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Dp 5544

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 m.fl. i Limhamn i Malmö

INLEDNING
DETALJPLANENS SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbyggelse norr om Limhamns kalkbrott. Planläggningen bidrar till en tätare stad med fler bostäder vilket är i linje med
Malmö stads behov. Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om
denna markanvändning är lämplig eller inte.
SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET

Planförslaget möjliggör bostäder i flerbostadshus. Planområdet bedöms kunna rymma
cirka 160 lägenheter. Bostäderna avses upplåtas med bostadsrätt, hyresrätt eller äganderätt, upplåtelseform styrs dock inte i detaljplan. Förutom bostäder reglerar detaljplanen att centrumändamål ska finnas i del av bottenvåningen på bebyggelsen i den
nordöstra delen av planområdet och naturmark i den södra.

V 161128

Bebyggelsen är fördelad på två kvarter med en lokalgata på allmän platsmark emellan.
Den föreslagna bebyggelsen i norr bildar en kant mot Kalkstensvägen och Snäckparken. Detaljplanen medger här bebyggelse i 3-4 våningar med en vindsvåning som huvudsakligen är indragen. Bebyggelsestrukturen öppnar sig mot söder, mot kalkbrottet,
och föreslås där utföras i 4-5 våningar med en vindsvåning som huvudsakligen är indragen. Den föreslagna utformningen av bebyggelsen och gårdarna ska bidra till en
sammanhållen karaktär i området norr om kalkbrottet. Parkering möjliggörs i underjordiska garage.
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Det har inte kunnat uteslutas att genomförandet av detaljplanen medför en betydande
miljöpåverkan såsom avses i 6 kap 3 miljöbalken varför en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.
PLANHANDLINGAR

Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, denna planbeskrivning, samrådsredogörelse, utlåtande efter granskning och en miljökonsekvensbeskrivning.
PLANFÖRFARANDE

Detaljplanens handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap 8§ plan- och
bygglagen. Detta motiveras med att det inte har kunnat uteslutas att ett genomförande
av detaljplanen kan medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§
miljöbalken.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 27§
plan- och bygglagen.
PLANDATA

Planområdet gränsar mot Kalkstensvägen och Snäckparken i norr, mot Ledsnäcksgränd och HSB:s tidigare utbyggnadsetapp i öster och i söder mot ett naturområde
längs kanten av Limhamns kalkbrott. Planområdet omfattar cirka 1,3 ha. Marken ägs
huvudsakligen av HSB Mark Corcovado nr 1 i Malmö AB och ligger inom fastigheten
Limhamn 155:507. Cirka 45 meter under planområdet löper en tunnel, fastighet Limhamn 151:464, som går mellan kalkbrottet och Limhamns hamn. Tunneln ägs av
Bonava Sverige AB. Fastigheten Limhamn 155:507 belastas av servitut, 1280K18/2004.1, till förmån för Limhamn 151:464. Naturområdet (del av fastighet Limhamn 150:384) ägs av Malmö kommun. Inom naturområdet finns en väg som leder
ner till kalkbrottet och som omfattas av servitut 1280K-62/2006.2.

Karta med planområdet
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BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Utifrån de inkomna samrådssynpunkterna kunde det inte uteslutas att ett genomförande av detaljplanen kan medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6
kap 3§ miljöbalken. Anledningen till detta var att då planområdet ligger i direkt anslutning till Limhamns kalkbrott som utgör ett Natura 2000-område finns det en risk för
betydande påverkan på Natura 2000-området. Vidare har det gjorts fynd av skyddade
arter inom planområdet. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Miljökonsekvensbeskrivningen är av den omfattningen att den redovisas i ett särskilt dokument, men en sammanfattning finns i denna planbeskrivning.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN

Detaljplanen berör område av riksintresse för kustzonen. Riksintresset kustzonen har
en vid utbredning och omfattar stora delar av Malmö. Samhällsutveckling ska ske
utan att äventyra tillgängligheten till kusten. Vid omvandling av tidigare industriella
kustområden kommer kuststräckan att bli mer tillgänglig än tidigare.
Malmö stad avser i övrigt, i enlighet med förarbetena till riksintresseförklaringen, att
freda kustzonen söder om Yttre Ringvägen från större industriella anläggningar som
utgör hot mot kustzonens bevarandevärden liksom exploatering med fritidsbebyggelse som utestänger allmänheten från att utnyttja kusten för strövande och bad. Tillskott av ny bebyggelse ska ske så att utblickar och havskontakt bibehålls.
Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset.

Natura 2000-området, som omfattar hela Limhamns kalkbrott, i mörkgrönt
Planområdet ligger i direkt anslutning till Limhamns kalkbrott som i sin helhet utgör
Natura 2000-området Limhamns kalkbrott (SE0430157) enligt art- och habitatsdirek-
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tivet. Natura 2000 är ett nätverk upprättat av EU för skydd av arter och deras naturområden. Målsättningen är att säkerställa skydd åt alla olika biotoper och arter representerade inom EU. I Sverige utgör alla Natura 2000-områdena riksintresseområden
enligt miljöbalken (MB) 4 kapitel. Inom och i anslutning till ett Natura 2000-område
krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande
sätt kan påverka miljön enligt MB 7 kapitel 28§. Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram
bevarandeplan, som anger bevarandesyftet och vilka bevarandeåtgärder som erfordras, till varje Natura 2000-område.
ÖVERSIKTSPLAN

Översiktsplanen anger markanvändningen ny blandad stadsbebyggelse samt natur för detaljplaneområdet. Vidare anges en ny koppling för övrigt huvudcykelnät från Kalkstensvägen till Kalkbrottsgatan.
I sitt granskningsyttrande skriver länsstyrelsen att utbyggnader i närheten av kalkbrottet, som utgör ett Natura 2000-område, måste prövas med avseende på Natura 2000områdets värden.
Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen och är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen.
PLANPROGRAM

Planområdet utgör en del av det område som behandlades i Planprogram för Annetorpsgården 3 mfl i Limhamn, Pp 4772, upprättat 2004. Planprogrammet omfattade området
som sträcker sig från Kalkbrottsgatan i väster till Kalkbrottets utsiktsplats i öster och
från brottet i söder till Annetorpsvägen i norr. Planprogramsområdet omfattade cirka
30 hektar.
Planprogrammet anger att området norr om kalkbrottet ska bebyggas med bostäder i
2-7 våningar i radhus och flerfamiljshus. Byggnaderna föreslås ligga i kvartersstruktur
som utgår från förlängningen på Limhamnsgårdens allé och en korsande gata i östvästlig riktning. Kvartersstrukturen möjliggör en etappvis utbyggnad. Inom aktuellt
planområde föreslås bebyggelse i 2-5 våningar.
Detaljplaneförslaget avviker delvis från planprogrammet genom att en tätare struktur
och en högre exploateringsgrad föreslås.
Inom planprogramområdet har 3 detaljplaner tagits fram:
•

Dp 4945 Annetorpsgården 1 m fl i Limhamn i Malmö, antagen 2007-11-29

•

Dp 4969 Del av fastigheten Limhamn 155:499, norr om Kalkbrottet i Limhamn i
Malmö, antagen 2008-04-24

•

Dp 5053 Detaljplan för del av Limhamn 155:499 – etapp 2 norr om kalkbrottet i Limhamn, antagen 2010-01-28

Resterande del som omfattas av Planprogram för Annetorpsgården 3 mfl i Limhamn kommer att ersättas med ett nytt planprogram som bland annat utreder ett förslag till ändrat läge för Kalkbrottsgatan och dess koppling till Annetorpsvägen.
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GÄLLANDE DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER

Del av området är tidigare planlagt. Nu gällande detaljplan för huvuddelen av planområdet är Pl 267, fastställd 1949-07-08 med huvudsaklig markanvändning industriändamål. Gällande detaljplan upphör att gälla inom planområdets gränser i samband
med att denna detaljplan vinner laga kraft.
Planområdet ansluter i väster till Pl 267, och i norr till Dp 5053 och i öster till Dp
4969. I söder ansluter planområdet till icke planlagt område, som bland annat omfattar själva kalkbrottet.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
BAKGRUND/HISTORIK

Planområdet utgör en del av Cementas/Eurocs tidigare anläggning för kalkbrytning i
Limhamn. Anläggningen bestod av själva kalkbrottet, industriområdet med industrispår, industribyggnader m.m. nordväst om brottet samt Cementas/Eurocs koncernledningskontor nordöst om brottet.
På platsen för Cementas/Eurocs kontorsbyggnad låg tidigare Annetorpsgården. På
1860-talet började man bryta kalk i industriell skala på Annetorpsgårdens marker.
HeidelbergCement, som förvärvat Cementa/Euroc, har avvecklat brytningen av kalk i
Limhamn och området runt kalkbrottet har frigjorts för andra ändamål som bostäder,
service, förskola, park och natur/rekreationsområde.
Hela detaljplaneområdet ingår i det planprogram som togs fram år 2004 med huvudsaklig användning för bostadsbebyggelse. Den östra delen av planprogramsområdet,
inklusive den f.d. kontorsbyggnaden, är förvärvad av Annehem Fastighets AB i syfte
att bebygga området med bostäder. Den västra delen av området är förvärvad av HSB
och planeras framför allt för bostadsbebyggelse men även för kontor och handel.
Inom programområdet har tre detaljplaner tagits fram: Dp 4945, Dp 4969 och Dp
5053. Den aktuella detaljplanen är den fjärde detaljplan som omfattas av Planprogram
för Annetorpsgården 3 mfl i Limhamn.
BEFINTLIG BEBYGGELSE

Aktuellt område är inte bebyggt idag.
ARKEOLOGI

Arkeologiska utredningar med efterföljande förundersökningar har genomförts av
Malmö Kulturmiljö, i enighet med länsstyrelsens beslut angående utredningar och
undersökningar för området. Länsstyrelsen har därefter i beslut daterat 2007-01-31
meddelat att "Några hinder finns inte längre från arkeologisk synvinkel att fortsätta
planerade arbeten inom området".
NATURMILJÖ

Detaljplaneområdet omfattas av Naturvårdsplan för Malmö – Limhamns kalkbrott (område 158). Limhamns Kalkbrott är klassat som område med särskilt värde. Motivet är
områdets speciella botaniska, zoologiska och geologiska värden med arter som pilgrimsfalk, berguv, grönfläckig padda, kalkkrassing, kalkbräken och skalbaggen Phyllotreta procera. Kalkbrottet utgör även ett Natura 2000-område samt naturreservat.
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Detaljplanområdet omfattas av Naturvårdsplan för Malmö – Limhamns kalkbrott (område 158),
grönskrafferat område. Planområdet är markerat i rött.
TOPOGRAFI, LANDSKAP OCH REKREATION

Planområdet sluttar från öster mot väster. Nivåskillnaden inom planområdet är cirka
två meter. Det finns en lågpunkt i planområdets östra del. Markytan består huvudsakligen av gräsbevuxen ruderatmark. Högre vegetation finns ut mot kalkbrottskanten.
Vyn mot söder, ut över det stora kalkbrottet, erbjuder en enastående upplevelse.
Söder om bostadskvarteren sträcker sig ett naturområde längs kalkbrottets kant. Naturområdet är del i ett stort, övergripande grönstråk som förbinder Öresund och Lernacken i väster med Lindängelunds rekreationsområde och Segeåns dalgång i öster.
En mindre del av naturområdet ingår i det aktuella planområdet.
Planområdets omgivningar har bra fritidsförutsättningar med bra gång- och cykelvägar runt kalkbrottet, en nyanlagd park med lekplats intill - Snäckparken, nära till
Hammars park och Skäralidsparken. Det finns en idrottsplats och en ishall i Limhamn
(cirka 600 meter) och strand och kallbadhus i Sibbarps område (800-1000 meter).
TRAFIK
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Cykelnätet kring planområdet planeras enligt översiktsplanen och är delvis färdigbyggt. Planeringen innebär att Kalkstensvägen ingår i huvudcykelnätet. Via huvudcykelnätet nås stadens kollektivtrafiknoder och viktiga samhällsfunktioner. Gång- och
cykelvägar finns på båda sidorna av Kalkstensvägen. Så länge det saknas en direkt cykelkoppling mellan Kalkstensvägen och Kalkbrottsgatan (1000 cyklar/dygn) kommer
området huvudsakligen att matas via Annetorpsvägen. Annetorpsvägen har en enkel-
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sidig gång- och cykelväg på norra sidan som trafikeras av 600 cyklar/dygn. Från Annetorpsvägen nås planområdet på flera olika sätt. Ett mer trafiksäkert alternativ är via
Limhamnsgårdens allé. På Limhamnsgårdens allé fortsätter den befintliga enkelsidiga
gång- och cykelvägen norr om Annetorpsvägen.

Befintliga gång- och cykelvägar norr om kalkbrottet. Planområdets ungefärliga läge i svart.
KOLLEKTIVTRAFIK

Planområdets närområde försörjs med två stadsbusslinjer, nr 4 och 33. Busshållplatser
finns inom 400 meters avstånd. Stadsbuss 4 har hållplats Sibbarpsvägen på Kalkbrottsgatan och härifrån kan man bland annat åka till Limhamns centrum och Malmö
C. Stadsbuss 33 har hållplats Annetorp på Annetorpsvägen. Bussen går bland annat
till Hyllie station och Värnhem. Båda linjerna har god turtäthet. Via trafiknoderna
Malmö C, Hyllie station och Värnhem finns kopplingen till den regionala och nationella kollektivtrafiken.
Inom Storstadspaketet Malmö stad planeras för en trafikering med en kapacitetsstark 24
meters MalmöExpressbuss (linje 4) längs Kalkbrottsgatan. MalmöExpressbussarna
beräknas trafikera sträckan till 2024. Inom storstadspaketet ingår även en komplettering av cykelbanor längs Kalkbrottsgatans sträckning väster om planområdet. Utöver
MalmöExpressen linje 4, planeras för en eldriven buss norr om planområdet, linje 9
med införande ca 2027.
Avståndet till hållplatsen på Kalkbrottsgatan kommer bli kortare och mer gen än idag
när cykelnätet är utbyggt.
BILTRAFIK

Planområdet angörs via Annetorpsvägen. Annetorpsvägen är en högtrafikerad väg
med cirka 12000 f/d som ligger norr om detaljplaneområdet. Vägens huvuduppgift är
att leda trafiken till och från Limhamn i östvästlig riktning och på så sätt avlasta mer
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trafikkänsliga gator. Vägen leder trafiken både till Inre Ringvägen och till Yttre Ringvägen. Från Annetorpsvägen nås planområdet via Limhamnsgårdens allé och Kalkstensvägen. Båda vägar har separerade gång- och cykelvägar. Öster om planområdet
befinner sig Ledsnäcksgränd. Gränden är en 80 meter lång återvändsgata utan trafikseparering. Väster om området ligger Kalkbrottsgatan (7500 f/d). En direkt koppling mellan planområdet och Kalkbrottsgatan saknas varför biltrafiken från Kalbrottsgatan behöver angöra via Annetorpsvägen.
LEDNINGAR

Fjärrvärme finns inom Annetorps verksamhetsområde, norr om planområdet.
Ledningar för elförsörjning och gas finns i Kalkbrottsgatan.
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten samt vatten – och avlopp. Spill-, dag- och vattenledningar finns i Kalkbrottsgatan, Kalkstensvägen och
Ledsnäcksgränd. Fyra servisgrupper finns avsatta till planområdet.
TUNNEL

Cirka 50 meter under planområdet löper en tunnel som går mellan kalkbrottet och
Limhamns hamn. Tunneln tillhör Bonava Sverige AB.
BEFINTLIG KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE

Inom ett avstånd av en kilometer från planområdet finns ett flertal för- och grundskolor. Närmsta förskolan ligger norr om Kalkstensvägen.
Övrig offentlig samt kommersiell service finns huvudsakligen i Limhamns centrum,
cirka en kilometer norr om planområdet.
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PLANFÖRSLAG
BEBYGGELSESTRUKTUR

Möjlig utformning av bebyggelse inom planområdet, sett från sydväst (Illustration: Jais Arkitekter)
Planförslaget möjliggör uppförande av flerbostadshus fördelade på två kvarter. Området bedöms kunna rymma cirka 160 lägenheter. Vidare möjliggörs även centrumverksamheter i den nordöstra delen av planområdet.
Totalhöjden inom planområdet varierar mellan 14 och 20 meter vilket motsvarar fyra
till sex våningar. Den översta våningen ska huvudsakligen vara indragen på samtliga
byggnader för att byggnaderna ska upplevas som lägre. Kvarterens högsta byggnader
föreslås uppföras i söder, mot kalkbrottet. I norr mot Kalkstensvägen medges lägre
byggnader längs gatan som formar gaturummet och med sin volym avgränsar den nya
Snäckparken visuellt. Mot Kalkstensvägen föreslås också en oregelbunden byggnadslinje där byggnadsvolymer placeras förskjutna i förhållande till varandra för att bilda
platser, skapa nischer och markera entréer.
De varierande hushöjderna inom kvarteren syftar till att skapa goda sol- och ljusförhållanden både på gårdar och i lägenheter. De ger också möjlighet till utsikt och utblickar, även från de hus som ligger längre bak – framförallt är det utblickarna mot
kalkbrottet som eftersträvas. De varierande hushöjderna ut mot kalkbrottet följer
också den befintliga intilliggande bebyggelsens variation i höjder.
Strukturen i planområdet avser att ge en tydlig uppdelning i offentliga gaturum, halvprivata gårdar och privata uteplatser. För att ytterligare förtydliga skillnaden mellan
offentligt gaturum och halvprivat gård ska gårdarna vara upphöjda 0,4-0,8 meter över
gatunivån.
För att forma det offentliga rummets gemensamma uttryck och skapa en sammanhållen stadsmiljö i planprogramområdet föreslås alla socklar, murar och fasader vara
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svarta upp till en höjd av högst tre meter mot allmän plats. Tillsammans med genomtänkt markbeläggning och vegetation bildar detta en sammanhållande "bas" som blir
stadsdelens grundtema och ger området en stark identitet. Ovanför den mörka basen
är husens utformning och färgsättning mer fri.

Möjlig bebyggelse inom planområdet. Siffrorna anger antalet fulla våningar och en indragen takvåning (Illustration: Jais arkitekter)
GRÖNSTRUKTUR OCH PARK
ALLMÄN PARK OCH REKREATION

Den vildvuxna grönskan som idag växer mot söder, mot kalkbrottet, ska till största
del bevaras och planläggs som naturmark. Vildvuxna miljöer till synes opåverkade av
människan, blir mer och mer sällsynta i vår stadsmiljö och ger besökaren mycket att
upptäcka och studera. Avgränsningen är gjord för att bibehålla den befintliga vegetationen mot kalkbrottet. Stora delar av den asfalterade vägen inom naturområdet omvandlas till naturmark. Detta är en kompenserande åtgärd för ianspråktagandet av naturmarken för bebyggelse. Den tillkommande naturmarken anläggs lämpligen med
kalkgrus som är gynnsam för omgivande kalktorrängsflora att sprida sig till. En ny
gångstig, som kopplar till befintligt stråk i både öster och väster, föreslås gå genom
naturmarken. Den väg som leder ner i kalkbrottet kommer att ligga kvar inom naturmarken.
GRÖNYTOR OCH PLANTERING PÅ KVARTERSMARK

Strukturen inom planområdet avser att ge en tydlig uppdelning i offentliga gaturum,
halvprivata gårdar och privata uteplatser. Bebyggelsen föreslås utformas och placeras
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så att ett flertal mindre stads- och gårdsrum bildas. Stads- och gårdsrummen är av
olika storlek och karaktär och definierar gränser mellan olika funktioner vilket minimerar behovet av långa sträckor med staket/plank/och dylikt.
Förutom grönska, behagligt mikroklimat, goda solförhållanden och låga vindhastigheter bör rummen designas och möbleras så att de stöder människornas lust till aktiviteter. Bjälklag över garage ska dimensioneras så att plantering är möjlig. Även låglutande tak ska huvudsakligen beläggas med takvegetation, så kallade gröna tak, för att
bidra till grönskan inom planområdet. Komplementbyggnaders totala byggnadsarea
begränsas för att minimera ianspråktagandet av de gröna ytorna.
Innergårdsytor bör anläggas på ett sådant sätt att de gynnar lokala biotoper med ett
val av växter som knyter an till den omgivande naturmiljön runt och i kalkbrottet.
Istället för traditionella gräsmattor och uppstammade träd bör torrängsytor eller kalkstäppsytor med inslag av solitära buskar anläggas.
GRÖNYTEFAKTOR

Enligt riktlinjer för Grönytefaktor, godkända i stadsbyggnadsnämnden 2014-12-11, ska
alla detaljplaner som upprättas, i den täta staden, för bostäder, kontor och liknande
med syfte att möjliggöra nybyggnad, större förtätningar och större ombyggnader ange
en grönytefaktor.
Grönytefaktorn (GF) mäts som ett genomsnittligt värde för hela tomtens yta. De
olika delytorna inom tomten får ett värde mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtligheten och för den lokala dagvattenhanteringen samt
det lokala mikroklimatet. Grundpoäng ges för markens ytbehandling och tilläggspoäng erhålls för infiltration, stamträd, vertikal grönska med mera. Det innebär att varje
gård, oavsett storlek, ska vara ordentligt grön och rik på växtlighet.
GF =

eko-effektiv yta
= 0,6
hela tomtens yta

Värdet för tomter med bostadsändamål ska vara 0,6.
Uppfyllande av grönytefaktorn kommer att ingå i bygglovgranskningen. En redovisning i plan, fasad (vid eventuell delfaktor för grönska på väggar) och i text med beräkningar ska bifogas bygglovsansökan.
LEKYTOR

Behovet av platser för småbarnslek bör tillgodoses på bostadsgårdarna.
TRAFIK
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

I planområdet planeras två nya återvändsgator. En separering av gång- och cykeltrafiken längs de nya gatorna behövs inte nödvändigtvis om sektionerna gestaltas på sådant sätt att gång- och cykeltrafiken kan ske på ett säkert sätt. Detta innebär att gatorna gestaltas på sådant sätt att gatumiljön kräver en lugn trafikering med låga hastigheter.
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Nya gång- och cykelkopplingar genom detaljplaneområdet binder samman cykelstråket längs Kalkstensvägen och parken norr om Kalkstensvägen med natur- och rekreationsområdet kring kalkbrottet.
Cykelvägen längs med Kalkstensvägen planeras fortsätta mot Kalkbrottsgatan och på
det sättet erbjuder den en gen koppling till det prioriterade huvudcykelnätet.
KOLLEKTIVTRAFIK

Planförslaget medför ingen förändring avseende kollektivtrafik.
BILTRAFIK

Huvudinfart för biltrafik till planområdet sker från Annetorpsvägen genom Limhamnsgårdens allé och vidare genom Kalkstensvägen som finns norr om planområdet. När planeringen går vidare i planprogramområdet kommer gatunätet att utvecklas
och knyta an till det befintliga gatunätet i norr. Den trafik som alstras av planområdet
bedöms kunna hanteras av det befintliga och planerade gatunätet.
För att nå bostadskvarteren används Ledsnäcksgränd i öst, en ny återvändsgata mellan bostadskvarteren och en ny gata i väster. De nya gatorna regleras som allmän
platsmark. Återvändsgatorna ska kunna användas av servicefordon som sopbilar.
Vändslingor till återvändsgatorna har sådana mått som krävs för att kunna genomföra
en backvändning med en lastbil som är 12 meter lång.
Planen ger möjligheten att bygga två underjordiska garage. Ned- och uppfarterna till
garagen ska placeras och utformas med stor hänsyn till de befintliga bostäderna vid
Ledsnäcksgränd samt till oskyddade trafikanter som rör sig mellan Kalkstensvägen
och natur-/rekreationsområdet.
CYKEL- OCH BILPARKERING

Malmö stads parkeringspolicy/parkeringsnorm ska följas. Alla cykel- och bilparkeringsplatser ska ordnas på kvartersmark enligt Malmö stads parkeringspolicy/parkeringsnorm. Normen för cykelparkeringsbehovet är 2,5 cykelparkeringsplatser/lägenhet.
Malmö har en flexibel bilparkeringsnorm för flerbostadshus som ligger mellan 1,0 bilparkeringsplatser/lägenhet och 0,5 bilparkeringsplatser/lägenhet. Till de boendes bilparkeringsbehov tillkommer behov av besöksparkering som är 0,1 bilparkeringsplatser/lägenhet. Behovssiffran för besöksparkeringar är inte flexibel.
Det förväntas ett högt bilinnehav i planområdet på grund av dess perifera läge. Bilinnehavet och därigenom parkeringsnormen kan påverkas med Mobility Managementåtgärder. Sådana åtgärder främjar andra trafikslag än bil samt påverkar bilinnehavet i
ett bostadsområde. Slutlig parkeringsnorm och därmed beräknat parkeringsbehov
fastställs i bygglovet.
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SOL OCH SKUGGA

Utredning för sol och skugga har tagits fram av Jais Arkitekter AB. Innergårdarna bedöms ha bra förutsättningar att få sol mitt på dagen. Byggnader som är placerade mot
Kalkstensvägen kommer alltid vara i skugga mot gatusidan därför bör lägenheter i det
här läget projekteras som genomgående. Det samma gäller för fyravåningshuset mitt i
kvarteret som har samma förutsättningar under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret
kommer den södra fasaden att skuggas av byggnader närmare kalkbrottet. För att studera frågan mer ingående bör en dagsljusutredning för lägenheter tas fram under
bygglovsskedet.
Utifrån sol- och skuggstudien kan det också utläsas att den intilliggande bebyggelsen
öster om Ledsnäcksgränden kommer att skuggas under en begränsad tid av dagen.

Utredning för sol och skuggning: mars
Tid: kl 9, kl 12, kl 15 och kl 18.
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Utredning för sol och skuggning: juni
Tid: kl 9, kl 12, kl 15 och kl 18.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
DAGVATTEN

I samband med arbetet med planprogrammet för området har en dagvattenutredning
gjorts. I utredningen har höjdsättning, utformning av dagvattennätet och påverkan vid
ett regn med en statistisk återkomsttid på 100 år studerats. Avsikten är att säkerställa
att byggnader inte skadas och att vattenvolymen kan tas om hand vid stora regnmängder. Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar och fördröjs i ett fördröjningsmagasin öster om Kalkbrottsgatan. Genom ett avtal mellan fastighetsägaren och kommunen regleras att dagvatten från detta planområde och tidigare detaljplanelagda områden leds till detta magasin. VA syd har enligt avtal samtyckt
till lösningen. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar drift och underhåll av dagvattenmagasinet. Det åligger dock VA SYD att ansvara för in- och utlopp för magasinet. Dagvattnet leds via ledningar och dike till Barnviken i havet, som är slutlig recipient. Recipienten är Södra m Öresunds kustvatten.
Andelen hårdgjord yta kommer att öka inom planområdet vid ett genomförande av
detaljplanen. Detaljplanen reglerar att låglutande tak ska beläggas med takvegetation
(s.k. gröna tak) och bjälklag över garage kommer att dimensioneras så att plantering är
möjlig samt grönytefaktorn kommer att användas. Det innebär att varje gård ska vara
ordentligt grön och rik på växtlighet. Rätt utformade kan dessa ytor främja inte bara
fördröjning utan även rening av dagvatten.
Vatten från tak (stuprör), parkeringsytor och andra större hårdgjorda ytor bör ges
möjlighet att fördröjas innan det leds vidare till ledningsnätet för dagvatten. Trafikbe-
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lastningen i området avgör om dagvatten från allmän platsmark ska renas, vilket framgår av gällande Dagvattenstrategi för Malmö, daterad april 2008. Utvärdering av trafikbelastningen har visat att det inte finns behov av rening av dagvatten från allmän platsmark.
SKYFALL

Planförslaget innebär att delar av planområdet kommer att hårdgöras och att den befintliga lågpunkten, där vatten ansamlas idag, försvinner. Detta resulterar i att avrinningen från planområdet vid skyfall ökar. Vid höjdsättningen av planområdet är det
viktigt att säkerställa att inga instängda områden som kan orsaka översvämningar som
skadar byggnader skapas. Vidare avses vattnet vid skyfall kunna ledas mot väster utanför planområdet, dock inom fastigheten Limhamn 155:507.
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP

Området ansluts till befintligt ledningsnät.
AVFALLSHANTERING

Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Avfallsplan 2016-2020 för Malmö stad och
Burlövs kommun. Inom kvartersmark ska utrymme för avfallshantering inklusive källsortering finnas, för såväl boende som verksamheter. Avfallsutrymmena ska vara dimensionerade så att det dagligt uppkommande avfallet kan sorteras fastighetsnära.
Det är viktigt att miljöhusen planeras för fullständig sortering med möjlighet för ytterligare fraktioner.
Hämtplatsen för avfall ska vara belägna i markplan med kortast möjliga avstånd till
uppställningsplats för hämtningsfordon. Enligt 23§ i dessa föreskrifter anges att vid
nybyggnation ska dragväg över 10 meter undvikas. Vidare gäller att avstånd mellan
hämtningsplats och uppställningsplats för hämtningsfordon ska vara så rakt som möjligt. Dragvägen ska vara lättframkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen.
Manuell hämtning kan kräva jämn, hårdgjord dragväg utan trösklar och trappsteg.
VÄRME/GAS

Uppvärmning av området kan ske genom anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet
inom verksamhetsområdet Annetorpsgården eller genom ett lokalt värmeverk med
gas som energikälla. Befintlig gasledning finns i Kalkbrottsgatan.
EL

För att kunna försörja planområdet med el behövs en ny nätstation.
Nätstationen placeras i planområdets västra del. Placeringen säkerställs med en planbestämmelse.
Med hänsyn till starkströmsföreskrifterna placeras nätstationen minst fem meter från
brännbar byggnad/byggnadsdel. Detta avstånd är även fördelaktigt sett ur magnetfältsynpunkt om det finns byggnader i närheten där människor vistas mer än tillfälligt.
HÖJDSÄTTNING

Höjdsättningen av området ska göras med hänsyn till dagvattenhantering.
GEOTEKNISKA UTREDNINGAR

Med syfte att utreda de geotekniska förutsättningarna för planområdet har två geotekniska undersökningar genomförts. Den första geotekniska utredningen genomfördes
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av HSB och är daterad till 2007-10-10. Utredningen syftade till att utreda hur nära
byggnader kunde placeras kalkbrottets kant. Utredningen visade att byggnader bör
placeras minst 20 meter från kalkbrottets kant. Utredningen visade också på låga markradonhalter vilket innebär att byggnader inte behöver uppföras med radonskyddad
konstruktion.
För att utreda möjligheten att uppföra flerbostadshus i enlighet med planförslaget genomfördes ytterligare en geoteknisk undersökning som är daterad till 2019-03-13.
Inom planområdet genomfördes 14 borrprov. Resultatet av den geotekniska utredningen visar att berggrunden inom planområdet utgörs av kalkberg. Djup till berget är
mellan 4,6 och 7,6 meter. Jordlagren utgörs överst av fyllning. Fyllningen utgörs omväxlande av morän, lermorän, matjord, kalk och flintsten samt ställvis betongkross.
Fyllning förekommer mellan 0,2 meter och 2,6 meters djup och bedöms som okontrollerad. Den underliggande moränen och lermoränen har gynnsamma geotekniska
egenskaper. Laster av storleksordningen 0,2–0,5 MPa kan påföras utan risk för bärighet- och sättningsproblem. Med anledning av detta bedöms flerbostadshus kunna
uppföras och grundläggas på sedvanligt vis med kantförstyvad bottenplatta, längsgående grundsulor, utbredda grundplattor eller plintar i naturligt lagrad jord och/ eller
kontrollerad fyllning. Källare bedöms kunna uppföras utan risk för omgivningspåverkan. Byggnader inom planområdet kan skyddas mot markfukt genom sedvanlig dränering och kapillärbrytande skikt samt dräneringsledningar.
Sammantaget bedöms marken lämplig för byggnation enligt planförslaget utifrån markens geotekniska förutsättningar.
FASTIGHETER OCH MARKRESERVAT

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.
Cirka 50 meter under planområdet löper en tunnel som går mellan kalkbrottet och
Limhamns hamn. Tunneln tillhör Bonava Sverige AB. Tunneln ges en bestämmelse i
detaljplanen, för att tydliggöra markanvändningen, då denna del av tunneln inte är
planlagd sedan tidigare. Tunneln påverkar inte strukturen på markytan.
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att
styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
PLANKARTANS BESTÄMMELSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
GATA1

Gata för gångtrafik och motortrafik. Kan även omfatta
cykelbana och trädplantering.

GÅNG

Avser att reglera område för enbart gående, men viss
tidsstyrd angöringstrafik kan komma att ske.

NATUR

Avser att reglera marken som friväxande grönområde
som inte är anlagt och inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning.
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B

Medger användning bostäder.

C1

Avser att säkra möjligheten att inreda lokal för centrumändamål i bottenvåningen mot Kalkstensvägen.

E1

Medger användning nätstation.

(E2)

Medger användning tunnel.
Cirka 50 meter under planområdet löper en tunnel som
ges en bestämmelse i detaljplanen, för att möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning.

EGENSKAPSBESTÄMMELSEN FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
körbar väg1

Körbar väg får finnas inom naturområdet

skyddsstängsel

Skyddsstängsel ska finnas vid stup

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
…..
”Prickmark”
+++
”Korsmark”

Prickmark reglerar att en remsa förgårdsmark där byggnad inte får uppföras ska finnas kring alla kvarter. Parkeringsgarage under mark samt balkonger får finnas.
Korsmark reglerar att marken på innergårdar endast får
förses med komplementbyggnader, exempelvis miljöhus,
förråd, uthus med flera. Komplementbyggnaders totala
byggnadsarea begränsas för att minimera ianspråktagandet av de gröna ytorna. Parkeringsgarage under mark
samt balkonger får finnas.
Totalhöjden anger en byggnads hela höjd inklusive skorstenar, tekniska utrymmen så som hisschakt med mera.

”Högsta totalhöjd i
meter.”
”Grönytefaktor om
minst 0,6 ska uppnås
inom kvarter för bostäder.”

Bestämmelserna avser att säkra förutsättningar för
grönska inom bostadskvarteret.

”Låglutande tak ska huvudsakligen beläggas
med takvegetation. ”
”Gårdsbjälklag över garage ska dimensioneras
för plantering.”
”Alla flerbostadshus ska Bestämmelsen avser att säkra förutsättningar för god tillha genomgående trapp- gänglighet till innergårdar.
hus som förbinder gatuentréer med gårdsentréer.”
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”Balkonger mot allmän
plats får inte sticka ut
mer än 0,8 meter utanför fasadliv.”

Avser att begränsa utskjutande byggnadsdelar mot allmän plats så att gator/gångar får en harmonisk karaktär.

”Alla gavlar mot allmän
plats ska ha fönster som
i storlek minst motsvarar normalstora fönster
för bostadsrum.”

Bestämmelsen avser att säkra förutsättningar för harmonisk arkitektonisk utformning mot allmän plats.

”Byggnader mot gata eller park ska utföras i
svart material från marken och max 3 meter
upp. Därutöver får enstaka fasader/del av fasad mot gata eller park
utföras i svart material.”

Bestämmelsen avser att säkra förutsättningar för ett enhetligt uttryck och identitet i en sammanhållen stadsmiljö. Planbestämmelsen gäller för hela området som
omfattas av Pp 4772 Planprogram för Annetorpsgården 3 mfl
i Limhamn.

”Murar som kringgärdar
gårdar och vetter mot
gata eller park ska utföras i svart material.”
n1
”Gård ska ha tydlig avgränsning mot kringliggande gata och park i
form av byggnader och
murar. Gården ska ligga
0,4-0,8 meter över omgivande gatunivå.”

Avser att säkra förutsättningar för att uppnå en tydlig
uppdelning i offentliga gaturum, halvprivata gårdar och
privata uteplatser.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
”Genomförandetiden är Avser detaljplanens genomförandetid. Genomförandeti5 år från den dag då de- den räknas från den dag då detaljplanen vinner laga
taljplanen vunnit laga
kraft.
kraft.”
”Startbesked får inte ges Avser säkerställa att marken är lämplig för bostadsbeför byggnation förrän
byggelse genom att marken ska saneras innan startbesanering av markförore- sked ges och byggnation får påbörjas.
ningar har kommit till
stånd.”
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GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN
ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de
delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Fastighetsägaren HSB Mark Corcovado nr 1 i Malmö AB ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark.
E.ON ansvarar för att en nätstation uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

En arkeologisk undersökning av området har genomförts av byggherren. Ingrepp i
fornlämning regleras enligt Lag (1988:950) om kulturminnen mm (KAK). Länsstyrelsen
meddelade 2007-01-31 att Malmö Kulturmiljö har genomfört arkeologisk förundersökning inom området och att några hinder från arkeologisk synpunkt inte längre
finns att fortsätta planerade arbeten inom området.
Marken ligger inom lågriskområde för radon, varför inga särskilda skyddsåtgärder
med avseende på radon krävs vid grundläggningen av husen. Geotekniska utredningar
har i samband med tidigare planprograms- och detaljplanearbete norr om kalkbrottet
tagits fram för att lägga fast säkert avstånd till kalkbrottets norra slänt (Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplaner inom område för Planprogram för Annetorpsgården 3 m fl i
Limhamn, Detaljplan 4969, Tyréns 2008). Ytterligare erforderliga grundundersökningar
förutsätts framtagas av byggherren i samband med bebyggandet av området.
VA Syd ska medverka vid höjdsättningen av området för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan avledas med självfall.
Allmänna spill-, dag- och vattenledningar finns i Kalkbrottsgatan, Kalkstensvägen och
Ledsnäcksgränd. Det finns redan fyra servisgrupper avsatta till detaljplaneområdet.
En viss anpassning av servisgrupperna kommer sannolikt att behövas på grund av
den nya kvartersstrukturen. Detta sker i samråd mellan VA SYD och fastighetsägaren
vid bygglovsansökan.
Planområdet är beläget inom normal insatstid för räddningstjänsten.
Brandpostnätet är redan utbyggt i området.
Om byggnaderna dimensioneras för utrymning med hjälp av räddningstjänsten krävs
tillgänglighet direkt till fasaden. Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid
utrymning om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller fönstrets underkant inte överstiger 11 meter. Räddningstjänstens höjdfordon kan användas vid utrymning från en maximal höjd om 23 meter under förutsättning att körbar väg/räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns. Trädplantering, parkerade bilar och dylikt kan komma att påverka räddningstjänstens möjlighet att genomföra
fönsterutrymning.
Vid den fortsatta planeringen av området och vid projektering av byggnader ska räddningstjänstens tillgänglighet för utrymning beaktas. Om tillgängligheten inte kan säkerställas krävs att byggnaderna dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens
medverkan. Det innebär att trapphusen ska uppfylla lägst klass Tr2, alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas.
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Om byggnaderna inte projekteras med två av varandra oberoende utrymningsvägar
eller Tr2-trapphus ställs extra krav på utformningen av bärigheten för det underjordiska garaget så att det klarar av den last som räddningstjänstens höjdfordon medför
(100 kN axeltryck).
I det fall planens genomförande innebär ombyggnad eller flytt av befintliga ledningar
ska byggherren i god tid innan arbetet påbörjas ta kontakt med berörd ledningsägare.
Arbete i anslutning till ledningar ska utföras i enlighet med ledningsägarens grävningsbestämmelser.
I samband med bygglov ska byggherren redovisa detaljerade bullerberäkningar för att
säkerställa att tillämpliga riktvärden följs.
I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas typ och omfattning av de skyddsåtgärder
som bedöms nödvändiga för att uppnå syftet att minska störningarna på känsliga fågelarter. Se vidare under avsnittet Miljökonsekvensbeskrivning. Ansvaret för skyddsåtgärderna ligger på exploatören, vilket regleras i exploateringsavtal, se nedan. Stickprovsmässig kontroll under byggtiden kommer att göras av kommunen.
Kommunen ansvarar för eventuell sanering inom naturmark. Sanering av övrig mark
inom planområdet ansvarar byggherren för.
EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
EXPLOATERINGSAVTAL

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal
mellan Malmö stad och HSB Produktion i Malmö HB. Exploateringsavtalet upprättas
i enlighet med 6 kap 40§ plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan
dess att detaljplanen godkänns i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet reglerar frågor som har med överlåtelse av mark, ersättning för
gatukostnader, kostnader för ledningsflytt och bildande av servitut att göra. Även åtgärder under byggtiden, för att minska störningar för skyddade arter, regleras i exploateringsavtalet.
Malmö stad har antagit riktlinjer för exploateringsavtal i Kommunfullmäktige den 31
mars 2016.
ÖVRIGA EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele-, eller elledningar bekostas av byggherren (exploatören).
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning vilken bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
Kostnaden för utarbetandet av planen har reglerats i planavtal.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
FASTIGHETSBILDNING

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning. Övriga förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering. Den mark
som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av
kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
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I planområdet läggs kvartersmark ut för bostäder, centrumverksamhet och nätstation.
Kvartersmarken kan komma att delas in i ett antal fastigheter. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor kan gemensamhetsanläggningar bildas. 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 ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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DETALJPLANENS KONSEKVENSER
MILJÖKONSEKVENSER
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Det har inte kunnat uteslutas att ett genomförande av detaljplanen kan medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning, som utgör ett eget dokument, upprättats. Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att omfatta miljöaspekten naturmiljö och en sammanfattning från miljökonsekvensbeskrivningen följer nedan.
Planområdet utgörs huvudsakligen av öppen mark med kalkstensgrus som delvis
täcks av lågvuxen vegetation. I områdets södra del, mot kalkbrottet, finns högre vegetation i form av buskar och enstaka träd och det är här som de högsta naturvärdena
inom planområdet finns. Södra delen av planområdet ingår i grönstråket norr om
Limhamns kalkbrott, det så kallade Lernackestråket, som kopplar samman Segeåns
dalgång i öster med Öresund och Lernacken i väster. Kalkbrottet, beläget söder om
planområdet, har höga naturvärden med rik flora och fauna trots den artificiella miljön efter kalkbrytningen. Kalkbrottet utgör både ett Natura 2000-område och kommunalt naturreservat. I kalkbrottet finns även en stor population av grönfläckig padda
samt ett pilgrimsfalkspar. Båda arterna är skyddade enligt artskyddsförordningen.
Ett genomförande av detaljplaneförslaget innebär inget intrång i kalkbrottet som utgör ett Natura 2000-område och naturreservat. Planförslaget bedöms dock kunna bidra till en ökad mänsklig aktivitet i området kring kalkbrottet. Den ökade aktiviteten
bedöms dock inte innebära en betydande påverkan på Natura 2000-område och naturreservatet då kalkbrottet, där de huvudsakliga värdena finns, omgärdas av stängsel
idag.
Planförslagets genomförande bedöms inte påverka förutsättningarna för en gynnsam
bevarandestatus för de utpekade Natura 2000-arterna och naturtyperna. Den färdigställda byggnationen i enlighet med planförslaget i sig bedöms inte heller innebära någon negativ påverkan på de skyddade arterna pilgrimsfalken och grönfläckiga paddan.
Vidare, med förutsättning att åtgärder vidtas, bedöms påverkan på pilgrimsfalken
kunna minimeras under byggtiden. Skyddsåtgärderna ska omfatta att bullerskydd mot
kalkbrottet uppförs, att inget byggarbete får bedrivas under dygnets mörka timmar
(mellan en halvtimme före solnedgång och en halvtimme efter soluppgång) under
häckningstiden 1 mars – 1 augusti och att ingen störande belysning i form av varierande ljussken (till exempel från roterande lampor på fordons-tak) eller fasta ljussken
riktade ut mot kalkbrottet och området för pilgrimsfalkarnas bo, får användas under
byggarbetet. Därutöver innehåller miljökonsekvensbeskrivningen rekommendationer
av vad som bör göras under byggtiden respektive förvaltningsskedet för att minska
eventuella störningar.
För själva planområdet innebär planförslaget att naturmark i den norra delen tas i anspråk med förlust av arter som har etablerat sig på kalkgruset som följd. Intrånget i
naturmarken kompenseras delvis genom att den befintliga asfalterade vägen i söder
omvandlas till stor del till naturmark. Om den föreslagna åtgärden med anläggning av
ytor med kalkgrus där kalktorrängsflora kan invandra genomförs på bostadsgårdarna
minskas den negativa påverkan ytterligare. Sammantaget bedöms planförslagets konsekvenser för naturmiljön som måttliga.
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STADSBILD

Det obebyggda området har idag intrycket av ett ingenmansland - ett glapp mellan
Limhamns tätort och landmärket kalkbrottet och utbyggnaden innebär en stor påverkan på platsen. Planförslaget bedöms medföra positiva konsekvenser för landskapsbilden med en medvetet utformad bebyggelsevolym som bidrar till ett tydligt avslut av
Limhamns tätort mot kalkbrottet.
KULTURMILJÖ OCH ARKEOLOGI

Huvuddelen av de industrihistoriska värdena har försvunnit i och med att byggnaderna på det före detta industriområdet har rivits. Det finns inga industribyggnader
kvar inom planområdet. Nere i kalkbrottet finns bl.a. silos och några byggnader kvar
som minner om industriepoken men dessa bedöms inte påverkas av planförslaget.
Konsekvenserna för kulturmiljön och de industrihistoriska värdena bedöms som obetydliga.
Arkeologiska utredningar med efterföljande förundersökningar har genomförts av
Malmö Kulturmiljö i enlighet med länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen har i beslut daterat 2007-01-31 meddelat att "Några hinder finns inte längre från arkeologisk synvinkel att fortsätta planerade arbeten inom området". Det finns således inga arkeologiska
hinder för byggnation inom detaljplanområdet.
GRÖNSTRUKTUR

För detaljplaneområdet kommer grönytefaktor att tillämpas enligt Riktlinjer för Grönytefaktor godkända i stadsbyggnadsnämnden 2014-12-11.
Planförslaget innebär att naturmark tas i anspråk. De delar av naturmarken som berörs av planområdet och som bedöms ha högst naturvärden avsätts som allmän platsmark där naturen bibehålls och kan utvecklas. Befintliga träd och buskar kommer att
användas i så stor utsträckning som möjligt i stället för att ersätta dem med nya. Den
befintliga vilda och artrika vegetationen bidrar till biologisk mångfald.
Områden mot lokalgator föreslås gestaltas med trädplantering med vintergröna träd
och blommande träd och buskar. Träden är en livsmiljö för ett stort antal växter och
djur samt ger kvaliteter till stadsrummet som ökar vårt välbefinnande.
RISKER OCH SÄKERHET

Bebyggelsen i den aktuella detaljplanen föreslås mer är 20 meter från kalkbrottskanten, vilket är ett säkert avstånd med hänsyn till stabiliteten i området.
Kalkbrottet har branta slänter. Skyddsstängsel har därför uppförts vid stup mot kalkbrottet som nödvändig säkerhetsåtgärd.
Marken inom planområdet är lågriskområde för radon, varför inga krav på radonskyddad eller radonsäker grundkonstruktion behövs.
Annetorps industriområde, beläget cirka 200 meter norr om planområdet, omfattar
verksamheter i form av exempelvis fordonsverkstäder och livsmedelsindustri (hantering och förpackning av ost). Utifrån en riskbedömning för verksamheter gjord i samband med arbetet med planprogrammet för ny gatu- och kvartersstruktur norr om
Kalkbrottet (Pp 6028) bedöms verksamheterna inte innebära störningar för det aktuella planområdet. Bedömningen baseras på verksamheternas art och avstånd till aktuellt planområde. Vidare ingår Annetorps industriområde i ovannämnda planprogram
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och avsikten är att industriområdet ska bli ett område med både bostäder och verksamheter i framtiden. Det innebär att området inte ska innehålla verksamheter som
kan innebära risker eller störningar för intilliggande bostäder.
LUFTKVALITET

Detaljplanen bedöms inte påverka luftkvaliteten på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Den planerade utökningen av gång- och cykelvägnätet i området norr om kalkbrottet tillsammans med satsningar på bättre kollektivtrafik möjliggör för minskning av biltrafik. De halter av luftföroreningar som kan förekomma i området bedöms heller inte påverka de verksamheter som beskrivs i detaljplanen på ett oacceptabelt sätt.
VATTENKVALITET

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar och ska fördröjas i ett fördröjningsmagasin öster om Kalkbrottsvägen. Inledningsvis sker fördröjningen i ett provisoriskt magasin som på sikt avses ersättas av ett eller flera permanenta. Dagvattnet går sedan via ledningar och dike söder om Hammarsväg till
Barnviken i havet, som är slutlig recipient.
Recipienten är Södra m Öresunds kustvatten.
Målet för Södra m Öresunds kustvatten är att god ekologisk och kemisk status ska
kunna nås till 2027. Varje detaljplan som inte gör någon åtgärd för att förbättra dagvattnets kvalitet eller som reducerar mängden dagvatten innebär att det blir svårt att
uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Andelen hårdgjord yta kommer att öka inom planområdet vid ett genomförande av
detaljplanen. Detaljplanen reglerar att låglutande tak ska beläggas med takvegetation
(s.k. gröna tak) och bjälklag över garage ska dimensioneras så att plantering är möjlig
samt att grönytefaktorn kommer att användas vid bygglov. Det innebär att varje gård
ska vara ordentligt grön och rik på växtlighet. Vidare kommer den vildvuxna grönskan som idag växer mot söder, mot kalkbrottet, till största del bevaras. Grönskan
kommer att reducera mängden dagvatten samt förbättra dagvattnets kvalitet.
Utvärdering av trafikbelastningen i området har visat att det inte finns behov av rening av dagvatten från allmän platsmark.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för
försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
SKYFALL

Planförslaget medför att avrinningen från planområdet vid skyfall ökar. Enligt en
övergripande beräkning handlar det om cirka 1000 m3 vatten. Med rätt höjdsättning,
där vattnet får rinna mot väster, bedöms inte risk finnas för att varken befintlig eller
tillkommande bebyggelse riskerar att översvämmas.
MARKFÖRORENINGAR

Inom planområdet har en cementfabrik tidigare legat. Därför har det inom planområdet genomförts flera markundersökningar och en del av marken inom planområdet är
sedan tidigare sanerad.
År 2005 genomförde Sweco AB en markundersökning inom delar av aktuellt planområde. I undersökning påvisades föroreningshalter som översteg naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) gällande olje- och tjärrester. År
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2008 påbörjades en sanering av påträffade föroreningar. Under saneringsarbetets gång
togs ytterligare prover som visade fyra nya föroreningstyper: tungmetaller längs tidigare järnvägsspår, tjärasfalt (höga halter av PAH) med underliggande fyllning, eternitkross samt stenkol.
Sanering av undersökt område skedde genom urschaktning med efterbehandlingsmål
att uppnå riktvärden under de generella riktvärdena för känslig markanvändning. För
kadmium användes ett platsspecifikt riktvärde som är högre än riktvärdet för känslig
markanvändning. Anledningen till detta är att grundvattnet inom området ligger
mycket långt under markytan och exponering av kadmium via grundvattnet inte bedömts som aktuellt vilket motiverat ett högre riktvärde. Ytterligare föroreningar i
form av cancerogena PAH påträffades i schaktvägg i fastighetsgräns. Med anledning
av att förorening låg på den angränsande fastigheten vidtogs ingen åtgärd. Schakten
har fyllts i och marken inom planområdet har sedan saneringen använts som uppställningsplats för material och fordon i samband med byggnation av närliggande områden.
Aktuellt planområde har en större omfattning än det område som undersöktes 2005
och sanerades 2008. Planområdet omfattar nu också en del av fastigheten där föroreningar påträffades i schaktvägg men där åtgärd inte vidtogs. Med anledning av detta
genomförde Miljöfirman Konsult Sverige AB en markundersökning, daterad 2019-0314. Syftet med undersökningen var att utreda påträffades föroreningar i schaktvägg,
utreda eventuella föroreningar på mark som tidigare inte provtagits samt göra en kontroll av sanerad mark (kontrollera att fyllnadsmassorna om använts vid ifyllning inte
varit förorenade och kontrollera så att marken inte återkontaminerats under tiden
marken använts som uppställningsplats för material och lastfordon i samband med
byggnation i närområdet).
Provtagning av jord utfördes i 14 punkter och 94 jordprover uttogs och totalt 26 prover analyserades i laboratorium. Föroreningar över naturvårdsverkets riktvärde för
känslig markanvändning påvisades i fem prover, avseende bly, kobolt, arsenik samt
PAH med hög och medelhög molekylvikt. Av de fem prover som påvisat föroreningar har fyra varit i fyllnadsjord och ett har varit i naturlig jord.
En kompletterande markundersökning genomfördes av Miljöfirman Konsult Sverige
AB, daterad 2019-09-26. Provtagning utfördes inom planerad naturmark. Inom detta
område uttogs två samlingsprover i djupintervallet 0–0,15 meters djup. Varje samlingsprov bestod av 20 delprov längs den södra respektive norra delen av naturmarken. I ett av samlingsproverna påvisades PAH-förorening med hög molekylvikt strax
över riktvärdet för känslig markanvändning. I det andra samlingsprovet påvisades
inga föroreningar. Provtagning visar att naturmarken ställvis är förorenad.
Vid en framtida exploatering av kvartersmarken behöver påvisade föroreningar avhjälpas. Inom kvartersmarken kan detta ske genom urschaktning. Avseende påvisade
markföroreningar inom naturmarksområdet bör en riskbedömning göras och vid behov av sanering ska försiktighetsåtgärder vidtas för att minimera skada på befintliga
naturvärden.
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OMGIVNINGSBULLER

Trafikbuller

Kartan visar buller från vägtrafik (Miljöförvaltningen, 2017)
En särskild bullerutredning för planområdet behöver inte tas fram eftersom området
inte är utsatt för buller som överstiger 55 db(A)- ekvivalent ljudnivå. Vidare antas trafikmängderna i området inte öka på ett sådant sätt framöver att bullerriktvärdena kan
antas komma att överskridas.
Rekreation och friluftsliv
Planförslaget medför små konsekvenser för ljudmiljön i kalkbrottet.
TRAFIKKONSEKVENSER

Detaljplanen medger möjlighet till nybyggnation av flerbostadshus. Nybyggnation innebär att nya resor alstras. Trafiken som alstras bedöms kunna hanteras av det befintliga och planerade trafiknätet. En ny gång- och cykelväg mellan Kalkstensvägen och
Kalbrottsgatan skulle minska avståndet till kollektivtrafik och det prioriterade cykelnätet. Kopplingen till Kalkbrottsgatan kommer att redovisas i det pågående planprogrammet för området norr om kalkbrottet (Pp 6028) och säkerställs i kommande detaljplaner.
Den aktuella detaljplanen ger möjlighet att bygga två underjordiska garage. Om en ny
ned- och uppfart kommer att placeras vid Ledsnäcksgränd kan den upplevas störande
för befintliga bostäder. Därför ska de nya ned- och uppfarterna placeras och utformas
varsamt och med stor hänsyn till de befintliga bostäderna.
Hänsyn ska även tas till oskyddade trafikanter som rör sig mellan Kalkstensvägen och
natur-/rekreationsområdet.
Återvändsgatorna ska kunna användas av servicefordon som sopbilar. Vändslingor till
återvändsgatorna har sådana mått som krävs för att kunna genomföra en backvändning med lastbil. Backande lastbilar minskar trafiksäkerhet i området.
EKONOMISKA KONSEKVENSER

Kostnader för områdets utbyggnad, gator och övrig allmän plats ska regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.
Kostnaden för utarbetandet av planen har reglerats i planavtal.
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Eventuellt erfordrad flytt eller ombyggnad av gas-, tele-, el- eller VA ledningar bekostas av exploatören.
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

Limhamn 155:507
Fastigheten ägs av HSB Mark Corcovado NR 1 I Malmö AB.
Del av fastighet Limhamn 155:507 som ingår i aktuell detaljplan planläggs som kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet och nätstation samt allmän platsmark för
gator och gångar. Nya fastigheter kommer att tillskapas genom fastighetsbildning.
Mark som läggs ut som allmän plats inom fastigheten kommer överföras till en kommunalägd fastighet.
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 fastighetsägare alternativt berörd ledningshavare.
Limhamn 150:384
Fastigheten ägs av Malmö kommun.
Del av fastigheten som ingår i aktuell detaljplan planläggs som natur med en bestämmelse om att skyddsstängsel ska finnas vid stup.
Limhamn 151:464
Fastigheten ägs av Bonava Sverige AB.
Cirka 50 meter under planområdet löper en tunnel som går mellan kalkbrottet och
Limhamns hamn. Tunneln ges en bestämmelse i detaljplanen, för att tydliggöra markanvändningen, då tunneln i detta avsnitt inte är planlagd sedan tidigare. Tunneln påverkar inte strukturen på markytan.
SAMHÄLLSKONSEKVENSER
BOSTADSPOLITISKA MÅL

Kommunfullmäktige antog 2018 bostadspolitiska mål för 2018-2022. Genomförandet
av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom att förslaget
medför lägenheter i flerbostadshus (med hyresrätter och bostadsrätter), att förslaget
syftar till ett bostadsområde som tillvaratar platsens unika värden och skapar nya kvaliteter, att förslaget innebär en förtätning av den bebyggda miljön i och med att gammal industrimark återanvänds för bostäder.
Detaljplanen medger uppförande av en funktionsblandad bebyggelse. Inom en del av
planområdet kommer bostäder med krav på centrumändamål i bottenvåningen regleras.
SOCIAL MILJÖ

Allmänhetens tillgång till området skapar en tryggare stadsmiljö för omkringliggande
områden och kan bidra till att öka de sociala kontaktytorna.
Planförslagets utformning och struktur avser att säkra förutsättningarna för att uppnå
en tydlig uppdelning i offentliga gaturum, halvprivata gårdar och privata uteplatser.
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BARNPERSPEKTIV

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har
goda förutsättningar att bli en intressant miljö för både barn och vuxna genom naturområdet och stråket mot Kalkbrottet samt bra gårdsmiljö. Avsikten är att skapa en
trygg miljö med möjligheter till mötesplatser, samt ett säkert och utvecklat gång- och
cykelnät.
Planförslaget ligger nära en nybyggd förskola. Att ha möjligheten att ha sin bostad
och sin förskola inom samma område är mycket positivt och innebär en trygghet. Att
det blir många boende i området gör att det blir många människor som rör sig i området, vilket också medverkar till att skapa trygghet.
Kalkbrottet har branta slänter varför skyddsstängsel ska finnas vid stup mot kalkbrottet som nödvändig säkerhetsåtgärd. Detta säkerställs med en planbestämmelse.
TILLGÄNGLIGHET

Planområdet innehåller inga betydande höjdskillnader som skulle kunna påverka möjligheten att bebygga det.
Entréer mot gator ska ligga i samma plan som gång- och cykelbana. Entréer mot innergårdar kan behöva ligga något över markplan och därmed kan tillgängligheten behöva lösas med ramper eller dylikt. Ramper eller annan lösning för att säkra tillgängligheten till entréer ska lösas inom kvartersmark.
Tillgänglighetsanpassad parkering ska finnas på kvartersmark.
JÄMSTÄLLDHET

Bostäderna bidrar till att skapa ”ögon på gatan” vilket kan minska känslan av otrygghet för framför allt kvinnor, då kvinnor är den grupp som oftare upplever mer otrygghet i stadsmiljön.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
GENOMFÖRANDETID

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

Det finns kända markföroreningar inom planområdet. Detaljplanen innehåller därför
en bestämmelse som innebär att startbesked inte får ges för byggnation förrän sanering av markföroreningar har kommit till stånd.

UNDERLAG TILL PLANARBETET
FÖRSTUDIER

Ett skissförslag har under 2016 tagits fram av Jais arkitekter, inför fortsatt arbete med
detaljplan. Arbetet har skett i samverkan mellan HSB och Malmö Stad (medverkande
förvaltningar har varit stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret samt miljöförvaltningen).
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PROGRAM OCH UTREDNINGAR
PP 6028 PLANPROGRAM FÖR NY GATU- OCH KVARTERSSTRUKTUR NORR OM KALKBROTTET I LIMHAMN I MALMÖ

Arbete med planprogrammet pågår. Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en ny utformning av kvarters- och gatustrukturen norr om kalkbrottet i den södra delen av Limhamn. En idé till ny struktur redovisas i översiktsplanen. I
förslaget till planprogrammet prövas alternativ till den nuvarande sträckningen av Annetorpsvägen runt verksamhetsområdet. En rutnätsstruktur bedöms inledningsvis ge
förutsättningar för ny mark att bebygga med bostäder, men även en utveckling av
verksamhetsområdet till att få ett mer funktionsblandat innehåll och bli en ny entré
till Limhamn söderifrån som på ett bättre sätt annonserar ankomsten till Limhamns
centrum.
RIKTLINJER FÖR GRÖNYTEFAKTOR

Enligt Riktlinjer för Grönytefaktor, godkänd av stadsbyggnadsnämnden 2014-12-11, ska
grönytefaktorn ingå i detaljplaner som upprättas i den täta staden, för bostäder, kontor och liknande med syfte att möjliggöra nybyggnader, större förtätningar och större
ombyggnader. I riktlinjerna för grönytefaktorn definieras mätbara och jämförbara parametrar, där förutsättningarna för god vattenhushållning, jordkvalitet, ett rikt växtoch djurliv säkras.
BOSTADSPOLITISKA MÅL

Kommunfullmäktige antog 2018-04-26 bostadspolitiska mål i tio punkter. Planer och
program för genomförande ska utgå från dessa mål.
MILJÖPROGRAM FÖR MALMÖ STAD 2009-2020

Miljöprogrammet fungerar som en gemensam utgångspunkt för miljöarbetet i Malmö
stad. För att nå miljöprogrammets mål måste varje projekt i sitt genomförande bidra
till den hållbara utveckling som eftersträvas.
TRAFIK- OCH MOBILITETSPLAN

Trafik- och mobilitetsplanen tar ett helhetsgrepp om trafiken och mobiliteten och
tydliggör hur denna ska bidra till stadens attraktivitet och skapa ett mer miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbart Malmö. Planen antogs av kommunfullmäktige mars
2016.
PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM

Behov av bil- och cykelparkering för bostäder och olika verksamheter regleras i Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, Pr 3087, antagen av
kommunfullmäktige i september 2010. Parkeringsnormen gäller som vägledning vid
detaljplaneläggning och som krav vid bygglovgivning.
AVFALLSPLAN 2016-2020 FÖR MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

Avfallsplanen innehåller mål och strategier för avfallshanteringen.
GRÖNPLAN

Grönplan för Malmö (godkänd av kommunfullmäktige 2003), redovisar tillgång och
brist på olika sorters grönytor i Malmös stadsdelar. Grönplanen är ett planeringsunderlag som behandlar gröna värden från en rekreativ och biologisk utgångspunkt. I
grönplanen anges att i kalkbrottsområdets norra kant är ej säkerställt större natur- och
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rekreationsområde med biotoptyp – ruderatmark. En grön förbindelse föreslås längs
kalkbrottet mellan Hammars park och Mossängen/Elinelund. Förbindelsen är avgörande för att stråket ska bli sammanhängande och det är viktigt att den görs så bred
som möjligt. Den gröna förbindelsen har ett stort värde för möjligheterna att ta sig till
kalkbrottet från intilliggande områden.
NATURVÅRDSPLAN

Enligt Naturvårdsplan för Malmö stad, antaget av kommunfullmäktige i september
2012, ingår planområdet i naturområde 158 - Limhamns kalkbrott. Limhamns kalkbrott är klassat som område med särskilt värde.
RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL

Kommunfullmäktige i Malmö stad har den 31 mars 2016 antagit kommunala riktlinjer
för exploateringsavtal. Riktlinjerna ligger till grund för hur dessa avtal tas fram och
vad de ska innehålla.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram
detaljplanen har dessutom tjänstemän från fastighets- och gatukontoret samt miljöförvaltningen deltagit.

Johanna Perlau
Enhetschef

Ida Marttila
Planhandläggare
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