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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att på ett hållbart sätt och med lämplig karaktär, bygga vidare på den redan påbörjade stadsdelen som sträcker sig från Annetorpsvägen i norr till Yttre Ringvägen i söder. Bebyggelsen ska anpassas efter områdets kvaliteter,
såsom höga naturvärden, småskalighet i intilliggande kolonistugeområde samt närhet till
goda kommunikationer och tydliga stråk. En del av syftet är att gång- och cykeltrafikanter
ska ges företräde i de offentliga miljöerna, på platser och stråk. Biltrafik och parkeringar ska
smälta in i miljön och ta begränsat visuellt utrymme.
1.2 Sammanfattning

Planförslaget innebär att mark öster om Kalkbrottet kan bebyggas med blandad bostadsbebyggelse, vårdbostäder och centrumverksamhet. Detaljplanen möjliggör att ca 700 bostäder
kan uppföras i flerbostadshus om 2-5 våningar samt radhusbebyggelse och en viss andel
vårdbostäder. Parkering ska i huvudsak finnas i parkeringshus. Då parkeringshuset ska inrymma fler funktioner än parkering för bilar omnämns det i planhandlingarna som mobilitetshus.
Planförslag

•

Stadsbyggnadsidé
Bebyggelsen ska anpassas efter de kvaliteter som planområdet är en del av – natur,
småskalighet, kommunikationer och stråk.
Planområdet har ett unikt läge i Malmö, med närhet till Limhamns Kalkbrott och
det så kallade ekostråket (mellan Pildammsparken och Bunkeflo strandängar), närheten till Hyllie tågstation som förbinder Malmö med övriga världen, samtidigt som
stadsdelen är en del av Malmö stad och det går snabbt och enkelt att ta sig till centrum.

•

Bebyggelsestruktur
Kvarteren i området har gjorts stora för att möjliggöra större innegårdar med mer
solljus som kan nyttjas till lek, rekreation och social samvaro. Planområdet kantas i
väster, mot Blåsebergavägen, och i norr mot Elinelundsparken, av högre bebyggelse
i 4-5 våningar. I mitten av området ska det kännas mer småskaligt och bebyggelsen
består av flerbostadshus i 3-4 våningar samt radhus i 2-3 våningar.

•

Stråk
Flera stråk i nordsydlig och östvästlig riktning underlättar för gång- och cykeltrafikanter att röra sig inom och igenom området. Stråken tydliggör planområdet i sitt
sammanhang och förbinder det med Kalkbrottet, kolonistugeområdet, Elinelundsparken samt skola och förskola. I förlängningen bidrar stråken till att knyta
ihop hela stadsdelen Elinelund med intilliggande stadsdelar som Djupadal, Hyllieby,
Limhamn och Bunkeflostrand.

•

Stadsrum
De två större gatorna som löper i nordsydlig riktning är utformade så att en torgliknande plats bildas i mitten av respektive gata. Dessa platser blir en slags knytpunkter där flera stråk möts, genom att gator i östvästlig riktning också ansluter. Platserna förstärks genom att de ramas in av bebyggelse med entréer vända mot gatan.
Det blir tydligt vilka stadsrum som är privata respektive offentliga.
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•

Grönområden
Elinelundsparken i norr och Blåsebergastråket i mitten av planområdet, blir genom
planförslaget inramade med bebyggelse. Utöver dessa parker ska innergårdarna i
kvarteren också kunna användas som rekreationsytor för de boende. Till radhusen
finns privata trädgårdar och gemensamma grönytor däremellan.

•

Gestaltning
Småskaligheten har varit viktig eftersom kolonistugeområdet angränsar direkt till
planområdets östra del. I den östra delen tillåts därför låg bebyggelse i 2 våningar.
En utgångspunkt har varit att bygga vidare på den struktur som påbörjats i etapp 1,
med en ram av högre bebyggelse mot en småskalig inre ”kärna”. Generellt tillåts 45 våningar och på vissa ställen därutöver en indragen takvåning. Högst bebyggelse
tillåts utmed Elinelundsparken och Blåsebergavägen.

•

Antal bostäder
Planförlsaget möjliggör ca 800 bostäder, ca 15 procent uppskattas bli radhus och 10
procent vårdbostäder, resterande andel lägenheter.

•

Trafik
Mobilitetshuset som läggs intill den befintliga Ladugårdsgatan, ska hantera all parkering till flerbostadshusen. Därmed kommer mycket av biltrafiken koncentreras till
denna del av planområdet. Planförslaget möjliggör för radhusen att ha gemensamma parkeringsytor i respektive kvarter, eller längsgående parkeringar i kvartersgator, men möjligheten att lösa även radhusens parkeringar i mobilitetshuset finns.
Ladugårdsgatan förlängs österut och senare norrut, för att undvika vändplatser
inom planområdet.

Illustrationsplan. (Fojab, 2019).
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Konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte
upprättas. Se motivering och bedömning i avsnitt 3. Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Större delen av planområdet består av jordbruksmark som inte tidigare är planlagd. I nordöstra hörnet tas ett område från etapp 1 med i planområdet och ändras från parkmark till
gata, detta för att inte utesluta en framtida genomfart till planområdet i nordost., via Systerbrunnsvägen.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen och Länsstyrelsens yttrande över
översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att anpassa bebyggelsen efter de kvaliteter som planområdet är en del av: storslagen natur, småskalighet, goda kommunikationer och tydliga stråk.
Planområdet har ett unikt läge i Malmö, med omedelbar närhet till natur såväl som till Hyllie tågstation som förbinder Malmö med övriga världen. Samtidigt är stadsdelen är en del av
Malmö stad och det går snabbt och enkelt att ta sig till centrum. Idén har varit att tydligt
separera privata, semiprivata och offentliga rum för att öka användbarheten av ytorna.
Planprogram

Planförslaget tar sin utgångspunkt i strategier från Planprogram för området öster och söder om
kalkbrottet i Limhamn, Pp 6021, år 2009. Detaljplanen bygger på de övergripande målen och
huvuddragen som fanns i planprogrammet, men exploateringsgraden är betydligt högre
jämfört med planprogrammet. Exploateringsgraden har ökat för att möjliggöra ett mer effektivt markutnyttjande och fler bostäder innanför Yttre Ringvägen.
Koppling till närområde och sammanhang med omgivningen

I detaljplanen för Elinelunds gård etapp 1 (Dp 4959, antagen år 2014) påbörjades en struktur för hela stadsdelen öster om Kalkbrottet. Flera förutsättningar i anslutning till den nu
aktuella etapp 2 fanns därmed redan: Blåsebergavägen i väster, det allékantade parkstråket i
mitten av planområdet (kallat Blåsebergastråket) samt Elinelundsparken i norr.
En avvägning mellan att helt följa den struktur som påbörjats i etapp 1, eller att hitta en
egen struktur för etapp 2 har gjorts. Resultatet blev att planförslaget möjliggör två allmänna
gator i nord-sydlig riktning, med torgytor, som följer samma struktur som i etapp 1. I övrigt
har planförslaget utarbetats så att bebyggelsen som möjliggörs följer en tydligare kvartersstruktur, med relativt slutna kvarter i västra delen och med radhuskvarter kring små gårdar i
östra delen. Avsikten med slutna och större kvarter har varit att bättre anpassa den fysiska
miljön efter den önskvärda höga exploateringsgraden, att göra ytorna (framförallt innergårdarna) mer användbara, samt att skapa en tydligare gräns mellan privat-, semiprivat och offentligt.
Stråk

Genom fyra stråk i nord-sydlig riktning och tre stråk i öst-västlig riktning knyts planområdet ihop med Kalkbrottet, kolonistugeområdet, Elinelundsparken samt skola och förskola.
I förlängningen ansluter stadsdelen sedan till Djupadal och Malmö centrum, Hyllie med
tågstation, ekostråket/Pildammsstråket i öster samt Bunkeflostrand i söder. Eftersom stråken följer samma struktur som i etapp 1, med regelbundna utblickar mot Kalkbrottet,
skapas en orienterbarhet i området.
Stadsrum

I två av de nord-sydliga stråken, där biltrafik är tillåten, bildas torgliknande platser i mitten
eftersom gatorna knycker något. Dessa platser blir en slags knutpunkter där flera stråk
möts. Stråken är vägar där människor förväntas röra sig naturligt – till skola/förskola, kommunikationer, natur och centrumverksamheter – och därmed ge liv åt platserna på vägen.
Platserna förstärks genom att de ramas in av bebyggelse med entréer vända mot gatan.
Kvartersstrukturen skapar en indelning i privat, semiprivat och offentligt. Flerbostadshusens balkonger och radhusens trädgårdar är privata, innergårdarna är semiprivata och gator,
platser, torg samt parker är offentliga.
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Grönområden

Norr om planområdet ligger Elinelundsparken. En stor del av flerbostadshusen kommer
att ha utsikt och nära kontakt med denna park. Elinelundsparken övergår i ett parkstråk
som går genom planområdet i nord-sydlig riktning, kallat Blåsebergastråket. Blåsebergastråket ramas in av bebyggelse främst på östra sidan, men också västra. Utmed parkens
västra gräns utökas troligen parkytan med en 3 m bred remsa för att göra plats åt dagvattenfördröjning. Kvarterens innegårdar blir också en typ av grönområden.
Gestaltning

I norr och väster samt i viss del söder, föreslås högre våningsantal eftersom bedömningen
gjorts att Blåsebergavägen, Ladugårdsgatan och Elinelundsparken tål att omringas av högre
bebyggelse. Den högre bebyggelsen gör att planområdet omgärdas av en högre ram. I öster,
mot kolonistugeområdet, föreslås småhus med högst två våningar för att skapa en mjuk
övergång till den mycket småskaliga, befintliga bebyggelsen i koloniområdet.
Antal bostäder

Planförlsaget möjliggör ca 700 bostäder, en uppskattning är att ungefär 500 blir lägenheter,
120 radhus och 80 vårdbostäder.
Illustrationskarta

Elinelundsparken

Illustration: Fojab, 2019

8 (31)

2.2 Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Kvarteren i området har gjorts stora, för att möjliggöra större innegårdar med mer solljus
som kan nyttjas till lek, rekreation och samlingsplatser. Planområdet kantas i väster, mot
Blåsebergavägen, och i norr mot Elinelundsparken, av högre bebyggelse i 5 våningar, plus
möjlig indragen takvåning. Mobilitetshuset tillåts bli 6 våningar högt för att kunna inrymma
all parkering. I mitten av området ska det kännas mer småskaligt och bebyggelsen består av
flerbostadshus i 3-4 våningar samt radhus i 2-3 våningar.
Användning

Planförslaget möjliggör kvartersmark för bostäder, vårdboende, centrumverksamhet samt
för mobilitetshus. Gatorna i är i huvudsak allmän platsmark för att garantera framkomlighet och stärka kopplingarna till etapp 1 och 3.
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Planförslaget möjliggör en kvartersstruktur med högre exploatering i planområdets ytterkanter, och ett mer småskaligt inre. Kvarteren är indelade och avgränsas genom gatumark
eller kvartersmark som är prickad, dvs. mark som inte får förses med byggnad.
Exploateringsgraden begränsas dels genom egenskapsgränser, dels genom bestämmelse om
hur djupa huskropparna får vara.
Byggnadshöjden regleras i nockhöjd kombinerat med våningsantal. Detta för att skapa flexibilitet om några av byggnaderna ska uppföras i trä, vilket kräver högre bjälklag och därmed
högre nockhöjd. För att utesluta att fler våningar inryms om byggnaderna byggs i annat
material, föreskrivs högsta antalet tillåtna våningar.
Utformning

Planförslaget reglerar i viss mån utformningen på bebyggelsen. T. ex finns angivet byggnadshöjder, var takvåning får byggas och hur byggnadernas entréer ska placeras. Utmed
Blåsebergavägen reglerar detaljplanen balkongernas storlek, eftersom det är avgörande för
intrycket av gaturummet. Sockelhöjden regleras utmed Blåsebergavägen till högst 0,3 m för
att möjliggöra verksamheter i bottenplan, i kombination med bestämmelse om att takhöjden i bottenvåningen ska vara minst 3,5 m hög. I övriga planområdet regleras sockelhöjden
till högst 0,8 m. På en del av byggrätterna regleras att bebyggelsen ska utformas som rad-,
par- eller kedjehus.
Förgårdsmarken är reglerad med viss flexibilitet, byggnaderna ska placeras parallellt med
egenskapsgräns respektive användningsgräns, men ska dras in minst 1 m och högst 1,5-2,5
m. Den bredare förgårdsmarken kan fungera som täppa vid radhusen, eller på vissa ställen,
utmed Elinelundsparken, möjliggöra parkering för rörelsehindrade framför entréer.
Planförslaget reglerar inte utformningen på mobilitetshuset, med undantag för att vissa delar får vara högre eller lägre. Avsikten är att byggnaden ska utföras i varierade fasadmaterial
och med en blandning av bostäder, verksamheter och parkering. Fasaden utmed Blåsebergastråket bör förses med plantering för att smälta in i miljön. Grönytefaktorn i varje kvarter
ska vara minst 0,6, vilket förutsätter såväl grönt tak som växtlighet på fasaden för att uppnås.
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Exempel på mobilitetshus med blandade funktioner kombinerat med bostäder (Fojab, 2019).
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark
Park

Planförslaget innehåller en remsa med park, som omfattar den pilevall som finns utmed
planområdets östra gräns. Pilevallen omfattas av biotopskydd och allén får därmed inte
fällas.
Både Elinelundsparken och Blåsebergastråket ingick i detaljplanen för etapp 1.
Torg

I detaljplanen bildas två torgytor där gatunätet möts och bryts, marken är planlagd som
gata.
Natur

Planförslaget innehåller ingen naturmark.
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

På kvartersmark regleras hur stor del av ytan på gården som får hårdgöras. Resterande del
av gårdsytan ska planteras eller bestå av genomsläppliga material som kan fördröja dagvatten.
Höjdsättning av mark

Planområdet lutar naturligt från söder mot norr. Det finns lågpunkter i norra delen av planområdet mot Elinelundsparken, där det samlas vatten vid skyfall. Höjdsättningen behöver
säkerställa att bebyggelsen som tillkommer i lågpunkterna inte drabbas av översvämning.
Höjdsättningen behöver också skapa förutsättningar så att fördröjning av dagvatten kan ske
innan anslutning till dagvattennätet. Anslutningspunkten finns idag vid en högre punkt i
Ladugårdsgatan i söder. Höjderna är inte reglerade i detaljplanen, men dagvattenutredningen har visat på möjliga höjder för att dagvattenavrinning och hantering av skyfall ska
fungera.
10 (31)

Lekytor

Lekytor kan placeras på respektive innergård. Lekplatser finns också i Elinelundsparken
och Blåsebergastråket.
2.5 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Tre viktiga gång- och cykelstråk i nordsydlig riktning löper genom planområdet. Två är sedan tidigare planlagda; utmed Blåsebergavägen samt genom Blåsebergastråket. Det tredje
stråket är utpekat i översiktsplanen som huvudcykelnät – ny koppling, och ska gå utmed koloniområdet i öster. Här kommer gång- och cykeltrafikanter ges företräde, men bilar behöver
samsas på gatan för att kunna angöra radhusen.
I östvästlig riktning möjliggör planförslaget lokalgator. Gång- och cykeltrafikanter ska
kunna röra sig på lokalgatorna, samt genom Blåsebergastråket. Parkstråket förbinder planområdet och stadsdelarna norr om området med Elinelundsskolan och kommande förskola.
Kollektivtrafik

Hösten år 2019 kommer Stadsbusslinje 1, som går från Elinelund till Malmö centrum, att
förlängas och gå utmed Blåsebergavägen. Busshållplats kommer närmast att finnas vid Elinelundsskolan precis intill planområdet. Radhusen längst österut kommer att ha längst avstånd till busshållplatsen, vilket innebär ca 300 m.
Biltrafik

Mycket av biltrafiken kommer att koncentreras till Ladugårdsgatan och den del som går
förbi mobilitetshuset och Elinelundsskolan. Ladugårdsgatan förlängs öster- och norrut för
att radhusen ska nås med bil samt för att lösa angöring och tillgänglighet till flerbostadshusen i östra delen. Tanken är även att en genomfart ska bli möjlig och ansluta till Systerbrunnsvägen i nordost, så att trafiken som ska till östra området inte behöver köra in via
Blåsebergavägen. Gatunätet är utformat så att inga vändplatser behöver anläggas, utan de
allmänna gatorna går runt kvarteren.
Gatorna som tillåter biltrafik i området ska utformas så att farten hålls nere och så att genomfart inte uppmuntras.
Bilparkering

Parkeringsbehovet i området bygger på ett antagande om att parkeringsnormen, med mobilitetsåtgärder, blir 1,5 p-platser per radhus, 0,8 per lägenhet samt 0,3 per vårdbostad. Det
totala behovet inom planområdet uppgår i så fall till ca 680 p-platser.
Det finns förutsättningar för att mobilitetshuset, som läggs intill den befintliga Ladugårdsgatan, ska hantera all parkering till flerbostadshusen, samt även besöksparkering (0,5 platser/bostad) till radhusen. Det finns även möjlighet för radhusen att ha sin parkeringsplats i
parkeringshuset, denna lösning förespråkas. Alternativet är att radhusparkeringar läggs på
befintliga byggrätter, men för att dessa p-platser inte ska ta över den byggda miljön regleras
att parkeringsytorna får innehålla högst 6 p-platser per yta samt att dessa inte får placeras i
kvarterens hörn.
Planförslaget reglerar att parkering inte får finnas på eller under innergårdarna (med undantag från parkering för rörelsehindrade). Underjordiskt parkeringsgarage får endast finnas
under byggrätterna utmed Blåsebergavägen. Möjligheten till att bygga underjordiskt garage
på fler ställen har uteslutits för att säkerställa att mobilitetshuset faktiskt byggs och inte ersätts med garage.
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Parkering för rörelsehindrade kommer att finnas minst 25 m från varje bostadsentré. Dessa
kan placeras på förgårdsmark, innegård eller i underjordiskt garage (endast utmed Blåsebergavägen).
Cykelparkering

Gällande p-norm för cykel i flerbostadshus är 2,5 cykelplatser per lägenhet, varav minst en
ska finnas lättillgänglig. Plats för cykelparkering kommer att finnas på förgårdsmark vid
radhusen. Flerbostadshusen har möjlig cykelparkering i källare under husen, och på innergården. Om all cykelparkering löses på innergården är den ungefärliga ytan som krävs för
cykelparkering i det kvarter som har flest bostäder (kvarteret i nordväst) ca 600 kvm. Detta
innebär ca 30 procent av gårdsytan. Detaljplanen reglerar att högst 25 procent av innergårdarnas yta får hårdgöras.
Angöring

Det kommer finnas möjlighet att angöra minst 25 m från varje bostadsentré, tillgängligheten säkerställs genom allmänna gator och kvartersgator. Angöring kommer också att
möjliggöras utmed Ladugårdsgatan intill förskolan.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Planområdet kommer att omfattas av verksamhetsområde för VA. Nya allmänna ledningar
kan läggas inom allmän platsmark. Enskilda ledningar kan läggas inom kvartersmark och
gemensamhetsanläggningar kan senare bildas för dessa. Gatorna har dimensionerats så att
ledningar ska få plats.
Dagvatten

Eftersom många hårdgjorda ytor tillkommer i ett område som idag helt består av åker, har
en dagvattenutredning har gjorts (Landskapsgruppen, 2019-05-20). Grundprinciperna för
den hållbara dagvattenhaneringen är fördröjning nära källan, trög avledning och plats för
planerade översvämningar vid kraftigt regn. Dagvattnet ska ses som en resurs i stadsmiljön.
Dagvattenutredningen visar att det är en stor fördel för området med stora, gröna innergårdar som inte underbyggs med garage. På gårdarna kan lösningar som gröna tak, upphöjda
planterings-/ eller infiltrationsbäddar och tillskapade lokala lågpunkter göra att en stor del
av dagvattnet omhändertas lokalt. På så sätt minskar belastningen på de kommunala dagvattenledningarna. Planförslaget reglerar att högst 25 procent av markytan på gårdarna får
hördgöras.
Åtgärder behövs även på allmän platsmark för att säkerställa att dagvattenavrinningen fungerar. Anslutningspunkten till kommunal dagvattenledning finns i Ladugårdsgatan i söder
samt norr om Elinelundsparken i nordost. Marken lutar från Ladugårdsgatan i södra delen
av planområdet, mot Elinelundsparken i norr. Förslag på dagvattenfördörjning som planförslaget medger är
•

Fördröjningsdike utmed planområdets östra gräns, utmed pilevallen som gränsar
till koloniområdet. Diket utformas som ett makadamdike med variation i bredd,
mellan 2 m och 3 m. Detta kan bidra till en bättre utformning av den långa, raka
gatan samt hålla nere hastigheterna. Diket kan anslutas till anslutningspunkt 2 i
norr. Marken planläggs som PARK.
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Sektion av gatan längst österut, med dagvattendike utmed pilevallen (Fojab, 2019).
•

Fördröjningsdike utmed Blåsebergastråkets västra gräns, 3 x 100 m stort makadamdike. Diket måste säkerställa tillgängligheten till parken från planområdet, och
ett förslag är att det förses med tråg över hela dikets längd för att ge möjlighet till
passage. Diket kan anslutas till Ladugårdsgatan i söder (punkt 1 och 2). Planläggs
som PARK.

Sektion över diket utmed Blåsebergastråkets västra gräns (Landskapsgruppen, 2019).
•

Fördröjningsdike utmed mobilitetshusets östra fasad, mindre makadamdike på 2 x
32 m. Behöver förses med vattentät konstruktion mot byggnaden, samt stödmurar
runt övriga kanter. Planläggs som PARK.

•

Växtbäddar i de nordsydliga lokalgatorna, där skelettjord kombineras med trädrader. Gatorna är 9 m breda för att ta höjd för sådana lösningar. Planläggs som
GATA1.
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Sektion som visar exempel på hur lokalgatan i nordsydlig riktning på östra sidan kan se ut, med växtbädd för dagvattenfördörjning (Illustration: Fojab 2019).
•

Utöver ovan nämnda lösningar inom detaljplanen, kommer en ca 3 m bred remsa
utmed Blåsebergastråkets västra del att kunna användas för fördröjning. Denna
mark är redan planlagd för PARK i etapp 1.
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Elinelundsparken

Anslutningspunkt 1

Anslutningspunkt 3

Anslutningspunkt 2

Skiss över föreslagen placering av diken och växtbäddar för fördröjning enligt dagvattenutrednigen (Landskapsgruppen, 2019).
Skyfallshantering

I skyfallsplanen för Malmö beskrivs att hantering för kraftiga regn inte kan tas omhand enbart på allmän platsmark, samt att det vid förtätning och nybyggnation i staden är viktigt att
utnyttja ytorna mellan husen. Planförslaget möjliggör kvartersstruktur med stora innergårdar som kan fungera som reserver vid kraftiga skyfall.
Planområdet består idag uteslutande av ytor som inte är hårdgjorda. I och med den väsentligt ökade hårdgörningsgraden som planförslaget medför, krävs åtgärder för skyfallshantering. Detaljplanen reglerar hur stor andel av gårdsytorna som får hårdgöras, så att resterande del möjliggör infiltration. De två torgytorna i mitten av de parallella nord-sydliga
lokalgatorna, läggs ca 10 cm nedsänkt så att vatten vid skyfall ska kunna samlas där tillfälligt.
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Lågpunkter som tillåts översvämmas vid skyfall (Landskapsgruppen, 2019).
Avfallshantering

Planförslaget reglerar inte val av avfallssystem, men det finns förutsättningar för att lösa
sophantering med hjälp av sopsug. Det innebär att små behållare eller sopnedkast placeras i
området, soporna trycks ner där och transporteras sedan i rör under marken till en större
container. Containern kan placeras i mobilitetshusets bottenplan. Utöver sopsugen behöver
visst avfall hanteras i miljöhus, miljöhusen placeras på kvartersmark och behöver lokaliseras utmed gator där sopbil får plats att köra och vända. Avståndet från bostäder till
närmsta miljöhus får inte vara längre än 50 m från bostadsentrén.
Värme

Eftersom fjärrvärmeledningar finns i Blåsebergavägen och Ladugårdsgatan, finns möjlighet
till fjärrvärme i planområdet.
Gas

Naturgas finns idag i Bunkeflostrand, söder om planområdet.
Elförsörjning

Bedömningen är att två nätstationer behövs i området. Det finns utrymme i planförslaget
för att placera dessa på kvartersmark, på innergårdar. E.ON är nätägare. Nya elledningar
kan läggas inom allmän platsmark och kvartersmark.
2.7 Skydd mot störningar

Bullerutredningen (Tyréns, 2019) visar att buller från Blåsebergavägen påverkar bostäder
som ligger utmed vägen. Planförslaget har en högre bebyggelse utmed gatan som fungerar
som bullerskydd för de inre kvarteren.
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En planbestämmelse (m1) reglerar att byggrätterna närmast Blåsebergavägen ska uppfylla
gällande riktvärden i trafikbullerförordningen (se vidare under 3 Konsekvenser – Trafikbuller).
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

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

Marklov krävs även för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet på innergårdar
med bestämmelsen n1. Detta för att säkerställa att bestämmelsen om hårdgörningsgrad efterföljs.
Markreservat för gemensamhetsanläggning

Planförslaget reglerar inte var gemensamhetsanläggningar får eller ska finnas, men sannolikt
kommer gemensamhetsanläggningar att bildas i varje kvarter för respektive gårdsyta, för t.
ex grönyta, sophantering, bil- och cykelparkering, ledningar m.m.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken.
Planområdet ligger nära Natura 2000-området Limhamns kalkbrott, varför en miljökonsekvensbeskrivning (Vectura, 2011) togs fram i samband med planläggningen av etapp 1. I
denna miljökonsekvensbeskrivning föreslås ett antal åtgärder för att undvika negativ miljöpåverkan vid ett genomförande av planen. I detaljplanen (Dp 4959) förklaras hur planförslaget har tagit hänsyn till miljöaspekterna;
•

Ett skyddsavstånd på minst 50 meter till kalkbrottet har upprättats och fått bestämmelsen Natur.

• Byggnader längs den nya nordsydliga huvudgatan har placerats som bullerskydd
mot kalkbrottet
• En bestämmelse för att minimera ljusstörning i kalkbrottet finns i planen.
Eftersom planområdet i etapp 1 angränsar närmast till kalkbrottet, och avståndet från aktuellt planområde till kalkbrottet är drygt 150 m, bedöms inte planläggning eller exploatering
av etapp 2 ge några ytterligare konsekvenser för kalkbrottet än vad som bedömts och åtgärdats i etapp 1.
Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Landskapsbilden kommer att påverkas avsevärt eftersom området idag helt består av obebyggd jordbruksmark. För utsikten från koloniområdet i öster mot Kalkbrottet i väster
kommer byggnationen innebära en stor förändring. En stor påverkan har dock redan skett i
och med planläggningen för etapp 1, där bebyggelse närmast Kalkbrottet är planlagd och
håller på att byggas.
Dagsljus

Översiktlig dagsljusberäkning har gjorts i detaljplaneskedet (Fojab, 2019-04-25). Beräkningen visar att det finns några utsatta lägen i planområdets västra del närmast mobilitetshuset, där lägenheterna i markplan mot gata har svårt att erhålla god tillgång till dagsljus.
Planlösningar kommer att behöva anpassas så att vistelserummen får tillräckligt med dagsljus och andra funktioner förläggs mot gatan.
Nedan visas illustrationer över tillgången till dagsljus i möjlig bebyggelse som uppförs enligt
planförslaget.
•
•
•

Över 29% innebär att tillgången till dagsljus anses vara god eller optimal.
Mellan 16 - 29% innebär att mängden dagsljus anses vara begränsad.
Under 16% innebär att mängden dagsljus anses vara otillräcklig för vistelserum.
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Vindstudier

Det är oftast blåsigt på platsen eftersom området ligger högt och är omgivet av stora,
öppna ytor. Vinden blåser oftast från väster. Gatustrukturen i området har utformats så att
gator och stråk bryts i öst-västlig riktning för att motverka att vinden blåser rakt igenom.
Kulturmiljö och arkeologi

Planförslaget medför inga konsekvenser för kulturmiljö och arkeologi. Fornlämningar undersöktes och borttogs år 2010 i samband med etapp 1.
Naturmiljö

Planförslaget medför att befintlig pilevall, som omfattas av biotopskydd, förläggs på allmän
platsmark – park, och att kommunen blir ansvarig för skötsel och bevarande av denna.
Pilevallar fyller en viktig funktion eftersom de utgör viktiga restbiotoper i ett övrigt
rationaliserat landskap och har stor betydelse som tillfyktsorter, spridingskorridorer och
ledlinjer för olika växt- och djurarter.
Grönstruktur och park

Elinelundsparken och Blåsebergastråket påverkas genom att bebyggelse tillkommer i anslutning till parkerna Parkmiljöerna kommer att upplevas mer inramade och avgränsade i
och med bebyggelsen.
Risker och säkerhet

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

Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till luftkvalitet. Föroreningshalterna i
området är relativt låga och den föreslagna bebyggelsen genererar inte ett sådant tillskott i
antalet trafikrörelser att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att överskridas.
Vattenkvalitet

Dagvattnet från planområdet kommer efter fördröjning att ledas söderut, genom dagvattenledningar till Strandängarna och vidare till Öresund. Genom att dagvattnet fördröjs och
leds över genomsläppliga ytor innan det ansluts till VA Syds ledningsnät, anses inte recipienten påverkas negativt.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

Ytor för skyfall skapas i detaljplanen på de allmänna torgytorna, där lokalgatorna knycker.
Nivån på färdigt golv ska också ligga på 0,3 m över kringliggande gatumark för att skydda
bebyggelsen från tillfälliga översvämningar. Skillnaden mellan hur mycket vatten som beräknas lämna området före och efter genomförandet av detaljplanen är ca 769 l/s, vilket innebär 490 m3.
Markföroreningar

Planområdet innehåller ingen förorenad mark. En markföroreningsundersökning har genomförts i samband med planläggning av etapp 1 (PQ Geoteknik och miljö, 2011). Eventuella markföroreningar är utredda och avhjälpta.
Trafikbuller

Bullerutredning med beräkning av förväntade trafikbullerkonsekvenser har gjorts (Tyréns,
07-03-2019), vilken visar att fasaderna närmast Blåsebergavägen kommer att behöva åtgär-
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der för att uppfylla riktvärdena i trafikbullerförordningen. Beräkningen bygger på prognoser för framtida trafik på Blåsebergavägen och Ladugårdsgatan, år 2040 (se Trafikkonsekvenser).
Riktvärden för trafikbuller från biltrafik anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads fasad inte
bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35 m2 är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent och
70 dBA maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån inte överskridas med
mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.
Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse för kvarteren närmast Blåsebergavägen (m1).

Illustration som visar ekvivalent ljudnivå från Blåsebergavägen och Ladugårdsgatan (Tyrens, 2019).

Illustration som visar hur planförslaget kan uppfylla fasadriktvärdena med hjälp av olika typer av bostäder
(Tyréns, 2019).
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Trafikkonsekvenser

Planförslaget medför en ökad belastning på såväl Blåsebergavägen som Ladugårdsgatan.
Trafiken som själva planförslaget genererar, som kommer att ta sig till planområdet via
Blåsebergavägen, är ca 1.500 fordon/dygn (Tyréns, 2019). På Blåsebergavägen förväntas
10.000 årsmedeldygnstrafik totalt år 2040.
Större delen av biltrafiken kommer att stanna på västra delen av Ladugårdsgatan, där in/utfart till mobilitetshuset samt angöring till skola och förskola finns. Ca 100 fordon per
dygn förväntas fortsätta till den östra delen (den siffran blir lägre om alla bostäder inom
planområdet parkerar i mobilitetshuset).
Mängden trafik som förväntas röra sig via Systerbrunnsvägen, i norr, till och från planområdet är 65 fordon per dygn.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Exploateringsavtalet kommer att reglera att den mark som planläggs som allmän platsmark,
dvs. främst gatumark, ska överlåtas till kommunen. Innan marken överlåts ska exploatören
bekosta utförandet av marken.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Limhamn 150:384
Limhamn 155:511

Limhamn
154:325

Skiss som visar de olika fastigheterna inom planområdet.
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Planområdet består idag av en stor fastighet, fastigheten Limhamn 155:511 samt en liten
del (ca 300 kvm) av Limhamn 150:384 och en 3 m bred remsa av Limhamn 154:325. Limhamn 155:511 kommer att delas upp i flera fastigheter/förvaltningsobjekt via lantmäteriförrättningar. Mellan dessa nya fastigheter kommer det ske samverkan för t. ex cykelparkering,
sophantering och lekplats. För denna typen av samverkan kan det bildas gemensamhetsanläggningar.
Den del av Limhamn 155:511 som består av allmän plats, samt den del som ingår i planområdet av Limhamn 150:384, kommer via lantmäteriförrättning regleras till en kommunägd
kommunikationsfastighet.
Den del av Limhamn 154:325 som ingår i planområdet kommer att regleras till kommunal
fastighet för drift och skötsel av pilevallen som finns inom parkremsan.

3.5 Samhällskonsekvenser
Sociala konsekvenser

Planförslaget möjliggör flera olika bostadstyper inom samma område. Det går inte att reglera upplåtelseformer, men genom att bestämma olika byggnadshöjd, kvartersstorlek och
byggrätter ges förutsättningar för variation. Inom flera kvarter regleras att viss del av bebyggelsen ska vara radhus vilket ger en blandning av olika bostadstyper som delar samma
gård. Också vårdbostäder är reglerade inom samma kvarter som övriga bostäder för att
möjliggöra blandade boendeformer. Planförslaget skapar också förutsättningar för mötesplatser, vilket kan bidra till social hållbarhet genom att skapa möten mellan människor.
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att medge bebyggelse i varierade bostadsformer. I närheten av stadsdelen Elinelund ligger
flera områden som domineras av småhusbebyggelse. Planförslaget bidrar till att öka variationen på bostäder i sydvästra Malmö. Detaljplanen bidrar också till att uppfylla målen om
attraktiva, hälsosamma och hållbara livsmiljöer, genom att bostäder byggs i ett läge som
mycket enkelt kan nås genom cykel och kollektivtrafik.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom att ett tydligt bilfritt
parkstråk leder till skola och förskola söder om planområdet, samt Elinelundsparken i norr.
Bebyggelsen inom området är utformad som kvarter där det skapas förutsättningar för lekplatser inom respektive gård.
Genom att ett mobilitetshus planeras så nära den huvudsakliga infartsleden (Blåsebergavägen), undviks att stora mängder trafik kör igenom området. Det är positivt ur ett barnperspektiv att kvartersgatorna ska kännas trygga att röra sig på.
Tillgänglighet

Tillgängligheten till området är god genom såväl kollektiv- och biltrafik som gång och cykel. Busshållplats ligger lättillgängligt utmed en stor huvudgata, intill befintlig skola, vilket
främjar orienterbarhet och användbarhet. Att ta sig till busshållplatsen från planområdet
fungerar med bil, gång- eller cykel. Gatustrukturen i planområdet är utformad så att personer med funktionsvariation ska kunna nå bostäderna med det färdmedel som krävs.
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Jämställdhet

I processen för att ta fram detaljplanen har ungefär lika delar män och kvinnor deltagit. I
Checklista för jämställd planering (Länsstyrelsen i Skåne, 2004), beskrivs att kvinnor förflyttar
sig kortare sträckor än män i vardagslivet, och att kvinnors transporter oftare sker med cykel eller kollektivtrafik. Det bidrar därför till en jämställd planering att målpunkter i vardagen finns i planområdets närhet – såsom skola, förskola, dagligvaruhandel och fritidsaktiviteter. Utbudet av fritidsaktiviteter i närområdet är mycket varierat, inom 2 km nås såväl
ishall som ridanläggning, gym och badhus. Planförslaget bidrar till att dessa målpunkter kan
nås enkelt med gång-, cykel- och kollektivtrafik.
En annan jämställdhetsaspekt är trygghet i offentliga miljöer, så att kvinnor vågar röra sig
utomhus under dygnets alla tider. Planförslaget bidrar till att skapa trygga mötesplatser och
offentliga rum, genom att reglera att entréer vänds mot stråk, torg och parker. I planförslaget bildar kvarteren ett slags rutnät, med korta avstånd och naturliga stråk som skapar god
genomströmning. Det finns flera cykelstråk att välja mellan. Strukturen i detaljplanen bidrar
också till orienterbarhet. Mobilitetshuset utformas så att ena entrésidan är öppen, och resterande del av bottenplanet innehåller utåtriktade centrumverksamheter eller bostäder.
Kommunal service

Planförslaget medför inget ytterligare behov av offentlig service, utöver det som redan är
planlagt i etapp 1. Förskolor och skolor i etapp 1 försörjer även aktuellt planområde.
Kommersiell service

Kommersiell service i etapp 1 kommer sannolikt att få ökat kundunderlag eftersom flera
nya invånare tillkommer i etapp 2.
Relevanta övriga projekt

Kommunen äger marken söder om etapp 2. Stadsbyggnadsnämnden gav planuppdrag i december 2018, för att ta fram en ny detaljplan för etapp 3, dvs. hela området mellan etapp 2
i norr och Yttre Ringvägen i söder. Hela etapp 3 bedöms innefatta bl. a 1200-1500 bostäder, centrumverksamhet och en grundskola.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Exploatören överlämnar den del av marken som inom detaljplanen är allmän platsmark till
kommunen. Kommunen ansvarar för genomförandet inom allmän platsmark, exploatören
bekostar genomförandet. Exploatören ansvarar för utbyggnaden inom kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Tidplan

Efter detaljplanens antagande våren 2020, planerar exploatören att börja bebygga området
österifrån först. Tillfälliga parkeringsytor för de bostäder som byggs först och för förskolan
i etapp 1, kommer att anläggas innan parkeringshuset uppförs.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

En arkeologisk undersökning av området har genomförts i samband med planläggningen av etapp 1. Fornlämning fanns i södra delen av området i form av grav- och
boplatsområde från äldre järnålder. Fornlämningen undersöktes och borttogs år 2010. Ingrepp i fornlämning regleras i Kulturmiljölagen (1988:950) och beslut gällande detta fattas
av Länsstyrelsen.
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. Det är särskilt viktigt att höjdsättningen skapar förutsättningar för att verkställa den dagvattenhantering som är tänkt i området.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan
körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och
uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Mer detaljerade bullerberäkningar ska exploatören redovisa i samband med bygglovsansökan.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen av spänningen, exempelvis bör nätstationer placeras friliggande med ett avstånd till annan byggnad som överstiger fem meter.
Mer detaljerade dagsljusstudier behövs i bygglovsskedet. En del planlösningar i utsatta
lägen behöver sannolikt anpassas för att nå tillräcklig mängd dagsljus i vistelserummen.
25 (31)

4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och Ikano Bostad AB (Elinegård utvecklings 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.
I förslaget till exploateringsavtal bestäms att de delar av fastigheten Limhamn 155:511 som
i detaljplanen läggs ut som allmän platsmark för gata ska övergå till Malmö stad. Exploatören ska färdigställa gatorna innan överlåtandet sker.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Planområdet består idag av en stor, fastigheten Limhamn 155:511. Denna kommer att delas
upp i flera fastigheter/förvaltningsobjekt via lantmäteriförrättningar. Mellan dessa nya fastigheter kommer det ske samverkan för t. ex cykelparkering, sophantering och lekplats. För
denna typen av samverkan kan det bildas gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
Den del av Limhamn 155:511 som består av allmän plats kommer via lantmäteriförrättning
regleras till en kommunägd kommunikationsfastighet. Den del av Limhamn 150:384 som
ingår i planområdet kommer förslagsvis också att regleras över till den nya kommunikationsfastigheten.
Den del av Limhamn 155:511 som ingår i parkremsan i öster, samt den del av Limhamn
154:325 som ingår i planområdet i samma parkremsa, regleras förslagsvis till en och samma
fastighet för skötsel och underhåll av pilevallen.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av att byggnation på första etappen är påbörjad, området är utpekat för blandad stadsbebyggelse i översiktsplanen samt att detaljplanen kommer att generera nya bostäder och ett mer effektivt markutnyttjande innanför Yttre Ringvägen.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande
över denna och har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av Stadsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Historik i processen

När detaljplanen för etapp 1 gjordes beslutade man att utelämna aktuellt planområde, dvs.
fastigheten Limhamn 155:511. Avsikten var att området skulle planläggas i ett senare skede
eftersom detaljplanen i etapp 1 redan omfattade ett så stort område.
Medverkande

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

Planområdet består av fastigheten Limhamn 155:511, vilken ägs av Ikano Bostad (genom
bolaget Elinegård utvecklings AB) och är 75.728 kvm stor. Planområdet utgör en lucka i
den detaljplan som antogs för etapp 1 vid Elinelunds gård, år 2014. Ett parkstråk finns redan detaljplanelagt i mitten av aktuellt planområde. Man kan nå planområdet med bil från
Blåsebergavägen som löper utmed västra gränsen. Med gång och cykel nås planområdet
även norr- och öster ifrån via etapp 1 och Elinelundsparken samt via Systerbrunnsvägen
som leder förbi koloniområdet. I områdets södra del finns idag jordbruksmark.
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Ortofoto med planområdet markerat.
Platsens historik

Planområdet har varit jordbruksmark under lång tid. I nära anslutning till planområdet
fanns på 1800-talet två stora jordbruk, Elinelunds gård (söder om planområdet) och Annetorps gård (norr om planområdet). I mitten av 1800-talet började man med kalkbrytning i
närområdet och en cementindustri utvecklades. Mellan år 1870 och 1974 har kritkalkbrytning skett industriellt i det närliggande kalkbrottet. Boningshusen som tillhörde Annetorps gård och Elinelunds gård har rivits.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet är en del av den stadsdel som växer fram öster och söder om Limhamns
Kalkbrott. Stadsdelen är i nuläget indelad i tre etapper; etapp 1 som består av detaljplanen
från år 2014 och som har börjat byggas längst norrut, etapp 2 som utgör aktuellt planområde, och etapp 3 som består av hela området söder om etapp 2, ner till Yttre Ringvägen.
De tre etapperna knyts samman genom Blåsebergavägen. Utöver Blåsebergavägen finns ett
planlagt gång- och cykelstråk som löper igenom etapp 2 ner till Elinelundsskolan och Traktorns förskola.
Bebyggelse

Planområdet saknar befintlig bebyggelse. Intill planområdet i öster finns ett koloniområde
med kolonistugor, söderut finns en ekonomibyggnad som är en rest av Elinelunds gård,
samt en planerad förskola och den nybyggda Elinelundsskolan.
Kulturmiljö

Arkeologi
En arkeologisk utredning som gjordes i samband med planläggningen i etapp 1 visade på
en lämning i området i form av grav- och boplatsområde från äldre järnålder. Fornlämningen undersöktes och borttogs år 2010.
28 (31)

Naturmiljö

Enligt Naturvårdsplan för Malmö ingår Mossängen i öster och Kalkbrottet i väster i naturvårdsplanen. Enligt Grönplan för Malmö 2003 är förbindelsen mellan Hammars park och koloniområdet Elinelund/Mossängen avgörande för att Lernackenstråket ska bli sammanhängande och för tillgängligheten till planerade grönytor. Stråket ska vara så brett som möjligt och kan med fördel fördela sig både norr och söder om Kalkbrottet. Grönstråket i
form av en kil som förlängning av Systerbrunnsvägen ska prioriteras.
Kalkbrottet är Natura 2000-område, och i Naturvårdsplan för Malmö stad (2012) har Kalkbrottet bedömts ha högsta naturvärde. Ett kommunalt naturreservat med samma avgränsning som Natura 2000-området har bildats, för att säkerställa naturvärdena.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet har en magnifik utsikt västerut mot Kalkbrottet, sundet och Öresundsbron.
I grönplanen är aktuellt planområde inte inventerat med avseende på tillgång till parker,
men resultaten i etapp 1 kan ge en ungefärlig bild. Där är tillgången till parker god, 3-5
parkstorlekar inom rimligt avstånd.
Marken inom planområdet lutar från söder till norr, och vid skyfall samlas vatten i planområdets norra del invid Elinelundsparken, se bild nedan.

Ortofoto med illustration som visar vattnets flödesvägar och skyfallskartering vid 100-årsregn
(Malmö stad, 2019).
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Kollektivtrafik

Flera busslinjer förbinder stadsdelen med omgivningen. Det är förhållandevis långt från
planområdet till närmsta busshållplats, ca 700 m till hållplatsen Djupadalsstigen och hållplatsen Elinelund, där busslinje 33 respektive 1 går.
Till tågstationen i Hyllie är det knappt 2 km, dit går buss nr 33 som tar 6 min. Till Malmö
centrum finns cykelväg, eller buss nr 1 med tiominuterstrafik, sträckan tar drygt 20 min.
Till Limhamns centrum är det ca 2 km, dit går buss nr 33 som tar ca 10 min.
Gång-, cykel- och biltrafik

Direkt väster om planområdet går Blåsebergavägen, som förbinder Yttre Ringvägen med
Annetorpsvägen. Goda kommunikationsmöjligheter till och från området med cykel finns.
Teknisk försörjning

Befintliga ledningar för el, tele, värme och vatten finns framdragna i Blåsebergavägen och
Ladugårdsgatan.
Kommunal och kommersiell service

I närområdet finns flera förskolor, både kommunala och privata. De båda närmaste ligger
inom detaljplanen för etapp 1, varav en är byggd och den andra är planlagd. Grundskola
finns direkt söder om planområdet. Kommersiella centrum finns i Limhamn och på Emporia i Hyllie, båda ca 2 km bort. Mindre kommersiella verksamheter kommer att finnas i bottenvåningar på bebyggelse i etapp 1, bl. a finns en livsmedelsbutik som öppnade år 2019.
Närmaste vårdcentral finns i Bunkeflostrand eller Limhamn, ca 2 km söder- respektive västerut.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet ligger inom riksintresse för kustzon. Riksintresset syftar till att värna allmänhetens tillgång ull strandområden. Ny bebyggelse inom kustzonen ska prövas restriktivt så
att allmänhetens tillgång till strandområden inte påverkas negativt. Planen bedöms inte påverka riksintresset.
Utanför planområdet finns Yttre Ringvägen samt Kontinentalbanan och Citybanan som är
av riksintressen för väg respektive järnväg. Ny bebyggelse och verksamhet får inte lokaliseras i anslutning till viktiga transportleder så att riksintressets funktion äventyras. Dessa
bedöms inte påverkas av detaljplanen.
Planområdet ligger nära Limhamns kalkbrott, som i sin helhet är fastställt som Natura
2000-område. Dessa områden utpekas enligt EU:s habitat- och fågeldirektiv och syftar till
att skydda livsmiljöer för hotade växter och djur, i detta fall framförallt kalkkrassing och
större vattensalamander.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som ny blandad stadsbebyggelse. Genom området redovisas en ny koppling av huvudcykelnät i nordsydlig riktning.
Planprogram

Planförslaget grundar sig på Planprogram för området öster och söder om kalkbrottet i Limhamn, Pp
6021, som godkändes av Stadsbyggnadsnämnden år 2009. Planprogrammet omfattade även
etapp 1 och 3, norr respektive söder om planområdet. I planprogrammet finns exempel på
två utbyggnadsalternativ med olika exploateringsgrad för området öster om Kalkbrottet. I
etapp 1 blir det högre exploateringsgrad än vad båda alternativen föreslog. I och med aktuellt planförslag kommer exploateringsgraden att bli högre även i etapp 2.
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Planförslaget följer den struktur som finns i planprogrammet för trafik och gång- och cykelvägar. Planförslaget har också tagit fasta på kopplingen till Kalkbrottet enligt planprogrammets intentioner.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Planområdet omfattas inte av någon tidigare detaljplan eller områdesbestämmelser.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2018-2020
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•

Trafikutredning, Tyréns 2019-03-10
Trafikbullerutredning, Tyréns 2019-03-10
Dagvattenutredning, Landskapsgruppen 2019-05-20
Dagsljusanalys, Fojab 2019-04-25
Illustrationer, illustrationsplan och sektioner, Fojab 2019
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