
Planprogrammet utgör ett av de underlag som behövs för
att kunna ta ställning till om särskild miljöbedömning
krävs. Planprogrammet kan komma att leda till en eller
ett ﬂertal detaljplaner och i dessa kommer miljöfrågor att
utredas mer detaljerat
Stadsbyggnadskontoret gör den preliminära bedömningen
att kommande detaljplaners genomförande inte antas
medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i 6 kap
11 § miljöbalken. Genomförandet av den eller de detaljplaner som följer av planprogrammet antas dock medföra
viss miljöpåverkan. Det gäller framför allt traﬁk- och
dagvattenfrågor.

Huvuddrag
Planprogrammet kommer att ligga till grund för fortsatta
detaljplanearbeten. En frågeställning som belyses, och
som samrådssvaren förhoppningsvis ger svar på, är frågan
om vilken bebyggelsetyp och grad av täthet området bör
ha samt vilket avstånd bebyggelsen bör hålla till Tygelsjö
boställe.

• Det är angeläget att se Tygelsjö boställe som en intressant komponent som bör visas stor respekt och som kan
blir viktig för att proﬁlera området.

Planförslaget beskriver ett huvudalternativ A och därutöver två varianter B och C.

• Området söder om Sjötorpsvägen skall anknyta till och
ta upp strukturen från det redan planlagda området norr
om Sjötorpsvägen.

För samtliga tre alternativ gäller:
- områdena närmast Tygelsjövägen rymmer dels plats för
nya servicefunktioner t ex en större livsmedelsbutik dels
tät bostadsbebyggelse / ﬂerfamiljshus i ﬂera våningar.

Översiktsplan för Malmö 2000, aktualiserad 2005, anger
att Tygelsjös bostadsutbud och service bör kompletteras.
Ett bebyggelsetillskott kan bidra till att göra olika hushållstyper mer jämnt representerade.
En utbyggnad ska ske på ett sätt som möjliggör för ny
bebyggelse att smälta in i sin omgivning.
Översiktsplanen anger också att det är värdefullt att byarna
förutom bostäder inrymmer en del arbetsplatser och service, på så sätt hålls byarna levande och man ges möjlighet
at bo och arbeta inom kort avstånd.

- planprogramsområdets nordöstra del rymmer ﬂerfamiljshus i tre-fyra våningar
- tätare och högre bebyggelse även närmast Sjötorpsvägen
- plats för en förskola föreslås i områdets östra del
- fria grönytor närmast Tygelsjö boställe
- ett nord-sydligt grönstråk längst i väster
- områdets gatunät följer upp omgivningens gatustruktur.
Alternativskisserna B och C belyser följande:
B visar låg bebyggelse och ett ca 50 m brett grönstråk alldeles norr om Tygelsjö boställe (på fastigheten Fodret 19)
C visar ﬂerfamiljshus i hela området söder om Sjötorpsvägen.
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Alternativ A

0

Alternativ B

250

500m

Alternativ C
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Uppdrag
Stadsbyggnadsnämnden gav 2006-08-23 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja programarbete för området med inriktning att det skulle bli bostäder i form av
villa- och radhusbebyggelse. I planarbetet skulle en mängd
frågor utredas, såsom anslutningar till omgivande bebyggelse, gatu- och grönstruktur, servicebehov, m.m.

Gällande detaljplaner för planprogramsområdet, Pl 1261
och Pl 1633, anger området som kvartersområde för huvudsakligen industriändamål och småindustiändamål samt
en liten del för småindustri- och bostadsändamål.

Planer, program och utredningar
Gällande planer
Både i översiktsplan för Malmö 2000, och i dess aktualisering, Malmö 2005, antagen av kommunfullmäktige i
februari 2006, anges att Tygelsjö avses växa med bostäder
på ömse sidor om Sjötorpsvägen. Huvuddelen av det nu
aktuella planprogramsområdet anges dock som område för
service och småindustri, i enlighet med gällande detaljplaner, samt odlingslandskap.
Planprogramsområdet ligger i väster i direkt anslutning till
riksintresseområde för kulturmiljövård, K 128.

Pl 1261

Pl 1633

Bostadspolitiska mål
I Bostadspolitiska mål antaget av kommunfullmäktige
2009-04-29, är ett målen att kommunen ska genom markoch planberedskap skapa förutsättningar för nyproduktion av
bostäder. Kommunen ska ha en aktiv markpolitik som bidrar
till att goda bostäder med hyresrätt byggs. Det innebär bl. a
att för att motverka ofrivillig boendesegregation, hem- och
bostadslöshet och trångboddhet ska bostadsbyggandet
kännetecknas av allsidighet när det gäller hustyper, lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer, standard och prisnivåer.

Markanvändning från Översiktsplan 2005

Ett annat mål är att kommunen ska arbeta för att utveckla
och höja boendekvaliteten i bostadsområdena. Stadsdelarnas
behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård och omsorg och
socialt boende vid nyproduktion av bostäder ska komma
in tidigt i planprocessen. Detta innebär att dessa behov
ska prövas vid planläggningen liksom att boendeservice,
fritids- och kulturaktiviteter, rekreation och social gemenskap bör främjas i bostadsområdena. Bostadsområden
bör även innehålla arbetsplatser och kommersiell service.
Områden och bostäder ska förses med lämpliga uteplatser
och grönområden för utomhusvistelse liksom att trygghets- och säkerhetsaspekter ska beaktas.
Kommunen ska verka för en bebyggelseutveckling som främjar
en ekologiskt hållbar utveckling. Detta innebär bl a att
bebyggelsens täthet noga ska övervägas.
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Program
Enligt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande,
godkänt av kommunstyrelsen 2005, ligger planområdet i
anslutning till bebyggelsekaraktären ”småskalig bebyggelse”, medan själva planprogramsområdet ingår i karaktären
”verksamhetsområde” – något som i detta fall alltså skall
omvandlas. Handlingsprogrammet anger strategier och
rekommendationer för olika bebyggelsekaraktärer, något
som kan ge viss vägledning för planprogramsområdets
omvandling.
I Grönplan för Malmö, godkänd av kommunfullmäktige
2003, behandlas tillgång och brist på olika sorters grönytor i Malmös stadsdelar. I grönplanens bristanalys konstateras att planområdet saknar tillgång till ﬂera typer av
parker.
Grönplanen föreslår ett övergripande östvästligt grönt
stråk i Tyglesjös norra del, med koppling söder ut, i anslutning till planprogramsområdet.

I Naturvårdsprogram, godkänt av kommunfullmäktige
2000, beskrivs två värdefulla naturområden i Tygelsjö, ett
i nordöst och ett i nordväst. Båda områdena föreslås ingå i
det östvästliga grönstråket som nämns i föregående stycke.
I PM rörande hästar och bebyggelse i Malmö från 2005 anges bl.a. att när detaljplan görs för nya bostäder vid mindre
hästanläggningar (1 – 10 hästar) bör avståndet vara minst
100 m till gödselhantering, medan det kan vara 50 m eller
mindre till område där hästar vistas.

Tidigare förslag
För området upprättades 1999 Planprogram för Fodret
5, dp 4539. Fastigheten Fodret 5 hyste då ett lager och
omlastningsterminal för gods, vilket medförde mycket
och störande traﬁk. Planprogrammet utredde alternativa
förslag till användning av fastigheten Fodret 5, men den
pågående verksamheten kom att fortsätta.
Lagret har nu ﬂyttat och omlastningsterminalen har bytt
ägare. Detta har förändrat förutsättningarna för området
och gör det möjligt att planera för annan användning,
såsom bostäder.

Föreslagna gröna stråk
Föreslagna större områden
Föreslagen grön mark
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Tygelsjö - historia
Arkeologiska utgrävningar visar att det i och kring Tygelsjö
funnits bebyggelse redan på stenåldern.
Liksom grannbyarna fanns Tygelsjö under medeltiden,
men fornlämningar tyder på ännu tidigare bebyggelse.
Den tidigare kyrkan hade troligen anor från 1100-talet.
Kyrkan revs och ersattes med den nuvarande 1905. Typiskt för byarna mellan Malmö och Falsterbo är den långsträckta öst-västliga utbredningen mellan strandängarna
i väster och byn med kyrkan vid landsvägen i öster. Även
själva Tygelsjö by hade en långsträckt struktur, på ömse
sidor om den ännu existerande ängen ”Hästhagen”. Den
gamla bygatan, nuvarande Tyelsevägen, fortsätter västerut
i Sjötorpsvägen. Tygelsjövägen, den gamla Malmö-Trelleborgsvägen, är således inte den egentliga gamla bygatan,
även om vägen hade stor betydelse redan på medeltiden.

med ett antal lagerlokaler (2, 3, 4, 5, 7) samt en silobyggnad (1) som är från början av 1950-talet. En kontorsbyggnad från 1930-talet, utformad som en liten villa, ﬁnns i
anslutning till silon. Längst söderut på fastigheten ﬁnns
en äldre lagerbyggnad (7) i trä. Bebyggelsestrukturen är
präglad av järnvägens sträckning genom fastigheten. Silobyggnaden (1) och de äldre lagerbyggnaderna (6, 7) ligger
utmed den gamla spårdragningen.

I samband med enskiftet i början av 1800-talet splittrades
byn och många av gårdarna ﬂyttades ut till sina nya ägor.
Kvar i byn blev sju av tidigare 20 gårdar samt ett antal
gatuhus.
Järnvägen Malmö-Trelleborg öppnades 1886. Järnvägstraﬁken lades ned och järnvägen revs upp på 1960- och
1970-talen. Järnvägens och lantbrukets utveckling vid slutet av 1800-talet innebar ett betydande uppsving. Byn ﬁck
lokalförening med silo, mejeri, smedja, verkstäder, butiker,
serveringar m.m. och nya bostadshus uppfördes.
På 1970- och 1980-talen skedde en omfattande utbyggnad med småhus – Tygelsjö blev funktionellt en förort till
Malmö.
I Område söder om Sjötorpsvägen i Tygelsjö, kulturhistorisk
utredning 2007, beskrivs och värderas bl.a. fastigheten
Fodret 19. På fastigheten ﬁnns idag en byggvaruhandel (6)
Den antikvariska bedömningen anger att av byggnaderna
är silobyggnaden bevarandevärd. Den utgör ett spännande
komplex av byggnadsdelar från olika tider. Med sin höjd
och karaktäristiska utformning är den ett landmärke i
byn och den ger Tygelsjö en särpräglad silhuett på slätten
tillsammans med kyrktornet.
Övrig bebyggelse inom utredningsområdet är enklare
lagerbyggnader av varierande ålder i plåt, betong eller trä.
De har begränsade kulturhistoriska värden. När det gäller
silobyggnaden är det en typ av byggnad som tål omfattande förändringar utan att dess karaktär går förlorad. Rivs
silobyggnaden, trots dess kulturhistoriska värden, bör dess
form och höjd vara förebild för ett nytt hus, och på så vis
kan minnet av silon, dess silhuett och Tygelsjös karaktäristiska ”skyline” bevaras.
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När det gäller omvandlingen av området säger den kulturhistoriska utredningen följande:
Gamla byggnader har miljöskapande värden och bidrar till
en varierad bebyggelsemiljö. Vid planläggning av området
ﬁnns en tydlig historisk struktur att ta hänsyn till, nämligen järnvägens forna sträckning. Ny bebyggelse bör uppföras så att den gamla järnvägssträckningen lämnas fri. På
fastigheten Fodret 19 bör den nya bebyggelsens karaktär
skilja sig åt mellan fastighetens östra och västra del. Området kring den gamla järnvägssträckningen kan vara mer
storskalig och långsträckt till sin form för att förtydliga
områdets äldre historia. Den västra delen av fastigheten,
som idag är obebyggd, bör vara mer småskalig för att möta
jordbrukslandskapet och dess agrara bebyggelse i form av
Tygelsjö boställe i söder. Det är också viktigt att ny bebyggelse inte tillåts för nära gården, varken åt norr, väster eller
söder.

Mangårdsbyggnaden har en omsorgsfull arkitektonisk
utformning och dess karaktär och detaljer är välbevarade.
Tillsammans med den U-formade ekonomibyggnaden utgör den en välbevarad och sammanhållen bebyggelseenhet.
Trädgårdens utsträckning, med välbevarad struktur och
äldre växtmaterial, har mycket stort kulturhistoriskt värde.
Gårdens koppling till det öppna jordbrukslandskapet är av
stor vikt.

I Kulturhistorisk byggnadsinventering från 2007, Malmös
byar och landskap, beskrivs Tygelsjö boställe. Gården ägdes
av Kronan och var löneboställe för högt uppsatta militärer. Vid enskiftet 1804 kom gården att ligga kvar på sin
ursprungliga plats inne i byn. Den nuvarande mangårdsbyggnaden är uppförd 1900 och ekonomibyggnaderna
1860. Trädgården, som anlades i början av 1900-talet, har
mycket av sin struktur och växtmaterial bevarade.

Den helt övervägande delen av bostäderna i Tygelsjö är
upplåtna med äganderätt medan en mycket liten del är
hyresrätter. Nästan 80% av bostäderna består av fyra, eller
ﬂera, rum och kök.

Tygelsjö boställe

Ett bostadshus invid Tygelsjövägen

Tygelsjö idag
Genom gamla byn går två huvudaxlar, Tygelsjövägen och
Sjötorpsvägen. Här ﬁnns villabebyggelse med lummiga
trädgårdar. Byggmaterialen är traditionella såsom tegel,
puts, med träverandor samt tak av taktegel, papp eller plåt.
I en krans runt bykärnan har under 1960 och -70-talen
och nu åter under de senaste tio åren, nya småhusområden
med återvändsgator byggts.

I Tygelsjö bor idag ca 2300 personer varav många barn,
många i åldern 30-40 år och många i 60-70 års åldern.
En tredjedel av hushållen består av fyra eller ﬂer personer
och en tredjedel består av två personer.

Tygelsjö ”Sky line”
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Planprogramsområdet idag

Traﬁk

Markanvändningen i området är dels odlingsmark, dels
gamla verksamhetsområden, med Pierre Roberts f.d. fabrik
och lager, där det idag inryms ett åkeri samt Lantmännens
område med en f.d. byggvaruhandel samt gamla lager- och
silobyggnader. Bebyggelsestrukturen inom Lantmännens
fastighet följer den gamla järnvägssträckningen.

Biltraﬁkförsörjningen av Tygelsjö sker främst via den gamla landsvägen Tygelsjövägen. Traﬁken är som intensivast i

6 700
Tornväktareg.

Tygelsjö boställe, en fyrlängad gård, som är bostad och har
hästverksamhet, ligger i planprogramområdets sydöstra del.

Laavägen

6 100
400

Gullkrageg.

Planprogramområdet gränsar i nordöst mot ett gammalt
villaområde och mot det område där järnvägen tidigare
gick fram. I nordväst gränsar det mot ett nytt villaområde,
som fortfarande är under utbyggnad. I öster ansluter området till Tygelsjövägen och i söder och väster breder det
öppna odlingslandskapet ut sig.

Avgränsning av planprogramsområdet
Gränsen för planprogramsområdet mot väster dras i linje
med grönstråket i utbyggnadsområdet norr om Sjötorpsvägen och inte längre västerut. Anledning till detta är den
osäkerhet i planeringsförutsättningarna som det innebär
att det eventuellt kommer en spårförbindelse och en hållplats väster om Tygelsjö. Ett hållplatsläge här har betydelse
för hur tätt man bör bygga i området, varför planeringen i
denna del får vänta.

Landskap
En stor del av planprogramsområdet utgörs av åkrar, som
ingår i åkerlandskapet sydväst om Tygelsjö. Högre vegetation ﬁnns framförallt i anslutning till Tygelsjö boställe med
dess gamla välbevarade trädgård. Även norr om trädgården
ﬁnns grupper och rader av träd. Längs Sjötorpsvägen ﬁnns
en tämligen nyplanterad rad av oxlar.
Från programområdet är det långa utblickar över fälten mot
söder och Gessie kyrka. Se landskapsanalyskartan nedan.

1 600

Tygelsjö kyrkoväg

5 800

Tyelsevägen

Sjötorpsvägen
Tygelsjövägen

3 900
3 500

Glostorpsvägen

norr vid V. Klagstorp med ca 7000 fordon per dygn, och
minskar successivt söder ut. Kartan ovan visar uppmätta
traﬁkmängder i antal bilar per dygn i olika gatuavsnitt.
En idé om en traﬁkplats söder om Tygelsjö på väg E6 har
diskuterats sedan länge, framför allt i samband med debatten om lastbilstraﬁken vid den nu avvecklade omlastningscentralen för varor i Tygelsjö. Efterhand som nybyggnationen i Tygelsjö utvecklats så har idén åter kommit upp. Det
krävs dock en betydligt större utbyggnad av Tygelsjö, än
den som täcks in av gällande översiktsplan för Malmö, för
att traﬁkplatsen ska bli effektiv.
Västra Klagstorps traﬁkplats räcker tillsvidare, som koppling mellan Tygelsjö och väg E6, för att klara av traﬁken
mot Malmö och det övergripande motorvägssystemet.
Dagens upplevda problem med genomfartstraﬁk på Tygelsjövägen bör lösas med en s.k. miljöprioriterad genomfart,
med farthinder som gör att traﬁken väljer andra vägar eller
håller en betydligt lägre hastighet.
Kollektivtraﬁken i Tygelsjö utgörs av busslinje 150, ”Pendeln”, mellan Malmö och Vellinge, som går i Tygelsjövägen. Restiden till Södervärn och Vellinge centrum är 12
minuter och till Malmö Centralstation 24 minuter.
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Cykelvägar och cykelstråk är väl utbyggda i Tygelsjö, se
kartan nedan som är ett utdrag ur Malmös cykelkarta.

En stor del av området ingår inte i VA SYDs verksamhet
för dagvatten.

Projekt i omgivningen
Skola
I norra delen av Tygelsjö pågår planering för en skola som
omfattar förskola t.o.m. nionde klass. Detaljplanen för
skolan godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2009-09-10.

Service
Planerad IP
Planerad
0-9 skola
Pizzeria,
Konditori

Äldreboende
Förskola
Kyrka
Fritidsgård
Församlingshem
LM-skola
Livsmedel / Post
Förskola

Spårtraﬁk
I Framtidens kollektivtraﬁk i Malmö, slutrapport antagen
av kommunstyrelsen i maj 2009, redovisas ett antal sträckningar av framtida spårtraﬁk i anslutning till Tygelsjö. Om
spåret dras väster om Tygelsjö blir förmodligen ett hållplatsläge nära planprogramsområdet aktuellt. En hållplats
här ger anledning att bygga tätare och på så sätt utnyttja
närheten till kollektivtraﬁkförbindelsen.
Spårdragningars lokalisering kommer att behandlas i Malmös kommande översiktsplan, ett arbete som startar nu
och beräknas ta ett par år.

Teknisk infrastruktur
För att kunna försörja området med spillvattenledningar
måste anslutning ske i Bäckaforsvägen. Marken lutar
naturligt åt sydväst och höjdskillnaderna är ganska små.
Höjdsättningen av området blir viktig och måste detaljstuderas för att kunna klara att avleda områdets spillvatten
med självfall. Omfattande VA-arbeten kommer att krävas
för att klara försörjningen av området med spillvattenledningar. Eventuellt kommer det även att krävas en pumpstation.
Dagvattnet måste av höjdskäl ledas söderut till Gässiediket. Huvuddelen av Gässiediket ligger i Vellinge kommun
och är ett dikningsföretag. I Gässiediket ﬁnns ett maxkrav
på ﬂöden, vilket innebär att fördröjningsåtgärder är nödvändiga och att plats för dessa måste ingå i planeringen.
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PROGRAMSKISSER

Övergripande idé / vision
Tygelsjö ska fortsätta att utveckla det som är speciellt för
samhället – en ort rymmande framförallt bostäder och
vara en attraktiv bostadsort för olika hushålltyper. De
småskaliga kvaliteterna ska fortsatt vara kännetecknande
för Tygelsjö – men även de brokiga och större strukturerna
efter järnväg och industrier knutna till jordbrukets behov
ska också kunna läsas av i den nya bebyggelsestrukturen.
Tygelsjö ska samtidigt proﬁleras mot att alltmer sätta hållbarhetsfrågan, i alla dess bemärkelser, i fokus. Resonemang
om ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet ska bilda
utgångspunkt.
De diskussioner som pågår om att använda marken i Malmö på ett effektivt sätt har medfört att programskisserna
visar högre och tätare bebyggelse än de villor och radhus
som angavs i Anmälan till stadsbyggnadsnämnden.

Planförslaget beskriver ett grundkoncept A och därutöver
två varianter B och C.
Alternativen A och B rymmer ca 250 bostäder och alternativ C ca 300 bostäder.
För alla alternativen gäller att planen ska möjliggöra att
Tygelsjö kompletteras med ett innehåll som gör det mer
allsidigt, vad gäller boendeformer, serviceutbud och grönstruktur. I planprogramsområdet skapas en tydlig ”tyngdpunkt” för samhället.
Området föreslås rymma bostäder av olika slag och några
för byn viktiga servicefunktioner såsom handel och
förskola. Det blir i området närmast Tygelsjö boställe och
västerut möjligt att röra sig i en sammanhängande sekvens
av gröna stråk. Hänsyn tas till karaktärsbyggnaden Tygelsjö boställes kulturvärde och funktion som ”levande gård”.
Beﬁntliga strukturer som ägostruktur-, vägstruktur, vegetation och inom fd lantmännendelen även delvis byggnadsstruktur, bildar utgångspunkt för disposition av planområdet.

Planskiss/grundkoncept Alt. A

Flerfamiljshus 3-4 vån.
Tät radhusbebyggelse 2-3 vån.
Park/ grönområde
Service/ bostäder
Ev. hög byggnad
Programområdets gräns
Anslutningspunkt/vägkorsning
Grönstråk

0

250

500m

Planerad cykelväg
Förskola
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PROGRAMSKISSER

I områdets östra del, på fastigheten Fodret 19, ersätts
silobyggnaderna med bostadsbebyggelse i 3-4 våningar
varav en eller några byggnader går upp i samma höjd som
silosarna har haft. Även byggnader rymmande servicefunktioner som t ex en livsmedelsbutik föreslås. De historiska
järnvägs- och bebyggelsestrukturerna bildar utgångspunkt
för placering av den nya bebyggelsen, dvs den ”diagonala
struktur” där järnvägen gick fram och som den järnvägsanknutna bebyggelsen var disponerad utefter.

I områdets mellersta och västra del, på fastigheten Fodret
5 och del av Tygelsjö 17:1, föreslås längs Sjötorpsvägen
tätare bebyggelse i ﬂerfamiljshus i 3-4 våningar. Söder om
dessa föreslås tät radhusbebyggelse i huvudsak 2 våningar
med möjlighet till 3 våningar på vissa ställen. Det nya
bebyggelseområdet ska samspela med bebyggelse- väg- och
grönstruktur norr om vägen. Mot väster avslutas planområdet av en nord/sydlig grön koppling som blir en fortsättning på grönstråket i området norr om Sjötorpsvägen.

Tygelsjövägen, den nordsydliga vägen genom Tygelsjö är
betydelsefull som sammanbindande huvudstruktur genom
Tygelsjö. För att öka känslan av sammanhang i byn är det
angeläget att bebyggelsens möte med vägen utformas så att
det blir tydligt och välkomnande.

Planprogramsområdet avses traﬁkmatas dels norrifrån,
från Sjötorpsvägen och dels österifrån, från Tygelsjövägen.
Gatuanslutningarna mot Sjötorpsvägen föreslås i förlängningen av de gator som ﬁnns i det nybyggda området norr
om Sjötorpsvägen. På så sätt skapas fyrvägskorsningar och
en sammanhållen gatustruktur på ömse sidor om Sjötorpsvägen. Även gatuansluningen till Tygelsjövägen sker till en
beﬁntlig gata i öster, så att en fyrvägskorsning skapas.

Mot söder lämnas ett fritt respektavstånd till Tygelsjö
boställe.

Ett vägnät med genomgående gator skall utvecklas i det
fortsatta detaljplanearbetet.

Planskiss Alt. B

Planskiss Alt. C

Småhusbebyggelse 1-2 vån.

Planskiss alt. B

Planskiss alt. C

Planskiss alt. B skiljer sig från alternativ A genom att bredden på det fria obebyggda området/ den gröna öst-västliga
korridoren mellan Tygelsjö boställe och ny bebyggelse norr
om minskas. Det kan i detta område nära Tygesljö boställe
vara lämpligt att växla ner i skala när det gäller bebyggelsen därför föreslås dels, i östra delen, tät radhusbebyggelse
dels i västra delen småhusbebyggelse. Området närmast
Tygelsjövägen innehåller service endast i den norra delen.

Planskiss alt. C skiljer sig från alternativ A genom att
hela bebyggelseområdet på fastigheten Fodret 5 (fd Pierre
Robert) och hela markområdet som föreslås för bebyggelse
tillhörande jordbruksfastigheten Tygelsjö 17:1 föreslås för
ﬂerfamiljshus i 3-4 våningar.
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BEBYGGELSE-OCH PLANKARAKTÄR

Planområdet kommer att bebyggas med olika slags bostäder i en skala från markbostäder till ﬂerfamiljshus samt
med inslag av service. Bebyggelsen kan utformas med olika
karaktär, innehåll och disposition för olika delområden
men bör samtidigt präglas av en del gemensamma drag.
Bebyggelse- och grönstruktur ska bygga vidare på Tygelsjös
kvaliteter med småskalighet och mycket grönska. Tygelsjö
har områden med stora miljökvaliteter vilka kan inspirera
den nya bebyggelsens utformning.

silobyggnaden. Dessa för upplevelsen av byn viktiga byggnader kan med fördel ges en tydlig ekologisk-/ grön proﬁl.
De delar som ansluter till beﬁntlig bebyggelse, utmed
Tygelsjövägen och Sjötorpsvägen, måste med stor omsorg
anpassas till omgivningen.
Särskilt för delarna närmast den äldre bebyggelsen är det
angeläget med ett samspel mellan gammal och ny bebyggelse. Man kan för övriga delar vara friare när det gäller
gestaltning.

Den slingrande Tygelsjövägen omgiven av traditionellt utformad bebyggelse och rikligt med grönska är en värdefull
sammanbindande huvudstruktur genom Tygelsjö by.

RSKOLA
AVDELNINGAR

US

LIVSMEDELSBUTIK
FLERBOSTADSHUS
FLERBOSTADSHUS

Villor med mönstermurning, glasade verandor och grönskande, lummiga trädgårdar längs Tygelsjövägen och den
östvästliga Tyelsevägen är av stort värde för upplevelsen av
byn och är klassiﬁcerad som lokalt värdefull kulturmiljö.
Tygelsjö boställe är en viktig och vacker karaktärsbyggnad
i Tygelsjös södra del . Det är angeläget att kring gården
lämna respektavstånd och växla ner i skala.
Karaktären av en lantlig by ska även i fortsättningen sätta
sin prägel på Tygelsjö. Bebyggelsen kan hållas samman
med gemensam färgskala, takutföranden och detaljutformningar. Traditionella husformer med hus med sadeltak
med rött lertegel eller papptak bör gälla för en stor del av
bebyggelsen. Samtidigt bör utrymme ﬁnnas för inslag av
modernare och friare uttryck.
På fd Lantmännendelen anknyter ny bostadsbebyggelse till
de beﬁntliga stora volymerna och riktningarna och med
någon / några byggnader som går upp i samma höjd som
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Butiksutformningen bör utgå från traditionella byggnadsvolymer, med enkla murade fasader och sadeltak.
Bebyggelseutformning - och även grönstruktur, dagvattenhantering, skydd mot vind mm ska med hög ambitionsnivå utgå från en ekologisk hållbarhetsproﬁl.
Tomterna kan avgränsas av häckar och mellan tomterna
ﬁnnas små grusgångar. Små grönytor kan rymma småskaliga utomhusaktiviteter.
Ett sammanhängande nät av gröna stråk länkar samman
planområdet med omgivningen. Gröna stråk ger samband
med omgivande landskap och visuell kontakt med landmärken i jordbrukslandskapet såsom gårdar och kyrktorn.

BEBYGGELSE-OCH PLANKARAKTÄR

Mot väster, ut mot havet, är den raka Sjötorpsvägen en
viktig riktning. Vägen utgör fortsättning på Tygelsjös
gamla bygata och föreslås kantad med större fritt liggande
byggnader för bostäder och i bottenvåningarna mindre
inslag av servicefunktioner .
De större gatorna inom planområdet bör kantas av karaktärsskapande träd och häckar. De mindre gatorna bör
göras smala.

Olika storlek på gaturummet med omsorgsfullt valda
siktlinjer och gröna platser bidrar till att skapa variationsrikedom.
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KONSEKVENSER

Hållbarhet

Samhällskonsekvenser

Ett genomförande av förslaget så som redovisas i detta
planprogram bidrar till en hållbar stadsutveckling av
Malmö genom att det byggs attraktiva bostäder av olika
slag med utökad service och närhet till grönområden.

Bostadspolitiska
Förslaget innehåller en blandad bebyggelse med bostäder
av olika slag, ﬂerfamiljshus och småhus samt kommersiell
och kommunal service. Förslaget ger goda möjligheter till
blandad bebyggelse med olika storlekar på bostäder och
olika upplåtelseformer. I en detaljplan kan inte upplåtelseformer regleras.

Programförslaget gör Tygelsjö mer allsidigt med varierade
boendeformer, ger ett effektivt markutnyttjande med
högre täthet än de beﬁntliga delarna av Tygelsjö samt
ger möjlighet till en eller ﬂera förskolor. Till det effektiva
markutnyttjandet bidrar även att planprogramsområdet
huvudsakligen består av gammal industrimark som återanvänds för bostäder. En mindre del av planprogramsområdet utgörs av jordbruksmark.

Attraktiv och hållbar stad

EKOLOGISKT

EKONOMISKT

SOCIALT

-Attraktiva bostäder
-Blandade bostadsområden
-Utökad service
-Bättre plats för fritidsaktiviteter
-Sammanhängande
grönstråk

Barnperspektiv
Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i
främsta rummet. Förslaget ger möjlighet till en trygg och
samtidigt spännande boendemiljö, med tillgängliga och
sammanhängande grönstråk. Skolvägen till den planerade
skolan i norra delen av Tygelsjö går över Sjötorpsvägen.
Korsningar med vägen måste göras traﬁksäkra för skolbarnen.
Jämställdhet
Den föreslagna markanvändningen, med bostäder, kommersiell handel och förskola inom närområdet och med
närhet till kollektivtraﬁk, underlättar för föräldrar att dela
på ansvaret för hem och barn.
Trygghetsaspekter
Några trygghetsaspekter som kan utläsas i detta planskede
är att huvudstråken för gång- och cykelvägar föreslås lokaliseras längs gator i området, vilket gör dem trygga både
dag- och nattetid. Ett sammanhängande gatunät, utan
återvändsgator ger korta avstånd och gör det lätt att hitta.
Kommunal service
Inom planprogramsområdet uppskattas antalet lägenheter
kunna bli upp till ca 300. Om hälften är i småhus och
hälften i ﬂerbostadshus innebär det att i området, när det
är nybyggt, kommer det att ﬁnnas ca 100 barn i förskoleåldern och ca 150 barn i skolåldern.
Kommersiell service
Förslaget gör det möjligt att etablera en större butik inom
planprogramsområdet, vilket ger utökad service för hela
Tygelsjö.
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KONSEKVENSER

Miljökonsekvenser
I planprogramsskedet är följande miljökonsekvenser som
påverkar planområdet eller som planförslaget ger upphov
till kända. I de detaljplaner som följer efter planprogrammet kommer frågorna att belysas mer i detalj.
Mark, vatten - dagvatten
Markförhållanden och markhöjder gör att VA –frågorna
är komplicerade att lösa, vilket ger behov av ytterligare
utredningar i detaljplaneskedet.
Naturmiljö
Utbyggnaden innebär ett tillskott av nya grönstråk i anslutning till jordbruksmarken, vilket stärker naturmiljön
och ökar den biologiska mångfalden.
Kulturmiljö
Inom planförslaget föreslås till stor del ändrad markanvändning, men gården Tygelsjö boställe samt en del
vegetationsridåer, ägogränser och spår av industri- och
järnvägsbebyggelsen föreslås ﬁnnas kvar och utgöra en
koppling till och en vidareutveckling av platsens historia.
Rekreation och friluftsliv
Det skapas sammanhängande gröna stråk inom området,
som binds samman med omgivande bebyggelseområden
och landskap, vilket ökar möjligheterna till promenader
och rekreation för hela orten.
Hälsa och säkerhet
Traﬁksäkerhet och traﬁkbuller
Med upp till ca 300 lägenheter i planprogramsområdet
kan totalt ca 1200 bilrörelser om dagen komma att genereras till och från området. Utökningen av traﬁken i Tygelsjö
har följt den successiva exploateringen i Tygelsjö. Den
påverkan som kommer av att det aktuella planprogramsområdet byggs ut måste följas upp och utredas i detaljplaneskedet.
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GENOMFÖRANDE

GENOMFÖRANDE
Alternativ - ställningstagande
Detta planprogram redovisar alternativ för utbyggnaden
inom planprogramsområdet. Genom remissvar och samrådssynpunkter ska det slutliga ställningstagandet tas efter
remisshanteringen.
Fortsatt bedömning av miljöpåverkan
Planprogrammet utgör ett av de underlag som utreder
bedömningen av miljöpåverkan för att kunna ta ställning
till om miljöbedömning krävs.
Preliminärt gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att
merparten av de detaljplaner som avses följa efter planprogrammet inte antas medföra en betydande miljöpåverkan,
såsom avses i 6 kap 11 § miljöbalken.
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