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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse och att säkerställa allmänhetens tillgång till kalkbrottets kant.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning

Planförslaget möjliggör för blandad stadsbebyggelse, med i huvudsak bostäder, men också
skola, förskola, parkeringshus, centrumverksamhet, park och natur. Bebyggelsen tillåts vara
2-5 våningar hög och består av en blandning av flerbostadshus och småhus.
Planförslag

Den grundläggande stadsbyggnadsidén är att utifrån platsens karaktär och värden, skapa en
robust struktur för en stadsdel som ska byggas i en mänsklig skala, men som samtidigt bidrar till ett effektivt markutnyttjande.
Planförslaget möjliggör:
•

Cirka 1 700 bostäder i flerbostadshus och cirka 350 småhus

•

Ungefär 20 tomter för friliggande bostäder som kommer att frigöras till den kommunala tomtkön

•

Grundskola med cirka 650 platser och förskola med cirka 120 platser samt
idrottshall

•

Två större parker, en i anslutning till kalkbrottet i norr och en i anslutning till en
äldre, befintlig ekonomibyggnad i öster (idag scoutgård), samt flera mindre
kvartersparker utspridda i området

•

Fördröjning av dagvatten och skyfall i två huvudskaliga punkter, en på östra och en
på västra sidan om Blåsebergavägen, dit vattnet leds genom höjdsättning av marken

•

Parkering främst i parkeringshus, vilket koncentrerar trafiken till större
uppsamlingsgator och till tre punkter utmed gatan

•

Centrumverksamhet möjliggörs vid Blåsebergavägen och uppsamlingsgatan.
Rvingande centrumverksamhet vid torget i korsningen mellan Blåsebergavägen och
uppsamlingsgatan, som är en viktig målpunkt dit också busshållsplats och
parkeringshus lokaliseras

•

Kalkbrottet blir mer tillgängligt för såväl nya invånare i Elinelund, som för
allmänheten, genom att fler stråk och parker anläggs i anslutning till kalkbrottet

•

Nätstationer placeras i parkeringshus, bostadsområden, park och skolan

•

Skyddszon mot buller och farligt gods ut mot Yttre ringvägen och järnvägen

•

Huvudcykelstråk som knyter ihop Elinelund och Hyllie i öster

Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Motiv till
denna bedömning och sammanfattning av MKB finns i kapitel 3 – Miljökonsekvensbeskrivning.
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Planeringsförutsättningar

Planområdet utgör den sista etappen av stadsdelen Elinelund och ligger sydost om kalkbrottet, innanför Yttre Ringvägen. Planområdet utgörs mestadels av åkermark och angränsar till ett koloniområde i öst, ny planerad bebyggelse och kalkbrottet i norr samt Yttre
Ringvägen och citytunneln i söder. Den befintliga Blåsebergavägen, i nord-sydlig riktning,
länkar samman området med Bunkeflostrand genom en bro över citytunnelspåren.
Kalkbrottet är Natura 2000-område, vilket bland annat innebär att minst 50 meter bebyggelsefritt avstånd ska hållas till brottet.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är i huvudsak upprättat i enlighet med översiktsplanen men avviker genom att
ett mindre område som är avsett för fritidsområde, söder om befintligt koloniområde, istället planläggs för bostäder i form av radhus. Detta motiveras av att marken innanför Yttre
ringvägen ska utnyttjas mer effektivt och att platsen har bedömts som mer lämplig för småhus än som fritidsområde. Bostadsbebyggelsen kommer att fungera som bullerskydd för
koloniområdet och cykelstråket norr om Yttre ringvägen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Bilden ovan visar schematiska principer för planförslaget. Den gamla grusvägen i öst-västlig riktning ligger kvar som
en siktlinje och omges av ett pärlband av skola, parker, natur och bostadsbebyggelse. Norr om den gamla grusvägen
ligger ett parallellt grönt stråk som binder samman parkerna och skogsdungen med kalkbrottets kant. Flerbostadshus placeras mot Blåsebergavägen, uppsamlingsgatan, cityspårtunneln och Yttre Ringvägen. Innanför och mellan flerbostadshusen placeras småhus.
Stadsplan med robust struktur i tät och låg skala

Stadsbyggnadsidén är att skapa en robust struktur, som står sig över tid och som knyter
ihop stadsdelen till en helhet. Skalan på bebyggelsen är mänsklig, det vill säga 2-5 våningar,
vilket är en behaglig bebyggelseskala att promenera och vistas i. Det skapar också en möjlig
kontakt mellan människor i byggnaden och de på gatan. Gatorna är knyckta och anpassade
till bebyggelseskalan för att stärka upplevelsen av denna. Bebyggelsens täthet och variation
bidrar till ett effektivt markutnyttjande.
Stadsbyggnadsidén har arbetas fram genom ett parallellt uppdrag där tre arkitektkontor har
skissat på bebyggelsestrukturen.
Kantzonerna

Strukturen har anpassats till de kantzoner som omger området. I öster har småhusbebyggelse möjliggjorts för att möta den mindre skalan i koloniområdet. I söder och väster har
flerbostadshus i vinkel med långsidan mot Yttre ringvägen och järnvägen möjliggjorts för
att motverka trafikbuller och för att rama in området. Flerbostadshusen ska ha sadeltak för

6 (61)

att skapa ett enhetligt uttryck. Kvarterens sydliga sida är knyckta för att motverka att området uppleves som rakt och monotont. I norr, mot kalkbrottet, har allmänna funktioner
såsom skola och förskola och en större park lagts, för att öka tillgängligheten för allmänheten till kalkbrottet. Söder om skogsdungen läggs lamellhus med gavel mot denna för att
behålla den visuella kontakten med skogsdungen. Söder om koloniområdet placeras en radhuslänga för att öka tryggheten för cykelstråket till och från Hyllie.
Variation och grannskap

Mot vinden, de hårt trafikerade vägarna och det stora landskapsrummet skapas en tät bebyggelsemassa. Innanför vecklar ett varierat bostadsområde ut sig med en mångfald av
olika bostadstyper och sekvenser av offentliga rum i en låg och tät skala. Alla bostäder tillhör ett grannskap i form av en park eller bostadsgård, att dela med fler, vare sig du bor i lägenhet, parhus eller radhus. Kontrasterna är en stor kvalitet. Att vara innanför men alltid
med en kontakt med omgivningen.
Mobilitet

Diagram som visar den övergripande trafikstrukturen, var parkeringshusen är placerade och sektionssnitt. Under 2
Planförslag / 2.2 Användning av mark och vatten /GATA redovisas de olika sektionerna som är kategoriserade
enligt de olika gatutyperna.

Planförslaget bygger på att största delen av parkering sker i parkeringshus eller samlade lösningar. Trafiken koncentreras till tre punkter utmed en uppsamlingsgata, som går som en
slinga genom området, trafiken ska kunna köra runt så att inga vändplatser behövs. Ingen
parkering tillåts på bostadsgårdarna.
Genom Elinelund löper cykelstråk som förbinder Bunkeflostrand med Malmö centrum i
nordsydlig riktning och Sibbarp med Hyllie i östvästlig riktning. Området är också en del av
den gröna kopplingen som ska förbinda Sibbarp i väster med Pildammsstråket i öster.
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Skogsdungen

Planprogram

I ett planprogram som gjordes för området år 2009, är exploateringen betydligt lägre och
en större andel småhusbebyggelse föreslås. Också verksamhetsområde ut mot Yttre ringvägen föreslogs. Planförslaget avviker från intentionerna i planprogrammet, eftersom fler bostäder möjliggörs och en större blandning av flerbostadshus, småhus och centrumverksamhet medges. Motiven till den högre och mer bostadsinriktade exploateringen är för att möta
efterfrågan av bostäder innanför Yttre Ringvägen.
Illustrationer

Illustration över hela planområdet. Planområdesgränserna är markerade med svart heldragen linje.

Illustration av den västra sidan.
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Illustration av den östra sidan.

En volymmodell som visar det inre gatustråket i östlig riktning.
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Koloniområdet

Återvinningscentralen

Kalkbrottet

Isometrisk vy från nordväst av hela planområdet.

Yttre Ringvägen

Kalkbrottet

Isometrisk vy från nordost på den västra sidan av Blåsebergavägen.
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Koloniområdet

Isometrisk vy från sydost på den östra sidan av Blåsebergavägen.

Illustration av en möjlig gestaltning av platsen framför skolan. Brunnberg & Forshed, 2019.
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2.2 Användning av mark och vatten

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap 5 § 1 st 2 p.
TORG
En yta vid korsningen mellan Blåsebergavägen och uppsamlingsgatan regleras och som torg.
GATA

Planförslagets struktur bygger på ett sammanhängande nät av gator i olika hierarkier, vilket är en förutsättning för att uppnå planens syfte om att stärka
allmänhetens tillgänglighet till kalkbrottets kant. Gatornas regleras som gata
och bredden avgör vilken karaktär den får. Uppsamlings- och lokalgator utformas med separerade gång- och cykelvägar medan bostadsgator utformas i
ett plan med blandtrafik.
Nedanför visas sektioner. Under 2 Planförslag / 2.1 Stadsbygnadsidé / Mobilitet
visas var sektionerna är lokaliserade.
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PARK

Planförslaget innebär att de största parkerna placeras på bästa möjliga läge
inom planområdet: mot kalkbrottet och mellan koloniområdet och ekonomibyggnaden. Därutöver innehållet planförslaget flera mindre kvartersparker
som ska fungera som mötesplatser och rekreation. Kvartersparkerna blir en
slags grannskapsplats, som delas mellan olika bostadstyper.
Den södra entrén till området, vid bron över järnvägsspåren, planläggs som
park på ömse sidor av Blåsebergavägen. Syftet är att kunna ta upp höjdskill-
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naderna från bron som ligger cirka 4 meter högre än planområdet. Som gestaltningsgrepp omfamnas dessa parkområden av bebyggelse i en halvmåneliknande form.
Stråket mellan koloniområdet och villorna planläggs som park eftersom utformningen är viktig för att integrera områdena med varandra. Parken möjliggör för framtida öppningar in till koloniområdet.
NATUR

Närmst kalkbrottet planläggs en remsa om minst 50 meter som natur. Ytan
behöver utformas med hänsyn till de riktlinjer som anges i Natura-2000 området och naturreservat.
Den befintliga grusvägen söder om den befintliga skogsdungen och dess förlängning väster om Blåsebergavägen planläggs som natur för att behålla den
befintliga karaktären.

SKYDD

Området som angränsar mot järnvägsspåren och Yttre Ringvägen planläggs
som skydd så att det framgår att marken kan användas för att skydda mot
störningar från tåg- och biltrafik samt industribuller från återvinningscentralen.

Kvartersmark, 4 kap 5 § 1 st 3 p.
B

Bostäder. Planförslag möjliggör olika typer av bostäder: flerbostadshus i
slutna kvarter, flerbostadshus i öppna kvarter, kvarter med en blandning av
flerbostadshus och småhus, radhus, parhus och villor. Totalt möjliggörs omkring 1 700 lägenheter, 300 radhus och 40 villor och parhus.

C

Centrum. Användningen inrymmer en kombination av olika verksamheter
som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga
centralt eller vara lätta att nå. Användningen gäller vissa kvarter som angränsar till Blåsebergavägen och uppsamlingsgatan. Blåsebergavägen är i översiktsplanen markerad som huvudgata och centrumanvändningen kan stärka
upplevelsen av denna som huvudgata. Användningen är inte tvingande utan
ger möjlighet till centrumfunktioner, bortsett från kvarteret som ligger norr
om torget mot Blåsebergavägen, se egenskapsbestämmelse e4. Bestämmelsen
om centrum används för att stärka detaljplanens flexibilitet utifrån ett långsiktigt perspektiv med andra handels/arbetsmönster.

E

Tekniska anläggningar. Syftet är att möjliggöra för nätstationer. Dessa placeras i parkeringshusen, skola, i bostadskvarter och i gränser mellan park/natur
och kvartersmark. För att försörja planområdet med el behövs cirka 8 nätstationer. Om byggnaderna inom området ska värmas upp med el behövs fler
nätstationer.

P1

Parkeringshus. Tre parkeringshus möjliggörs: ett på östra sidan Blåsebergavägen och två på den västra sidan. Totalt ryms cirka 1 200 bilparkeringar i parkeringshusen. De två parkeringshusen som är närmst Blåsebergavägen kombineras med centrum och parkeringshuset i väster mot Yttre Ringvägen kombineras med bestämmelse om verksamheter.

S

Skola. Skola medges på bästa läget mot kalkbrottet jämte den största parken.
Det planeras för en grundskola för 650 elever och en förskola för 120 barn.
Fastighetens storlek är omkring 19 500 kvadratmeter. Byggrätten tillåter en
högre nockhöjd mot söder och en lägre mot norr för att undvika störningar
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mot kalkbrottet. För att siktlinjen ska kvarstå får ytan för den befintliga grusvägen inte bebyggas.
T

Trafik. Området närmst Yttre Ringvägen och järnvägen planläggs som trafik,
vilket bekräftar den aktuella markanvändningen och medför inte någon förändring.

Z

Verksamheter. Bestämmelsen möjliggörs i parkeringshuset mot Yttre Ringvägen. Inom användning ryms service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan. Även komplement till verksamheten ingår i användningen.
Tanken är att möjliggöra för arbetsplatser som kan kombineras med parkeringshuset i ett läge där det är svårt att klara bullerkraven för bostäder.

2.3 Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

Utformning av allmän platsmark, 4 kap 5 § 1 st 2 p.
dagvatten1

Marken ska utformas så att dagvatten kan fördröjas. Dagvattenhanteringen
delas upp av Blåsebergavägen som är en höjdrygg i området. Se illustration
nedan för ytbehovet. Det är önskvärt om magasinen kan användas för fler
funktioner än dagvattenfördröjning, så att marken kan utnyttjas på ett effektivt sätt samtidigt som de kan förvaltas på ett rimligt vis. Utöver magasinen
kommer en del av dagvattnet att ledas mot det västra magasinen i ett fuktstråk längs med kalkbrottets kant.

Illustration över mängden dagvatten som behöver kunna fördröjas.
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2.4 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Bebyggandets omfattning 4 kap 11 § 1 st 1 p.
e1

Byggnad får som mest vara 12,5 meter djup med undantag vid trapphus
där byggnaden som mest får vara 13,5 meter djup. Syftet med bestämmelsen är att begränsa flerbostadshusens bredd så att lägenheterna blir ljusa,
att säkerställa tillräckligt stora bostadsgårdar och att inte få orimligt breda
gavlar. Vid trapphus medges ett större djup, vilket syftar till att göra byggrätterna mer flexibla.

e2

Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet. Bestämmelsen används för att begränsa exploateringen för villorna
mot koloniområdet. För villabebyggelsen handlar det om att behålla en
öppen karaktär, vilket kännetecknar villor. Bestämmelsen inkluderar komplementbyggnader.

e3

Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom användningsområdet. Bestämmelsen används för parhusen på den östra sidan av Blåsebergavägen. Bestämmelsen inkluderar komplementbyggnader.

e5

Högsta utnyttjandegrad under mark är 50 % av korsmarken. Bestämmelsen används för att möjliggöra för underjordisk parkering och begränsa
denna så att inte hela bostadsgården underbyggs.

prickmark

korsmark

Marken får inte förses med byggnaden. Bestämmelsen används främst för
att säkerställa bebyggelsefri förgårdsmark om 1,0-4,0 meter. Vid skolan
används bestämmelsen för att behålla siktlinjen för den gamla grusvägen
och för att säkerställa att inga byggnader sticker utanför bebyggelselinjen
som bostadshusen väster om skolan skapar.
Marken får endast förses med komplementbyggnader. Totalt får högst
10% av den korsprickade marken förses med byggnad, högst 30 kvadratmeter per byggnad och högst 3,5 meter byggnadshöjd. Balkonger och
burspråk får finnas. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa bostadsgårdar, trädgårdar och kvartersgemensamma ytor, och även att göra det
möjligt att uppföra komplementbyggnader inom dessa ytor.
Högsta nockhöjd i meter. Bestämmelsen används där det bedöms som
nödvändigt att säkerställa högsta höjd för att säkerställa acceptabla konsekvenser vad gäller dagsljus, insyn och den enskildes boendekvalité. Exempelvis används bestämmelser för byggrätter mot kalkbrottet, koloniområdet, parkeringshusen, skola och lamellhusen söder om skogsdungen. De
nockhöjder som anges inrymmer en viss marginal så att det är möjligt att
uppföra sockel och träkonstruktion av bjälklaget.
Högsta byggnadshöjd i meter. Bestämmelser om byggnadshöjd används
för att styra hur bebyggelsen upplevs från gatan samtidigt som den möjliggör för ett varierat taklandskap. Bestämmelsen kombineras med en bestämmelse om nockhöjd eller takvinkel, för att begränsa höjden på byggnaden. De byggnadshöjder som anges inrymmer en viss marginal så att
det är möjligt att uppföra sockel och träkonstruktion av bjälklaget.
Takvinkel får vara mellan de angivna gradtalen. Bestämmelsen används
som gemensam nämnare för bebyggelsen som vetter mot citytunnelspåren och Yttre Ringvägen i sydväst och hjälper till att bryta ner skalan.
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Takvinkeln innebär också att takfoten går ner mot bostadsgården. Syftet
är att inte skugga bostadsgården mer än nödvändigt och att skapa ett jämnare möte med radhusen och parhusen vad gäller skalan.
Byggandets användning, 4 kap 11 § 1 st 2 p.
e4

Minst 300 kvadratmeter bruttoarea med lokal för centrumfunktion ska
finnas mot användningen Torg. Syftet med bestämmelsen är att tvinga
fram centrumetablering vid torget för att skapa ett attraktivt torg och för
att få in fler funktioner i området som en helhet. Läget bedöms som strategiskt med tanke på närheten av en framtida busshållplats, flödet av
människor och söderläget mot torget som skapar förutsättningar för uteservering.

Fastighetsstorlek, 4 kap 18 § 1 st p.
d1

Största fastighetsstorlek är 450 kvadratmeter. Bestämmelsen används för
att säkerställa att villorna blir tillräckligt småskaliga så att de kan fungera
som en övergång mellan det småskaliga koloniområdet och det förhållandevis mer storskaliga bebyggelseområdet. Villatomterna kommer bli i
samma storlek som kolonilotterna ligger i spannet kring 300-450 kvadratmeter med en större byggrätt. Totalt möjliggörs för cirka 15-20 villatomter.

Placering, 4 kap 16 § 1 st 1 p.
Byggnad ska placeras inom 1,0 meter från egenskapsgräns mot gata. Bep1
stämmelsen används för att stärka rumsligheten för de stora gaturummen:
Blåsebergavägen och uppsamlingsgatan. Mot Blåsebergavägen innebär det
att byggnaderna kan behöva knycka för att följa gatans dragning. Sammantaget hamnar byggnaderna 1,0-2,5 meter från gatorna.
p2

Byggnad ska placeras inom 2,5 meter från egenskapsgräns mot gata. Bestämmelsen används mot de mindre gatorna och innebär att byggnaderna
kan hamna 1,5-4,5 meter från gatorna, vilket innebär att flera olika placeringar är möjliga. Anledningen till att förgårdsmarken inte är mer än 4,5
meter är dels för att behålla ett intimt och attraktivt gaturum, dels för att
inte tvärställd bilparkering ska vara möjlig på förgårdsmark eftersom det
gör gaturummet mindre attraktiv.

Utformning, 4 kap 16 § 1 st 1 p.
Bostadsentréer ska placeras med ingång från gata eller körbar yta. Bof1
stadsentréer till flerbostadshus ska vara genomgående med ingång från
både gård och gata. Syftet är att skapa för attraktiva och trygga gaturum.
Entréer mot gatan skapar rörelse av människor och motverkar slutna fasader. Genomgående trapphus innebär att de boende enkelt ska kunna nå
sina bostadsgårdar och de funktioner som finns där såsom förråd, miljöhus och tvättstuga. Ingång från bostadsgården är särskilt viktigt för små
barn som ska kunna nå bostadsgården för utelek.
f2-4

Olika regleringar av endast: radhus, friliggande villor och parhus. De olika
bostadstyperna regleras för att säkerställa en variation av olika typer av
bostäder. Gemensamt för de olika typerna av småhus är att de är i ett
sammanhang av högre exploatering så att de kommer ha en mer stadsmässig karaktär än småhusområden med en lägre exploatering. Detta blir
tydligast genom kombinationen av mindre förgårdsmark, byggnadernas
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höjd mellan 2-3 våningar och de mindre trädgårdarna. Parhusen har en
stark anknytning till Limhamns arbetarhistoria och kalkbrottet och byggrätter avsedda för detta finns på bägge sidor om Blåsebergavägen.
f5-6

Högsta antal tillåtna våningar är 4 respektive 5. Bestämmelserna om byggnadshöjd och nockhöjd kombineras med bestämmelse om våningsantal
för att möjliggöra en viss höjdmässig variation, olika takfall och byggnation av träkonstruktion eftersom träkonstruktion kräver ett större bjälklag
än exempelvis betongkonstruktion. Där 5 våningar kombineras med
byggnadshöjd om 14,0 meter är syftet att den femte våningen ska vara indragen från den fjärde våningen, eller som vindsvåning. Detta så att byggnaden från gatan uppfattas som fyra våningar. Radhusen, parhusen och
villorna regleras inte med våningar eftersom det inte bedöms som nödvändigt.

[utan index]

För kvarter med användningsbestämmelserna B ska grönytefaktor om 0,6
uppnås. För kvarter med användningsbestämmelser P kombinerat med B,
är grönytefaktorn 0,3. Grönytefaktorn beräknas per kvarter. Syftet med
bestämmelsen är att bidra till goda livsbetingelser för människor, djur och
växter genom att skapa bra mikroklimat och luftkvalitet, god jordkvalitet
och vattenbalans inom planområdet.

[utan index]

Sockel (överkant bjälklag våningsplan ett) ska vid flerbostadshus utföras
till en höjd av högst 1,0 meter över intilliggande marknivå, gäller inte mot
bostadsgård. Bestämmelsen är en avvägning mellan det allmänna intresset
av att skapa attraktiva gaturum där bostäderna i markplan har kontakt
med gatan och det enskilda intresset att skydda den enskilda bostaden
från insyn. Behovet av sockel ökar ju mindre förgårdsmarken är. Bestämmelsen gäller endast för flerbostadshus eftersom radhus/parhus/villor
oftast har andra förutsättningar att skapa den önskade avskildheten på annat sätt. Bestämmelsen gäller inte heller för lokaler i bottenvåningen.

Utförande, 4 kap 16 § 1 st 1 p.
b1

Mellan bottenvåningens bärande bjälklag ska höjden vara minst 3,5 meter.
Planbestämmelsen kombineras med användning C för att förbereda bottenvåningen för lokaler.

b2-4

Bestämmelserna reglerar olika skyddsåtgärder för att reducera risken för
farligt godsolyckor från Yttre Ringvägen och järnvägen, så att marken blir
lämplig för bostäder. Läs mer under Konsekvenser / Risk.

[utan index]

Nivå på färdigt golv på bottenvåning ska för radhus vara minst 0,2 meter
och för flerbostadshus 0,3 meter högre än höjden på omgivande gata. Bestämmelsen används för att skydda byggnader vid skyfall.
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Markens anordnande och vegetation, 4 kap 13 § 1 st 1 p.
n1

Markparkering får innehålla högst 12 parkeringsplatser. Parkering får inte
finnas i kvarterens hörn och inte samlas bredvid varandra. Markparkering
är inte önskvärt eftersom det är skrymmande och inte kan räknas som effektivt markutnyttjande. Om det trots detta behövs så görs det på bekostnad av byggrätter. Syftet med planbestämmelserna är att styra utformningen av eventuella markparkering så att denna anordnas med minst
skada för bebyggelsestrukturen.

n2

Marken får inte användas för markparkering och underjordisk parkering.
Bestämmelsen syftar till att skapa bilfria bostadsgårdar, vilket ökar kvalitén på dessa och tydliggör en avvägning att bostadsgårdarna ska utformas
för människor och inte bilar.

n3

Marken får inte användas för markparkering. Bestämmelsen används tillsammans med e5 där underjordisk parkering tillåts och med samma motivering som n2.

Skydd mot störningar, 4 kap 12 § 1 st 1 p.
Fasadbelysning ska utformas och placeras så att ljusföroreningar mot kalkm1
brottet undviks. Bestämmelsen används för bebyggelsen som vetter mot
kalkbrottet. Syftet är att minska ljusföroreningar mot kalkbrottet.
[utan index]

Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst
hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en
ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl.
22.00 - 06.00) på högst 70 dBA
För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgå till 65 dBA
Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Maximalt
värde får överskridas med som mest 10 dBA upp till fem gånger i timmen
dagtid (kl 06.00-22.00)
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.

2.5 Administrativa bestämmelser

Genomförandetid, 4 kap 21 §
[utan index] Genomförandetiden är 15 år. Det bedöms som en rimlig tid för detaljplanen eftersom det är ett stort planområde.
2.6 Övriga delar i planförslaget
Gång- och cykeltrafik

Det är möjligt att gå och cykla längs med alla gator i planområdet. I de mindre gatorna samsas gående och cyklister på samma yta som biltrafiken. Längs uppsamlingsgator finns gångbanor och längs huvudcykelstråken finns även separerade cykelbanor. Utöver detta finns
även gång- och cykelbanor genom grönområden.
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Kollektivtrafik

Busslinje 1 trafikerar utmed Blåsebergavägen och går mellan Elinelund och Malmö central.
Busshållplats kommer att finnas i mitten av området, vid infarten till uppsamlingsgatan, intill den yta som är planlagd för torg.
Biltrafik

Strukturen i området bygger på att biltrafiken koncentreras kring stråk som leder till parkeringshus. Dessa gator får en bredare sektion med separat gång- och cykelbana. Övriga gator
ges en smalare sektion, där bilar färdas på fotgängares villkor. Dessa används för angöring
till bostäder och verksamheter i området. Gatunätet är utformat så att trafiken kan ta sig
runt i området, så att inga vändplatser behövs, med undantag för radhusen söder om koloniområdet. Övriga gator används för angöring till bostäder och verksamheter i området.
Gatorna utformas för låga hastigheter med upphöjda korsningar, gupp och avsmalningar.
Hastighetssäkrade passager över Blåsebergavägen ska också anordnas.
Korsningar med Blåsebergavägen utformas för att kunna regleras med väjningsplikt.
Bilparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Det slutgiltiga parkeringsbehovet fastställs i bygglovet och beror på i vilken omfattning fastighetsägaren väljer
att arbeta med mobilitetsåtgärder, vad som faktiskt byggs samt möjlighet till samutnyttjande.
Beräknat parkeringsbehov för planområdet är cirka 2 100 bilplatser. Parkeringstalet för medelnivå av mobilitetsåtgärder har använts men beroende på hur mycket fastighetsägaren
väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder kan parkeringstalet bli både högre och lägre.

Diagram över en möjlig parkeringslösning där flerbostadshusen närmst Blåsebergavägen har underjordisk parkering
(blå färg), skola och småhus har markparkering på fastigheten (lila) och resterande bebyggelse har parkering i något
av parkeringshusen (röd färg).

Bilparkeringar ska i första hand lösas i parkeringshusen, därefter som underjordisk parkering under flerbostadskvarteren mot Blåsebergavägen och därefter som mindre samlade
markparkeringar. Det krävs en kombination av lösningar för att klara av parkeringsnormen.
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Verksamheter ska lösa sitt bilparkeringsbehov i parkeringshusen. Skola löser personalparkering och korttidsparkering på sin egen fastighet. Leveranser kan möjligtvis ske från uppsamlingsgatan.
Cykelparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Cykelparkeringsbehovet ska lösas på kvartersmark inom fastigheten.
Angöring

Persontransport för av- och påstigning samt angöring för färdtjänst och taxi, ska enligt Boverkets Byggregler (BBR) 3:122 ska kunna ske inom 25 meter från tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Parkeringsplatser för rörelsehindrad kan anordnas i den underjordiska parkeringen, längsmedgående på kvartersmark i
dialog med kommunen, mellan byggrätter och i samlade markparkeringar.
Vattenförsörjning och spillvatten

Planområdet ligger inom planerat verksamhetsområde för kommunalt VA.
Dagvatten

Dagvatten hanteras främst genom höjdsättning, som skapar en höjdrygg i Blåsebergavägen
så att vattnet sedan rinner på ytan eller i ledningar åt öster respektive väster, ut mot naturmark. Kommunalt verksamhetsområde för VA kommer att utökas så att ut i stadsdelen
omfattas.
Skyfallshantering

Höjdsättning som gör att marken lutar öster- respektive västerut från Blåsebergavägen, som
ligger som en höjdrygg genom området, leder skyfall ut mot naturmarker i öster och väster.
Avfallshantering

Det presenterade förslaget innebär ett sammankopplat gatunät med olika gatutypologier.
Gatunätet möjliggör för sopbilar att köra runt och därmed undvika backrörelser och vändzoner. Det finns utrymme att inom kvartersmark placera gemensamma utrymmen för källsortering. Det finns förutsättningar för att alla bostäder ska kunna källsortera inom 50 meter från entré, detta regleras sedan i bygglovet.
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3 Miljökonsekvensbeskrivning
3.1 Behovsbedömning

Planförslaget har bedömts kunna medföra en betydande miljöpåverkan på naturmiljön i
Natura 2000-området Limhamns kalkbrott. Därför har denna miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) upprättats. MKB:n utgör en del i denna planbeskrivning, och någon separat bilaga
finns inte.

Illustration som visar aktuell detaljplan (etapp 3) i relation till kalkbrottet och andra relevanta stadsbyggnadsprojekt
intill kalkbrottet.
3.2 Metod och avgränsning
Metod

Underlaget till MKB:n är hämtat från tidigare genomförda miljökonsekvensbeskrivningar
för utbyggnadsområden intill kalkbrottet. Dessa är gjorda i etapp 1, år 2011 (Vectura) och
för Norr om kalkbrottet, år 2018 (Tyréns). En ny bedömning görs för aktuellt planförslag,
men utgångspunkten är att förutsättningarna är desamma för etapp 1 som etapp 3. Den
MKB som togs fram i samband med etapp 1 (2011), omfattar även aktuellt planområde
men på en mer övergripande, planprogramnivå.
Avgränsning - miljöaspekter

Det är endast miljökonsekvenserna som berör Natura 2000-området Limhamns kalkbrott
som har bedömts vara betydande. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) har därför avgränsats till att endast beskriva konsekvenserna för Limhamns kalkbrott.
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MKB:n omfattar samma geografiska område som detaljplanen och en del av det angränsande naturområdet i kalkbrottet. Baserat på tidigare genomförda MKB:er för detaljplaner i
anslutning till kalkbrottet och i samråd med länsstyrelsen (2020-04-02) har denna MKB avgränsats till att omfatta miljöaspekterna
•

Naturmiljö (artskyddet i kalkbrottet)

•

Rekreation och friluftsliv (kalkbrottet som plats för rekreation)

Avgränsning - miljökvalitetsnormer

Planförslaget bedöms inte innebära en påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN), därför
behandlas inte dessa i MKB:n. Motivering för detta anges nedan:
• MKN för vatten: dagvattnet från planområdet kommer att ledas i ledningar till planerade fördröjningsmagasin i områdets östra och västra del. Magasinen innebär en
viss rening av dagvattnet innan det går ner i ledningar och dike, vidare till havet
(slutlig recipient södra Öresund)
•

MKN grundvatten: planområdet är beläget på grundvattenförekomsten SV Skånes
kalkstenar, som sträcker sig över sydvästra Skåne, och utgör en sedimentär bergförekomst. Byggnation i det övre lagret av denna bedöms inte påverka grundvattenförekomsten.

•

MKN för luftkvalitet: bedöms inte överskridas, luftkvaliteten är idag god och den ökning av trafikmängden som planförslaget genererar är inte av en sådan mängd att
det riskerar försämring av luftkvaliteten.

•

MKN för fisk- och musselvatten: finns inte i planområdets närhet.

Avgränsning - tid
MKB:n kommer att belysa konsekvenserna av detaljplanens genomförande, vilket kan
handla om flera år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
3.3 Förutsättningar

Kalkbrottet har höga naturvärden, med rik flora och fauna. På grund av säkerhet och naturskydd är kalkbrottet ett stängt område. Kalkbrottet är utpekat Natura 2000-område och
kommunalt naturreservat. Nedan beskrivs förutsättningarna för dessa områdesskydd.
Natura 2000-område

Kalkbrottet sett från nordväst mot sydost (foto från år 2019).
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Kalkbrottet är sedan år 2012 riksintresse för Natura 2000-område, vilket innebär att platsen
har mycket höga naturvärden. Exempelvis är kalkbrottet den enda platsen i hela Sverige där
växten kalkkrassing finns. Hela kalkbrottet utgör Natura 2000-område, enligt art- och habitatsdirektivet. Natura 2000 är ett nätverk upprättat av EU för skydd av arter och deras naturområden. I Sverige är alla Natura 2000-områden även riksintressen enligt miljöbalken
(MB) kap. 4. Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram bevarandeplan, som anger bevarandesyftet och vilka bevarandevärden som behövs, för respektive Natura 2000-område. 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§.
Det övergripande bevarandesyftet med Natura 2000-området är att bevara resterna av det
gamla kalkbrottet. Motiveringen är att platsen är den enda fastlandslokalen för kalkkrassing
i Sverige samt att det finns en stor population av grönfläckig padda i vattensamlingarna i
botten av brottet. Kalkbrottet är mycket artrikt och geologiskt intressant, och det finns
även ett intressant fågelliv i området. De utpekade naturtyperna i Natura 2000-området är
kalkrika oligomesotrofa vatten med bentiska kransalger, fuktäng och rikkärr, som finns i
kalkbrottets södra och östra delar. De utpekade Natura-2000 arterna är kalkkrassing och
större vattensalamander.
Naturreservat

T. v: bild nerifrån kalkbrottet där ny bebyggelse norr om kalkbrottet syns. T. h: kalkbrottet är stängt för allmänheten, men några gånger om året anordnas guidade turer nere i brottet.

Kalkbrottet utgör ett kommunalt naturreservat. För detta finns särskilda föreskrifter. De
övergripande syftena med naturreservatet är:
•

Långsiktigt bevara brottets speciella, biologiska, geologiska och kulturhistoriska värden samt den speciella atmosfären och avskildheten från den urbana omgivningen
och dess påverkan

•

Långsiktigt bevara och utveckla upplevelsekvaliteterna och de pedagogiska värdena
för besökare, friluftsliv och turism, samt för studier och forskning

Utöver dessa finns rekommendationer för hänsynstagande utanför reservatet för att uppnå
syftena med reservatet:
•

Att inte sprida ljud eller ljus från anläggningar, till exempel trafik och gatubelysning
som skadar djurlivet eller stör friluftslivet i reservatet.
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•

Att inom 200 meter från brottet inte plantera växtarter som är kända för att sprida
sig, till exempel havtorn och korgvide, och därmed skada reservatet

Skyddade arter

Grönfläckig padda och pilgrimsfalk är skyddade enligt artskyddsförordningen. Fridlysning
och/eller skydd av en art enligt artskyddsförordningen innebär att en art som riskerar att
utrotas fredas. Vanligen betyder detta att den inte får plockas, dödas eller fångas. I särskilda
fall kan dispens från fridlysningsbestämmelserna i 4-9 §§ artskyddsförordningen medges.

3.4 Alternativ

Nedan presenteras olika alternativ för utvecklingen av planområdet. Alternativen beskriver
utvecklingen enligt planförslaget jämfört med om ingen utbyggnad alls hade skett (nollalternativet), samt om utbyggnaden kan lokaliseras på andra platser i Malmö eller om planförslaget hade kunnat exploateras annorlunda. Syftet är att reda ut om det finns andra vägar att
gå för att minska konsekvenserna för Natura 2000-området och som kan vara rimligt att
välja istället.
Alternativ 1: Planförslaget

Utdrag ur plankartan för aktuellt planförslag.

Blandad stadsbebyggelse med cirka 2 000 bostäder, skola för 650 elever, förskola för 120
barn samt parkeringshus och möjlighet till centrumverksamhet. Bebyggelsen får vara upp
till 5 våningar hög, närmast kalkbrottet tillåts endast 2-3 våningar.
Påverkan på Limhamns kalkbrott
Ja, både på naturmiljö och rekreation och friluftsliv.
Rimlighet
Alternativet är rimligt utifrån tidigare ställningstaganden och pågående utbyggnad av tidigare etapper i området.
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Alternativ 2: Nollalternativet

Vy över planområdet som det ser ut idag, sett från nordväst mot sydost.

Området förblir obebyggd jordbruksmark.
Påverkan på Limhamns kalkbrott
Ingen påverkan på naturmiljön, men negativ inverkan för rekreation och friluftsliv då färre
kan tänkas använda och hitta till kalkbrottet.
Rimlighet
Alternativet är inte aktuellt, eftersom marken innanför Yttre ringvägen ska utnyttjas effektivt när fler bostäder behövs i Malmö.
Alternativ 3: Annan lokalisering

Utdrag ur Malmö stads översiktsplan, där utpekade områden för ny blandad stadsbebyggelse syns i mörkrött och aktuellt planområde är markerat med röd linje.

Området förblir obebyggt och de bostäder, skolor och verksamheter som är tänkta att uppföras på platsen lokaliseras till andra områden i Malmö stad.
Påverkan på Limhamns kalkbrott
Ingen påverkan på naturmiljön, men negativ inverkan för rekreation och friluftsliv då färre
kan tänkas använda och hitta till kalkbrottet.
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Rimlighet
Bedöms inte finnas bättre lokalisering än planområdet. Enligt översiktsplanen ska områden
kring kalkbrottet fortsätta exploateras i strävan att stödja Limhamns lokala centrum och generellt uppnå en effektiv markanvändning innanför Yttre Ringvägen. Samtliga områden i
Limhamn som är utpekade i Malmö stads översiktsplan som nya områden för blandad
stadsbebyggelse, behöver bebyggas för att tillgodose behovet av bostäder i Malmö. Området ingår också i storstadspaketet, vilket innebär att ett visst antal bostäder ska byggas inom
området för att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafikförsörjning.
Alternativ 4: Annan utformning

Utdrag ur illustrationsplanen tillhörande planprogrammet från år 2009.

I planprogrammet från år 2009 föreslogs en annan utformning av aktuellt planområde.
Cirka 700 bostäder och verksamheter, en majoritet med småhus i högst 3 våningar. En förbindelse med bilväg hela vägen mellan Blåsebergavägen i öster och Kalkbrottsgatan i väster.
Dock skulle en bilväg parallellt med Yttre ringvägen påverka kalkbrottet negativt, i form av
buller- och ljusstörningar.
Påverkan på Limhamns kalkbrott
En något mindre påverkan jämfört med planförslaget eftersom exploateringen är klart
lägre. Bebyggelsen är lägre och skulle inte synas nerifrån brottet.
Rimlighet
Alternativet är rimligt, men leder till ett mindre effektivt markutnyttjande och vägförbindelsen bedöms inte rimlig eller nödvändig att genomföra. Behovet av bostäder är större än
verksamheter på detta läge.
3.5 Miljökonsekvenser
Konsekvenser Natura 2000-område

Bevarandemålen för kalkbrottet är bland annat att störningar från ljud- och ljuskällor ska
undvikas i och i närheten av kalkbrottet. Vatten får inte torka ut eller ändra vattenkvalitet,
kalkkrassing och större vattensalamander ska ha en gynnsam bevarandestatus i området
och grönfläckig padda ska finnas i området.
En generell påverkan på Natura 2000-området bedöms ske i och med aktuellt planförslag.
Till exempel kommer marken intill området att förändras genom att bebyggelse uppförs.
Det kan också uppstå störningar genom ökad trafik, högljudda maskiner, och fler människor som rör sig i närheten. Nedan beskrivs de Natura 2000-arter som bedöms kunna påverkas av ett genomförande av aktuell detaljplan.
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Kalkkrassing. Klippvegetation som förekommer utspritt i hela kalkbrottet.

Påverkan
Byggnation nära kalkbrottet kan innebära att det regnvatten som normalt rinner mot kalkbrottets slänt istället leds bort som dagvatten. På så sätt påverkas grundvattenbalansen i
brottet, vilket i sin tur påverkar förekomsten av kalkkrassing.
Effekt
Kalkrassingen upphör att växa i kalkbrottet.
Konsekvens
Biologiska mångfalden i kalkbrottet och i hela Sverige minskar, eftersom kalkbrottet är den
enda platsen i hela landet där växten finns.

Större vattensalamander. Förekommer och reproducerar sig i en damm i brottets nordöstra hörn.

Påverkan
Negativt om grundvattenbalansen i brottet påverkas.
Effekt
Uttorkning kan leda till att salamandern inte kan leva i miljön.
Konsekvens
Vattensalamandern försvinner från området.
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Grönfläckig padda. Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-området är populationen av den grönfläckiga paddan
i kalkbrottet den näst största och den mest stabila i Sverige. Populationen finns huvudsakligen i kalkbrottets östra
del.

Påverkan
Belysning intill kalkbrottet kan leda till att enstaka grönfläckiga paddor lockas upp ur brottet.
Effekt
Kalkbrottet upphör att vara habitat för grönfläckig padda.
Konsekvens
Biologiska mångfalden i kalkbrottet kan påverkas negativt.
Konsekvenser naturreservat

Påverkan
Den visuella miljön runt kalkbrottet förändras genom att ny bebyggelse tillkommer runtom.
Det påverkar den som använder kalkbrottet för rekreation.
Planläggningen kan ge positiva effekter för kalkbrottet som rekreationsområde. Flera nya
gång- och cykelstråk planeras, där det tidigare bara har varit en otillgänglig åker.
Effekt
I södra delen av kalkbrottet riskerar den gångväg som tidigare legat avskilt från bebyggelse,
att kännas mer privatiserad av närliggande bostäder. Det kan göra att upplevelsen av kalkbrottet som rekreationsområde tappar rekreativa kvaliteter.
Å andra sidan kan tillkommande gång- och cykelstråk göra kalkbrottet mer tillgängligt för
rekreation. Gång- och cykelstråken ökar tillgängligheten till kalkbrottet för de som bor söder och väster om planområdet, till exempel i Bunkeflostrand och Sibbarp.
Konsekvens
Fler kan använda kalkbrottets naturreservat för rekreation. Ny bebyggelse mellan Yttre
ringvägen och kalkbrottet kan göra att bullermiljön vid rekreationsstråket förbättras och att
motorvägen inte hörs lika mycket som idag.
Upplevelsen av naturreservatet som ett avskilt naturområde kan upphöra.
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Pilgrimsfalk. Ett pilgrimsfalkspar har uppehållit sig i kalkbrottet sedan början på 2000-talet. Pilgrimsfalksparets
häckningsplats är huvudsakligen en av silon i den nordvästra delen av kalkbrottet.

Påverkan
Arten är känslig för störningar under häckningstiden, vilket har resulterat i misslyckade
häckningsförsök vissa år. Enligt kommunekologen gjordes senaste häckningsförsöket 2017,
men som misslyckades på grund av störning från mänsklig aktivitet inom det stängslade
området.
Effekt
Under byggtiden bedöms anläggningsarbeten kunna innebära en störning för pilgrimsfalken.
Konsekvens
Habitatet uteblir från kalkbrottet. Får också konsekvenser på en regional nivå: en av Skånes
få habitat för arten drabbas
Konsekvenser nollalternativ

Om ingen utbyggnad sker i aktuellt planområde innebär det att marken kan fortsätta att
fungera som åkermark och vilt växande naturmark. Nollalternativet bedöms inte medföra
någon påverkan på Natura 2000-området Limhamns kalkbrott.
Kumulativa effekter

Med kumulativa effekter menas effekter som uppstår genom samverkan mellan andra tidigare, nutida eller framtida aktiviteter och det nu aktuella projektet. Runt kalkbrottet har det
sedan tidigare exploaterats direkt norr om, och håller på att byggas direkt öster om. På sikt
kommer även området direkt söder om kalkbrottet att bebyggas. Samtliga nya områden består till majoritet av bostadsbyggelse, med visst inslag av service och verksamheter.
Kumulativ effekt

Konsekvens

Bedömning

Ökad trafik

Trafiken på Blåsebergavägen kommer att öka när
etapp 3 har byggts. Vägen finns redan där, men trafiken på den ökar eftersom fler bostäder och verksamheter tillkommer. Den beräknade trafikmängden som planförslaget genererar utgör cirka 20 procent av den totala mängden trafik som förväntas på
Blåsebergavägen år 2040 (Tyréns, 2019).

Effekten bedöms som additiv, men
måttlig.

Fler som använder kalkbrottet

I och med att fler invånare kommer bo invid, och
ha god tillgång till kalkbrottet, kommer fler personer att röra sig intill kalkbrottet. De tre utbygg-

Effekten bedöms som additiv eftersom
fler invånare
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som rekreationsområde

nadsområdena kring kalkbrottet möjliggör för totalt cirka 5000 bostäder (Norr om kalkbrottet samt
Elinelunds gård etapp 1, 2 och 3), varav aktuell detaljplan för etapp 3 möjliggör för cirka 2 000 bostäder. Det innebär att den procentuella andelen bostäder som utgörs av etapp 3 är cirka 30 procent.

tillkommer i
närområdet.
Den additiva
effekten bedöms som
måttlig.

Förlängning av
byggskedet och
störningar under
byggtiden

De tidigare detaljplanerna som berör kalkbrottet
har en genomförandetid som sträcker sig till cirka
år 2040. Det behöver inte betyda att utbyggnaden
kommer att vara färdig till detta årtal, men genom
att planlägga för ytterligare en senare etapp kommer sannolikt byggskedet att förlängas.

Effekten bedöms som additiv men
kortsiktig.

3.6 Åtgärder och uppföljning

Här sammanställs de åtgärder som krävs för att motverka de effekter och minska de konsekvenser som beskrivits tidigare i avsnitt 3.5 Miljökonsekvenser.
I huvudsak har planförslaget bedömts påverka naturmiljön och rekreation och friluftsliv i
Limhamns kalkbrott avseende följande aspekter.
Naturmiljö

Påverkan på Natura 2000-arterna kalkkrassing, större vattensalamander och grönfläckig
padda samt på den skyddade arten pilgrimsfalk.
Kalkkrassing

Uppföljning

En opåverkad hydrologi vid klippor,
d.v.s. att vattnet får sippra genom väggarna naturligt, behövs för att upprätthålla vegetationen. Träd på toppen av
klipporna är positiva för klippvegetationen då de skuggar och begränsar avdunstningen vilket leder till bättre bevarad luftfuktighet.

Detaljplanen reglerar markanvändningen. Dagvattenutredning har gjorts i planarbetet som föreslår lösningar där hydrologin i kalkbrottet påverkas i minsta möjliga mån. VA syd är huvudman för VA och kommer att kunna säkerställa
de lösningar som föreslås i planen.

En bebyggelsefri zon på cirka 55 meter Detaljplanen reglerar markanvändningen.
kommer att läggas närmast kalkbrottet.
Denna zon möjliggör fortsatt spridning av arter längs brottets kant.
Större vattensalamander

Uppföljning

Dagvattnet från planområdet kommer
att ledas i ledningar till ett planerat fördröjningsmagasin väster om den planerade bebyggelsen och även tas om
hand i den bebyggelsefria bården.
Mängden regnvatten som infiltreras i
marken och vidare till grundvatten
minskar därmed. Minskningen, sett till
totala mängden regnvatten i kalkbrottets närhet, bedöms som marginell,

Uppdragsområdet, som i dagsläget till största
delen nyttjas som jordbruksmark, är sannolikt
dränerat med avledning mot Trafikverkets ledningar i söder. Vid exploatering kommer området hårdgöras med ca 40% vilket medför en
minskning av mängden vatten som kan infiltrera. Eftersom dräneringarna sannolikt redan
hindrar en stor del av det infiltrerande vattnet
att bidra till de grundvattenflöden som går ut
genom kalkbrottets väggar, antas hårdgörningen inte påverka detta flöde markant. Den
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och påverkan på hydrologin vid kalkbrottets klippor bedöms därför som
obetydlig.

stora skillnaden blir att dagvattnet lämnar området via det kommunala ledningsnätet istället
för Trafikverkets system. Detaljplanen reglerar
markanvändningen. Dagvattenutredning har
gjorts i planarbetet som föreslår lösningar där
hydrologin i kalkbrottet påverkas i minsta möjliga mån. VA syd är huvudman för VA och
kommer att kunna säkerställa de lösningar som
föreslås i planen.

Grönfläckig padda

Uppföljning

Gatlyktor och belysning bör inte riktas
ut mot kalkbrottet. Armaturer bör utformas med avskärmning.

Planförslaget har utarbetats så att så få gator
som möjligt ska gå i närheten till kalkbrottet.
Istället har parker, skolgård och bostadsträdgårdar lagts närmast gränsen.

Pilgrimsfalk

Uppföljning

Byggskedet ska anpassas i tiden så att huvuddelen av byggskedet sker utanför pilgrimsfalkens häckningssäsong. Byggskedets arbete ska anpassas så att störande
ljud, ljus och vibrationer hålls på en låg
nivå. Dessa åtgärder ska preciseras i samråd med ornitologisk expertis.

Eftersom kommunen äger marken kan detta
regleras i markanvisningsavtal när marken
överlåts till exploatör.

Gatlyktor och belysning inom allmän
platsmark ska inte riktas ut mot kalkbrottet och ska utformas med avskärmning

Planförslaget har utarbetats så att så få gator
som möjligt ska gå i närheten till kalkbrottet.
Istället har parker, skolgård och bostadsträdgårdar lagts närmast gränsen. Kommunen
råder därmed över belysningen närmas kalkbrottet.
En bestämmelse som ska begränsa störning
från fasadbelysning används på kvartersmark
närmst kalkbrottets kant.

Om möjligt förhindra användandet av
smällare, raketer och andra saker som
åstadkommer kraftiga ljud i området.

Detaljplanen reglerar att allmän platsmark
finns närmast kalkbrottet och att allmänna
släpp leder från stadsbebyggelsen in mot naturreservatet. Eftersom kommunen äger
marken finns möjlighet att sätta upp informationsskyltar på strategiska platser.
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Rekreation och friluftsliv

Åtgärder

Uppföljning

Planförslaget värnar om den bebyggelsefria zon på 50 meter som är det område
där kalkbrottet idag är tillgängligt och kan
användas för rekreation.

Detaljplanen reglerar markanvändningen
och kommunen äger marken.

Närmst brottet placeras bebyggelse i
högst 3 våningar, i östra delen placeras
park och skolgård så att byggnaderna håller ytterligare avstånd från kalkbrottet.

Detaljplanen reglerar markanvändningen
och byggrätterna.

Boende i området bör informeras särskilt
om de reservatsföreskrifter som gäller vid
vistelse i kalkbrottet.

Detaljplanen reglerar att allmän platsmark
finns närmast kalkbrottet och att allmänna
släpp leder från stadsbebyggelsen in mot naturreservatet. Eftersom kommunen äger
marken finns möjlighet att sätta upp informationsskyltar på strategiska platser.

Lärdomar från tidigare MKB:er

Vissa av åtgärderna som föreslås i aktuell MKB har redan genomförts i tidigare utbyggnadsetapper. Nedan görs en reflektion kring hur dessa åtgärder fungerat, för att kunna dra
slutsatser kring om detta är tillräckligt även i aktuell detaljplan.
Åtgärd i tidigare planområden

Lärdom

För att minska störningar har en
”grön bård” om cirka 55 meter lagts
intill brottets kant

Det bebyggelsefria avståndet om 50 meter upplevs som tillräckligt. Bebyggelsen har anpassats i
volym och strukturen av U-formade kvarter upplevs positivt eftersom det tar ner skalan samtidigt
som det ger ”ögon” på parkremsan utmed brottet. Bebyggelsen syns nerifrån kalkbrottet. Plantering av träd i parkremsan skulle kunna minska
upplevelsen av bebyggelse nerifrån kalkbrottet.
I aktuell detaljplan har förslaget arbetats fram för
att ytterligare minska upplevelsen av bebyggelsen
mot kalkbrottet. De bostäder som möjliggörs
närmast kalkbrottet tillåts byggas i högst 3 våningar och får sina trädgårdar mot den bebyggelsefria ”gröna bården”. Dessutom har allmänna
funktioner, skola och park, lagts i anslutningen
till bårdens östra del för att skapa längre avstånd.
Tanken är att slingan runt kalkbrottet då blir som
en del av parken intill. Till kvartersmark hålls
minst 55 meter från kalkbrottets stängsel. Ytterligare 5-15 meter hålls sedan till närmsta bebyggelse.

Byggskedet bör anpassas i tiden så att
huvuddelen av denna sker utanför
fåglarnas häckningssäsong. Om pilgrimsfalkarna häckar i den sydöstra
och södra delen av kalkbrottet bör

Detta har inte kunnat följas upp, men ett antagande är att det endast är de närmaste kvarteren
som riskerar att påverka häckningen. I samband
med byggnationen av dessa sattes tillfälliga containrar upp som skärm mot byggarbetsplatserna.
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det inte ske några byggaktiviteter intill kalkbrottet där under tiden marsjuli.

I samband med att aktuell detaljplan genomförs
bör liknande åtgärd genomföras, och eftersom
byggnation sker invid södra delen av brottet bör
det inte ske byggaktiviteter där under mars-juli.

Utvecklingen av det s.k. Lernackestråket (som en grön förbindelse norr
om kalkbrottet mellan Hammars
park väster om brottet och koloniområdena öster om brottet bör prioriteras. Inom Lernackestråket bör fler
grönytor planläggas och på så sätt
bindas samman med det befintliga
Pildammsstråket öster om kalkbrottet. Detta för att stärka de gröna korridorerna och förbättras tillgängligheten till kalkbrottet.

En öst-västlig park (Elinelundsparken) som förbinder kalkbrottet med koloniområdet Elinelunds sommarstad och i förlängningen Pildammsstråket, har anlagts i ett tidigt skede i utbyggnaden av detaljplanen för Elinelunds gård
etapp 1.
I aktuell detaljplan förstärks den öst-västliga
kopplingen ytterligare genom fler parker, fuktstråk och siktlinje, som löper söder om kalkbrottet.

Skola
Lamellhus
Småhus

Gatlyktor och belysning nattetid bör
utformas med avskärmning för att
minska negativ påverkan på nattaktiva insekter. Belysningen bör utformas i samarbete med kommunens
ekologer.

I aktuellt planförslag förläggs minimalt med gatumark ut mot kalkbrottet. Det är främst trädgårdar, skolgård och park som angränsar den gröna
bården. Belysningen på den allmänna platsmarken råder kommunen över och kan utarbetas tillsammans med ekologer. På privata tomter och
på kvartersmark blir det svårare att reglera belysningen.

3.7 Avstämning mot mål och riktlinjer
Nationella miljökvalitetsmål

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är antagna av riksdagen, i syfte att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Målen beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha.
1. Begränsad klimatpåverkan

9. Grundvatten av god kvalitet

2. Frisk luft

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

3. Bara naturlig försurning

11. Myllrande våtmarker

4. Giftfri miljö

12. Levande skogar

5. Skyddande ozonskikt

13. Ett rikt odlingslandskap
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6. Säker strålmiljö

14. Storslagen fjällmiljö

7. Ingen övergödning

15. God bebyggd miljö

8. Levande sjöar och vattendrag

16. Ett rikt växt- och djurliv

I aktuell detaljplan har miljökvalitetsmålet 16. Ett rikt växt- och djurliv bedömts relevant. Nedan beskrivs hur planförslaget förhåller sig till målet och om det medverkar eller motverkar
möjligheterna att uppnå målet.
Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Arters livsmiljöer
och ekosystem ska värnas.
Planförslaget med ianspråktagande av naturmark innebär att den biologiska mångfalden
inom planområdet minskar. Förlusten kan kompenseras delvis med nya områden med kalkgrus där kalktorrängsflora spontant kan invandra. Utifrån bedömningarna gjorda i konsekvenskapitlet bedöms inte planförslaget innebära en negativ påverkan på Natura 2000-området, naturreservatet eller skyddade arter. Dock kan störning för pilgrimsfalken uppstå under byggskedet om inte åtgärder vidtas.
Sammantaget bedöms planförslaget motverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålet något.
Allmänna hänsynsregler

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet (som kräver tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens enligt miljöbalken) skyldiga att vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. De är också skyldiga att visa att hänsynsreglerna följs.
De allmänna hänsynsreglerna innehåller åtta grundläggande bestämmelser. Nedan beskrivs
hänsynsreglerna kortfattat samt hur de beaktats i detaljplanen.
1§ Bevisbörderegeln - verksamhetsutövaren
har bevisbördan.

MKB-processen är ett led i uppfyllelsen av bevisbörderegeln som innebär att verksamhetsutöva-ren ska visa att hänsynsreglerna uppfylls.

2§ Kunskapskravet - man ska veta vad man
gör så att man inte stör.

Planprocessen enligt PBL borgar för god kunskap om planens förutsättningar, effekter och
eventuella konsekvenser.

3§ Försiktighetsprincipen - redan risken för
negativ påverkan innebär en skyldighet att
vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.

Ej aktuellt i detaljplaneskedet.

4§ Produktvalsprincipen - man ska välja sådana kemiska produkter och biotekniska organismer som är minst skadliga för miljön.

Ej aktuellt i detaljplaneskedet.

5§ Hushållnings- och kretsloppsprinciperna man ska hushålla med råvaror och energi.

Ej aktuellt i detaljplaneskedet.

6§ Lokaliseringsprincipen - man ska välja den
plats som är lämpligast för miljön.

Malmö stad har bedömt att den valda lokaliseringen är den lämpligaste för att uppfylla syftet med den nu aktuella detaljplanen.
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7§ Skälighetsregeln - nyttan av en skyddsåtgärd eller ett försiktighetsmått ska vägas mot
kostnaderna.

De föreslagna skyddsåtgärderna är framtagna
utifrån ett skälighetsperspektiv.

8§ Skadeansvar - Det är den som orsakat en
skada eller olägenhet som är ansvarig.

Verksamhetsutövaren är ansvarig för skador
som verksamheten kan ge upphov till samt att
vidta skadeförebyggande åtgärder.

3.8 Slutsats
Naturmiljö

Ett genomförande av detaljplaneförslaget innebär inget intrång i Natura 2000-området och
naturreservatet Limhamns kalkbrott. Kalkbrottet skyddas idag av stängsel och allmänheten
har inte tillgång till själva brottet.
Planförslaget bedöms inte påverka förutsättningarna för en gynnsam bevarandestatus för
utpekade Natura 2000-arter och naturtyper. Planförslaget i sig bedöms inte heller innebära
någon negativ påverkan på de skyddade arterna pilgrimsfalken och grönfläckiga paddan.
Bedömningen görs att varken tillstånd enligt Natura 2000 eller dispens enligt artskyddsförordningen krävs.
Sammantaget bedöms planförslagets konsekvenser för naturmiljön som måttliga.
Rekreation och friluftsliv

Ett genomförande av detaljplaneförslaget innebär inga negativa konsekvenser för kalkbrottet som plats för rekreation och friluftsliv. Planförslaget bidrar till att säkerställa fler allmänna och tillgängliga platser varifrån kalkbrottet kan upplevas.
Sammantaget bedöms planförslagets konsekvenser för rekreation och friluftsliv som små.
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4 Övriga konsekvenser
4.1 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Genomförandet av detaljplanen innebär en betydande påverkan på landskapsbilden eftersom området idag helt består av obebyggd jordbruksmark.
Landskapsbilden från kalkbrottets kant kommer påverkas på den södra sidan, då bebyggelsen kommer skydda kalkbrottet från Yttre Ringvägen. Från de andra sidorna av kalkbrottet
kommer bebyggelsen ha en måttlig påverkan eftersom upplevelsen av Yttre Ringvägen, bebyggelsen i norra Bunkeflostrand och övrig bebyggelse runt kalkbrottet har en betydande
påverkan och den nya bebyggelsen utgör en mindre del av bebyggelsen.
Landskapsbilden från Yttre Ringvägen påverkas betydligt för resor mot Danmark, då staden förlängs något. För resor in mot Sverige är planområdet inte lika synligt eftersom det
inte är fri västlig sikt.
Solstudier

Generellt har bebyggelse i kvarterens västra delar givits en lägre byggnadshöjd, på 2-3 våningar, för att ge gårdarna goda förutsättningar för solljus.
Vindstudier

En utredning som redogör för vindrosor (2019) har tagits fram. Planområdet är utsatt för
vind från framför allt väst och sydväst. Bebyggelsestrukturen har anpassats genom principen att förskjuta kvarteren för att undvika raka vindstråk från sydväst.
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Diagram som redogör för vindstyrka och vindriktning. Ovan från vänster: vår, sommar. Nedan från vänster: höst,
vinter.
Kulturmiljö och arkeologi

Kulturmiljö
Den gamla grusvägen ligger som en siktlinje genom parken, skolan och bostadsområdena i
väster. Siktlinjen som skär igenom området blir en koppling till platsens historia.
Arkeologi
Inom planområdet finns flera fornlämningar i form av boplatser och gravplatser. De flesta
fornlämningarna ligger inom områden som inte kommer att bebyggas. Inom området som
är markerat med röd cirkel kommer bebyggelse att möjliggöras, och inom detta område behöver fornlämningar undersökas närmre vid utgrävning.

Röda områden visar fornlämningar, gråa områden visar möjlig fornlämning.
Naturmiljö

Genomförandet av detaljplanen innebär att jordbruksmark med hög bördighet, klass 8-10,
tas i anspråk för blandad stadsbebyggelse. Åtgärden är inte reversibel. Planförslaget grundar
sig i översiktsplanens avvägning om att Malmö i huvudsak ska växa innanför Yttre Ringvägen. Alternativet att exploatera jordbruksmark utanför Yttre Ringvägen bedöms som ett
sämre alternativ.
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Det finns en risk att bebyggelsen skapar en barriär för djur och växter i kopplingen mellan
Ekostråket och Lernackeområdet, vilket är utpekat i översiktsplanen som ett grönt stråk.
De gröna allmänna stråken i planförslagets kantzoner motverkar delvis detta.
Planförslaget innebär att biotopsskyddade träd bevaras och möjliggör för en ökad biologisk
mångfald genom dagvattenhanteringen.
Genomförandet av detaljplanen bedöms få en del negativa konsekvenser och en del positiva effekter. Sammantaget blir konsekvenserna för naturmiljön betydande men sett till alternativen av att sprida ut staden och därigenom ta mer jordbruksmark i anspråk, får de anses som acceptabla.
Grönstruktur och park

Planförslaget innebär att den södra delen av kalkbrottet kant planläggs som natur och kan
nås av allmänheten med flertalet allmänna kopplingar. Det innebär att planförslaget säkerställer allmänhetens tillgång till kalkbrottets kant, vilket är en del av detaljplanens syfte.
Gång- och cykelkopplingen mellan Ekostråket och Lernackeområdet stärks.
Planförslaget möjliggör för cirka 4,6 hektar ny parkmark, varav de två största parkerna vid
ekonomibyggnaden och mot kalkbrottet är tillräckligt stora för att klassas som grannskapspark (1-5 hektar) enligt Grönplanen (2003). Planförslaget innebär även att en del gröningar
(0,2-1 hektar) möjliggörs.
Genomförandet av detaljplanen innebär sammantaget att grönstrukturen stärks för hela
Elinelund.
Bostadsgårdar

Genomförandet av detaljplanen innebär att alla kvarter utom kvarteret med bostäder och
parkeringshus väster om Blåsebergavägen har tillgång till en bostadsgård.
•

Slutna renodlade bostadskvarteren mot Blåsebergavägen har lite större gårdar
1 400-2 700 kvadratmeter som är tydligt avgränsade mot gatan med bebyggelsen.

•

Kvarteren med flerbostadshus och radhus/parhus har gårdar omkring 800-1 200
kvadratmeter beroende hur byggnader placeras och hur stora radhusen trädgårdar
görs. Jämfört med renodlade flerbostadshuskvarter är det färre boenden som delar
på bostadsgården, vilket ger en högre andel bostadsgård per bostad. Gårdarna är
tillräckligt stora för att kunna ha gemensamma ytor i mitten. Gårdarnas gränser mot
gata kan med fördel markeras med häck/byggnader så att det tydligt framgår vad
som är privat och allmänt.

•

Kvarteret med lamellhus kan ordna bostadsgård om cirka 2 400 kvadratmeter totalt
mellan husen. Det är önskvärt att dessa avgränsas så att det gränsen mellan privat
och allmän framgår.

•

Renodlade radhuskvarter kan utformas på olika sätt med antingen mindre trädgårdar och mer gemensamma ytor eller tvärtom. Kvarteren är tillräckligt breda för att
båda alternativen ska vara möjliga.

•

Kvarter med villor och parhus kan inte ha gemensamma bostadsgårdar, vilket bedöms som acceptabelt eftersom de har egna lite större trädgårdar.

Läs mer om bostadsgården utifrån barnperspektivet under 4.4 Samhällskonsekvenser /
Barnperspektivet.
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Friluftsliv

Genomförandet av detaljplanen innebär att friluftslivet kopplat till upplevelsen i kalkbrottet
och längs med kalkbrottets kant påverkas:
•

Tillgängligheten till kalkbrottet påverkas inte av planförslaget.

•

Tillgängligheten till kalkbrottets kant ökar eftersom gång- och cykelnätet byggs ut.

•

Den mänskliga aktiviteten omkring kalkbrottet ökar. Den mänskliga närvaron försämrar upplevelsen av kalkbrottet som en avskild livsmiljö.

•

Bebyggelsen närmst kalkbrottets kant blir synlig från delar av kalkbrottet, vilket försämrar upplevelsen av kalkbrottet som en avskild livsmiljö. Bebyggelsen har dock
anpassats så att den närmsta bebyggelsen endast är 2-3 våningar höga.

•

Skuggpåverkan bedöms som måttlig och acceptabel.

•

Besöksmålet stärker friluftslivet och kalkbrottet som besöksmål/för Malmömedborgare, i enlighet med naturreservatets syfte.

Reflektioner kring utbyggnad av etapp 1 och friluftslivet
Ett par kvarter har byggts i etapp 1 i Elinelund. Den planerade bebyggelsen längs med kalkbrottet har ett avstånd om cirka 50 meter från kalkbrottets kant. Det bebyggelsefria avståndet upplevs som tillräckligt för att avskärma mot befintlig bebyggelse samtidigt som det
inte är ”för stort” så att platsen känns ödslig och tom.
Om blicken riktas mot söder, mot området för det aktuella förslaget, så syns bebyggelsen i
Bunkeflostrand, varpå stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att den planerade bebyggelsen inte kommer att störa upplevelsen på ett betydande sätt.

Bild taget vid Elinelund etapp 1 mot söder, som visar hur bebyggelse i norra Bunkeflostrand syns i landskapet.
Risker och säkerhet

Yttre Ringvägen och järnvägen utgör farligt gods led och en riskutredning (Sweco, 2019)
har därför tagits fram. Åtgärder som har införts som planbestämmelser för området beskrivs nedan och i tabellen nedanför beskrivs vilka åtgärder som rekommenderas för respektive verksamhetstyp:
Ventilation ska placeras på fasad som inte vetter mot riskkällan.
a) Det ska vara möjligt att utrymma bort från riskkällan.
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b) Fasad som vetter mot riskkällan ska utföras i obrännbart material (lägst brandklass
A2-s1, d0) alternativt i brandteknisk klass EI30.
c) Fasad som vetter mot riskkällan ska utföras i brandteknisk klass EI30 inklusive
EW-klassning av fönster. Fönster kan vara öppningsbara om den brandtekniska utformningen i övrigt medger detta.
d) Fasad som vetter mot riskkällan ska utföras i brandteknisk klass EI30 inklusive
EW-klassning av fönster. Fönster ska inte vara öppningsbara.
Mycket hög
känslighet
Hög känslighet

Medelhög
känslighet

Låg känslighet

Mycket låg
känslighet

Verksamhetstyp
D – vård*
S – Skola**

> 100 meter
Inga åtgärder

50 – 100 meter
Acceptabelt med
åtgärder a, b
och e.
Acceptabelt med
åtgärder a, b
och c. s

35 – 50 meter
Bebyggelse rekommenderas
inte.
Acceptabelt med
åtgärder a, b
och d.

< 35 m13
Bebyggelse rekommenderas
inte.
Bebyggelse rekommenderas
inte

D – vård***
Inga åtgärder
S – Skola****
B – bostäder
O – tillfällig vistelse
N – friluftsliv och camping
C – centrum
Inga åtgärder
Acceptabelt med Acceptabelt med Acceptabelt med
H – detaljhandel
åtgärder a, b
åtgärder a, b
åtgärder a, b
R – besöksanläggningar
och c.
och c.
och e.
K – kontor
G – drivmedelsförsörjning
Inga åtgärder
Inga åtgärder
Inga åtgärder
Acceptabelt med
(bemannad)
åtgärder a, b
J – industri
och c.
Z - verksamheter
E – tekniska anläggningar
Inga åtgärder
Inga åtgärder
Inga åtgärder
Inga åtgärder
P – parkering
G – drivmedelsförsörjning
(obemannad)
L – odling och djurhållning
T – trafik
* Vårdplats där personer inte kan förväntas utrymma själv t.ex. äldreboende, psykiatri, sjukhus.
** Skola för personer inte kan förväntas utrymma själv t.ex. förskola, låg- och mellanstadieskola samt
särskola.
*** Vårdplats där personer kan förväntas utrymma själv t.ex. mindre vårdcentral eller annan tillfällig vårdvistelse.
**** Skola där personer kan förväntas utrymma själva t.ex. Komvux, högskola, högstadieskola, och gymnasieskola.

Tabell som redogör för vilka åtgärder som rekommenderas för respektive verksamhetstyp.

Inom 50 meter från vägkanten är fortfarande risknivån för samhällsrisk förhöjd och därför
föreslås endast parkering, verksamheter och skydd som markanvändning. Området inom
50 meter från vägkanten bör utformas så att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
Detta innebär enligt riskutredningen att t.ex. lekplatser, parkområden, gång- och cykelvägar
inte bör placeras där. Vad gäller gång- och cykelvägar går stadsbyggnadskontoret emot riskutredningens bedömning, så att det ska gå att röra sig runt kalkbrottets kant. Stadsbyggnadskontoret bedömer inte att gång- och cykelvägarna bjuder in till stadigvarande vistelse
och att möjligheten att röra sig runt Kalkbrottet är viktigare än risken kopplat till farligt
gods. Stadsbyggnadskontoret anser även att en avstängning av möjligheten att röra sig runt
kalkbrottets södra kant skulle skapa en kraftig barriär som skulle få stora negativa konsekvenser av upplevelsen och tillgången till kalkbrottet och människors rörelsemönster.
Bortanför cirka 100 meter från vägen är individrisken i princip under ALARP, det vill säga i
det område där det inte längre är motiverat med riskreducerande åtgärder (bortsett från sådana som är mycket enkla att genomföra och inte innebär någon betydande kostnadsökning).
Genomförandet av detaljplanen innebär att bebyggelsen utformas så att individ- och samhällsrisk bedöms som acceptabla.
Erosion

En geoteknisk utredning togs fram för Elinelund etapp 1 (Dp 4959) som visade att kalkbrottskanten maximala eroderingen var 5 meter på en överskådlig tid. Förutsättningarna
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vad gäller erodering för den södra sidan av kalkbrottskanten bedöms som samma och
samma bebyggelsefria avstånd om 50 meter används. Erosion som påverkar bebyggelsen
bedöms därmed inte som en trolig risk.
Luftkvalitet

Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till luftkvalitet. Föroreningshalterna i
området är relativt låga och den föreslagna bebyggelsen bedöms inte generera 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, till vattenförekomsten Södra
Öresund. Västra sidan avleds till ledning i Kalkbrottsgatan och sedan vidare norrut till ett
dike i Hammars park. 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

Karta som redogör för hur vatten rinner vid ett 100-årsregn.

Väster om Blåsebergavägen
Vid ett 100-årsregn rinner vatten ytledes från det befintliga området över kanten och ner i
kalkbrottet vid ett par olika punkter. Dessa punkters lägen kommer förbli opåverkade av
exploateringen, men fördelningen av flöden kan komma att skifta något, vilket innebär att
en del vatten som idag leds norr om planområdet, mot Elinelund etapp 1, kommer att ledas
västerut i. Med andra ord påverkas inte flödena till kalkbrottet vid ett skyfall utan endast
vilka flödesvägar vattnet tar. Genomförandet av detaljplanen innebär att utloppspunkterna
påverkas vid ett 100-årsregn, vilket bedöms som en acceptabel konsekvens eftersom det
sker så sällan.
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Öster om Blåsebergavägen
Mestadelen av skyfallet kommer rinna mot den planerade dammen mellan ekonomibyggnaden och koloniområdet (se Öster 2 i karta ovan). Övrig mäng skyfall kommer rinna österut,
söder om koloniområdet eller väster mot en lågpunkt i Blåsebergavägen.
För vatten som rinner mot dammen kan all mängd skyfall vid ett 100-årsregn fördröjas om
en vall om 0,5 meter anläggs mot koloniområdet, vilket innebär en förbättring jämfört med
dagens situation.
För vatten som rinner söder om koloniområdet (se Öster 1 i karta ovan) kommer mer vatten släppas ut till koloniområdet än det gör idag om ingen åtgärd vidtas. Ett förslag till åtgärd är att låta höjdsättningen av cykelvägen skydda koloniområdet. Vilken effekt en sådan
lösning får kommer studeras vidare efter samrådet, men preliminärt bedöms lösningen
kunna innebära att volymerna hanteras, vilket innebär en förbättring jämfört med dagens
situation.
Sammantaget kommer mindre mängd skyfall att rinna in i koloniområdet som följd av
planförslagets genomförande. Däremot kommer koloniområdet fortfarande att påverkas av
den mängd vatten vid ett skyfall som rinner in från den östra sidan, vilket inte har med den
aktuella detaljplanen att göra.
För vatten som rinner mot lågpunkten i Blåsebergavägen (se Öster 3 i karta ovan) kommer
denna volym att öka efter utbyggnad. Denna volym kommer ledas vidare väster om Blåsebergavägen, och tas om hand enligt den västra sidans principer vid skyfall.

Karta över nya flödesvägar för lågpunkt vid Blåsebergavägen. De röda pilarna visar befintliga flöden och de blå pilarna visar nya flöden.
Markföroreningar

Det finns inget i den historiska markinventeringen som indikerar att marken skulle vara
förorenad, eftersom den har fungerat som åkermark respektive naturmark. I etapp 1 och 2,
norr om planområdet, har markföroreningsundersökning visat på måttliga PAH halter. I
området öster om kalkbrottet har även klorerade pesticider påträffats. Uppmärksamhet bör
även tas till arkeologiska lämningar av kolbitar vilka inte förväntas laka i hög grad men kan
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påverka enskilda prover. Den föreoreningsrisk som finns är i och omkring befintliga och
tidigare gårdsmiljöer.
Trafikbuller

Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar anges i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35
kvadratmeter är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida
50 dBa ekvivalent och 70 dBa maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån
inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.
Detaljplanen innehåller en bestämmelse som gör ovanstående riktvärden bindande.
Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller riktvärdet.
Planområdet är utsatt för trafikbuller från Yttre Ringvägen, Citytunnelspåren och Blåsbergavägen. En trafikbullerutredning (Tyréns, 2019) har tagits fram. Utredningen visar att bebyggelsen behöver anpassas till bullret. Ett exempel för en sådan anpassning är att bygga
flerbostadshus i längsmedgående riktning med Yttre Ringvägen/Cityspårtunneln eller uformade kvarter. Båda lösningarna innebär att hälften av rummen per lägenhet kan placeras
mot tyst sida. En sådan lösning innebär också att det är möjligt att skapa uteplatser som
uppfyller riktlinjerna för uteplatser. En fördel med att använda bebyggelsen som bullerdämpning är att det förbättrar bullersituationen för bebyggelsen innanför.
Skolan och förskolan har placerats enligt trafikbullerutredningens rekommendationer: norrrut i planen och så att skolbyggnaden kan användas som bullerskydd åt skolans gård. Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller för skola/förskola är 50 dBA. Bullerutredningen
behöver kompletteras med bullerprognos för skola/förskola.

Illustration som visar trafikbullernivåer vid trafikprognos för år 2040. Grön och blå färg visar nivåer som är lägre
än 60 dBA (Tyréns, 2019).
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Buller från industriell verksamhet
Planområdet är utsatt för industribuller från Bunkeflo återvinningscentral. En industribullerutredning (Tyréns, 2019) har tagits fram som visar att nya bostäder inte bör byggas
närmare än cirka 200 meter sett från återvinningscentralens nuvarande kontorsbyggnad.

Återvinningscentralen

Bostadshus bör inte byggas närmare än 200 meter från återvinningscentralens kontorsbyggnad.

I planförslaget placeras bostadsbebyggelse från cirka 145 meters avstånd från återvinningscentralens kontorsbyggnad. Avsikten är att testa olika bulleråtgärder i en mer omfattande
utredning, efter samråd. Om det fortfarande inte är lämpligt med bostadsbebyggelse kan
exempelvis parkeringshus, verksamheter eller natur placeras inom 200 meter från återvinningscentralen.
Sammanslagen bullerutredning efter samrådet
Efter samrådet kommer bullerutredningen att kompletteras med en sammanslagning av trafik- och industribuller. Planområdet är stort och det kan vara aktuellt med olika lösningar
på olika platser.
Trafikkonsekvenser

Planförslaget innebär tillskott på bostäder, vilket i sin tur innebär ökad trafik i närområdet
med alla färdmedel. Totalt beräknas planområdet generera cirka 3 000 fordonsrörelser per
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vardagsdygn med bil, som förväntas fördelas jämnt åt norr och åt söder på Blåsebergavägen. Betydligt fler fotgängare och cyklister kommer också röra sig längs Blåsebergavägen
och korsa den. För att den ökade trafiken inte ska leda till fler olyckor är det viktigt med en
trafiksäker utformning av gatumiljöerna och att biltrafikens hastigheter hålls nere.
Kapacitetsberäkningar har utförts för den största planerade korsningen med Blåsebergavägen. Beräkningarna visar att korsningens belastningsgrad blir låg och att det inte är nödvändigt med någon trafiksignal eller cirkulationsplats för att ha god framkomlighet.
Utbyggnaden av huvudcykelnätet inom planområdet ger positiva konsekvenser för möjligheterna att cykla i området.
4.2 Ekonomiska konsekvenser

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer Malmö kommun genom fastighets- och gatukontoret att sälja tomter till bostadsaktörer. Kommunen bekostar och anlägger den allmänna platsmarken – gator inklusive gång- och cykelbanor samt park- och naturmark.
4.3 Konsekvenser för fastigheter
Fastighet Limhamn 150:384

Planläggs för blandad stadsbebyggelse (bostäder, centrum, parkeringshus), skola, förskola,
park, natur och gata. Fastigheten kan genom fastighetsbildning ombildas till nya fastigheter.
Gemensamhetsanläggningar kan bildas för samverkan mellan fastigheterna. Den del av fastigheten som består av allmän plats kommer att fastighetsregleras till en kommunägd gatuoch parkmarksfastighet.
Fastighet Bunkeflostrand 3:1

Planläggs för bostäder, park, gata, parkering, skydd och odlingslotter. Fastigheten kan genom fastighetsbildning ombildas till nya fastigheter. Gemensamhetsanläggningar kan bildas
för samverkan mellan fastigheterna. Den del av fastigheten som består av allmän plats
kommer att fastighetsregleras till en kommunägd gatu- och parkmarksfastighet.
I delen söder om järnvägen, norr om återvinningscentralen på Kommungården 2, planläggs
ett område som skydd, för möjlig bullervall mot industribuller.
Fastighet Bunkeflo 1:5

Planförslaget möjliggör en gång- och cykelväg inom fastigheten, som i förlängningen går till
Hyllie.
Fastighet Limhamn 154:325

I fastighetens västra del kommer en cirka 2-3 meter bred remsa att planläggas som parkmark. Detta eftersom det idag finns en pilevall som löper i remsan. Remsan kommer överföras till kommunägd park- och gatufastighet.
Fastighet Ringvägen 1:1

Planläggs för trafik. Inga konsekvenser.
Fastighet Ladan 1

Den del av fastigheten som utgör kvartersväg kommer att ändras till gata på allmän platsmark.
4.4 Samhällskonsekvenser
Sociala konsekvenser

Planförslaget möjliggör för blandad stadsbebyggelse i form av olika bostadstyper, skola och
förskola i blandad stadsbebyggelse. Det går inte att reglera upplåtelseformer för bostäder,
men genom att bestämma olika byggnadstyper så som flerbostadshus, radhus, villor och
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parhus med olika byggnadshöjder, kvartersstorlekar 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. Olika typer av bostäder inom samma område
skapar förutsättningar för att människor med olika familjesammansättning, ålder och samhällsklasser ska kunna bosätta sig i samma område. Det ger också förutsättningar för att
kunna byta bostadstyp inom området. Planförslaget skapar också förutsättningar för mötesplatser i form av två större parker, flera mindre parker och närheten till kalkbrottets kant,
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 närhet skola, förskola och grönområden. Det planeras även för ett säkert och utvecklat gång- och cykelvägnät. Det är viktigt att gatorna utformas så att fotgängare och cyklister kan röra sig tryggt
och säkert och att bilarnas hastigheter hålls nere.
Planförslaget möjliggör för olika stora bostadsgårdar beroende av vilken typ av bebyggelse
som finns i kvarteret. Viktiga aspekter för barn är att bostadgårdarna går att nå från trapphuset och att gårdarna är tydligt avgränsade. Planförslaget uppfyller det förstnämnda genom planbestämmelsen medan det andra uppfylls på främsta sätt i renodlade slutna flerbostadshuskvarter men även i kvarteren med radhus och flerbostadshus.
Tillgänglighet

Planområdet är relativt flackt bortsett från Blåsebergavägens bro över cityspårtunneln där
höjdskillnaden är cirka 3-4 meter. Denna yta är tänkt att fyllas upp med en flack backe.
Denna behöver anpassas så att den blir tillgänglig.
Gatustrukturen i planområdet är utformad så att personer med funktionsvariation ska
kunna nå bostäderna med det färdmedel som krävs. Entréerna ska göras genomgående och
kan nås från både gata och gård. Förutsättningarna för tillgänglighet bedöms sammantaget
vara goda.
Jämställdhet

I processen med 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 3 kilometer 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 skapar förutsättningar för trygga mötesplatser och offentliga rum, genom att reglera att
entréer vänds mot gator, stråk, torg och parker.
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Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera cirka 2 000 nya bostäder inom området.
Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och får en för staden genomsnittlig fördelning av bostadstyper och upplåtelseformer, bedöms bostäderna generera
ett behov av cirka 120 förskoleplatser och 450 grundskoleplatser på lång sikt. På kort sikt
kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i området. Beräkningen är genomförd i en modell för beräkning av behov av för- och grundskoleplatser som alstras genom
ny bebyggelse, framtagen av stadsbyggnadskontoret 2017.
Behovet av förskola och grundskola löses inom detaljplanen genom att en förskola för
cirka 120 barn och en grundskola för 650 elever planeras inom detaljplanens område
Kommersiell service

Detaljplanens genomförande innebär en ganska stor befolkningsökning, som i sin tur kan
skapa underlag för service i närheten. Detta gäller främst för servicen i Elinelund etapp 1,
men även för Hyllie och den nya centrumetableringen i Gottorps Allé. Inom planområdet
kommer viss kommersiell service behövas och det är möjligt att lägga verksamheter i delar
av planområdet mot Yttre Ringvägen.
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5 Genomförande
5.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Tidplan

Området kan börja bebyggas under 2023-4.
5.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

En arkeologisk undersökning av området ska beställas och bekostas av exploatör. 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.
Teknisk försörjning

Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
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.
Brand

Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som överstiger 10 minuter.
Det måste därför säkerställas att utrymning av lokaler kan ske utan hjälp av räddningstjänsten.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Buller

Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband med
bygglovsansökan.
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5.3 Ekonomiska genomförandefrågor

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

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning/klyvning/sammanläggning. 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.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken förmodas
delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, bildas gemensamhetsanläggningar. 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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6 Planeringsförutsättningar
6.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av ett stort bostadsbehov i Malmö.
Planförfarande

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Anledningen är att planområdet angränsar till Limhamns kalkbrott som är riksintresse eftersom det är ett Natura-2000 område, och för att planförslaget inte är förenligt
med översiktsplanen, som anger natur och koloniområde där blandad stadsbebyggelse föreslås.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 27§ planoch bygglagen.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret, grundskoleförvaltningen, VA Syd, fritidsförvaltningen, förskoleförvalningen, och miljöförvaltningen.
6.2 Planområdet
Plandata

Planområdet är cirka 36 hektar stort och utgör den tredje och sista etappen av stadsdelen
Elinelund. Planområdet gränsar till Elinelunds och Mossängens koloniområde i öster, Yttre
Ringvägen och citytunnelspåren i söder, samt Limhamns Kalkbrott, en skogsdunge och
planerad bebyggelse i norr. Fastigheter inom planområdet som ägs av Malmö stad är Limhamn 150:384, Bunkeflostrand 3:1, Bunkeflo 1:5 och Ladan 1. Ringvägen 1:1 ägs av
Svedab. Det finns ett servitut i mitten av planområdet, strax norr om Yttre Ringvägen.

Flygfoto 2018, planområdet i rött.
Platsens historik

Planområdet har varit jordbruksmark under en lång tid.
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Flygfoto 1938-1947 där rött markerar planområdet. Kalkbrottet (vitt område på kartan) låg tidigare längre norrrut.. Tidigare har området använts för jordbruk och kalkbrytning.

Limhamns kalkbrott
Norr om planområdet ligger Limhamns kalkbrott., som är en unik plats i Malmö. Området
är ett resultat av den industriella brytningen av kalk för tillverkning av cement. Naturen har
börjat ta över, men det finns fortfarande mycket kvar som påminner om kalkbrytningen.
Kalkbrottet är cirka 1 300 meter långt, 800 meter brett och 65 meter djupt. Går man runt
brottet har man gjort en promenad på 4 kilometer. Brytningen av området påbörjades 1866
och pågick fram till 1994. Den sista sprängningen gjordes i slutet av 1980-talet. Den
sprängteknik som användes har format brottet så det består av platåer, sa kallade pallar,
med 20 meter höga och lodräta väggar.
Vatten pumpas kontinuerligt ur brottet - annars hade brottet nu varit en 55 meter djup sjö.
Vattnet pumpas ut i Hammarsbäck och vidare till Öresund. I genomsnitt pumpas 70 liter
per sekund ut. Under andra världskriget anlades djupa dammar som vattenreservoar. Den
södra dammen innehåller stora ålar som förmodligen är över 70 år gamla - isläppta för att
rena vattnet. Det finns över 1 400 olika djur- och växtarter i kalkbrottet och det trots brottets speciella livsmiljöer och att den industriella verksamheten inte upphörde förrän 1994.
Flera av arterna är sällsynta eller speciella på något satt. Mest uppmärksammad är förekomsten av den utrotningshotade grönfläckiga paddan och kalkkrassingen. Kalkbrottet är
både Natura-2000 område och kommunalt naturreservat. På sikt ska kalkbrottet också bli
mer tillgängligt för allmänheten.
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 norr om planområdet som
antogs 2020. Etapp 3 utgör 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.
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Rumslig analys av platsen

Planområdet är till stor del omgivet av barriärer; cityspårtunneln i söder, som sedan övergår
till Yttre Ringvägen, kalkbrottet i nordväst och koloniområdet i öst. Barriärerna fungerar
som tydliga gränser som inte går att korsa. På sikt är det önskvärt att öppna upp koloniområdet eftersom det är för långt med 700 meter utan öppningar. Utmaningen i planförslaget
är att hantera barriärerna så att de blir attraktiva att röra sig längs med.
Kulturmiljö

Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns fornlämningar inom planområdet, se nedan
blå ring för vilka som berörs av bebyggelse.
Inom planområdet finns fornlämningar och möjliga fornlämningar på flera platser. Fornlämningarna är boplatser, och närmast Blåsebergavägen även gravplatser. Fornlämning är
lämningar som vid registreringstillfället bedömts omfattas av skydd enligt Kulturmiljölagen/Kulturminneslagen. Möjlig fornlämning är en lämning där man vid besiktningen inte
ha kunnat ta ställning till om lämningen är en fornlämning eller en övrig kulturhistorisk
lämning. Osäkerhet kan bero på exempelvis besiktningsförhållandena på plats, lämningens
läge, form eller konstruktion.

Utdrag ur Riksantikvarieämbetet söktjänst Fornsök som visar fornlämning i rött, RAÄ-nummer 24:1 som är delvis undersökt och i grått, möjlig fornlämning som inte är undersökt. De fornlämningar som ligger inom den blå cirkeln ringen är de enda som berörs av ny bebyggelse, övriga inom planområdet kommer inte behöva grävas ut.
Naturmiljö

Kalkbrottet ingår i Naturvårdsplan för Malmö. Enligt Grönplan för Malmö 2003 är förbindelsen
mellan Hammars Lernacken/Hammars park och Elinelund/Mossängen koloniområde är
avgörande för Lernackestråket 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.
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Illustration som visar utpekade grönstråk som berör planområdet. Planområdet markerat i rött.

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

Nedanför redovisas resultatet från en naturvärdesinventering (2018)
ID

Naturtyp

Biotoper

Klass

1

Äng och betesmark, igenväxningsmark

Ängsmark, igenväxande ängsmark

2

2

Skog och träd

Lövskog

3

3

Äng och betesmark

Kantzon mot åker

4

4

Skog och träd

Pilevall med hamlade träd

3

5

Skog och träd

Lövskog

3

6

Igenväxningsmark

Kantzon mot åkermark

4

7

Äng och betesmark, igenväxningsmark

Ängsmark, igenväxande ängsmark

2

8

Igenväxningsmark

Högörtsäng i sluttning

4

Översikt över identifierade naturvärdesobjekt. Bestämning av naturtyp följer SS 199000:2014, bestämning av biotoper följer i den utsträckning det är möjligt Naturvårdsverkets vägledning för naturtypsindelning enligt Natura2000
eller Vegetationstyper i Norden (Påhlsson 1998).
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Utdragen ur kartan visar avgränsning av identifierade naturvärdesobjekt i planområdets olika delar (Ecocom,
2018).

Blåsebergavägen ligger med markhöjder högre än planområdet generellt. Öster om Blåsebergavägen sluttar planområdet cirka 1-2 meter mot nordväst och väster om Blåsebergavägen cirka 9 meter vid Kalkbrottsgatan.
Landskapet består mestadels av åkermark och ängsmark. I öst-västlig riktning löper gamla
vägen, längs denna en pilevall.
Kollektivtrafik

Området nås med stadsbusslinje 1, som går från Elinelund till Malmö centrum. Det tar
drygt 20 min från Elinelund till Malmö C. Busshållplats kommer närmast att finnas vid Elinelundsskolan precis intill planområdet.
Gång-, cykel- och biltrafik

Blåsebergavägen är utbyggd med gång- och cykelvägar på respektive sida, förutom vid bron
över cityspåren, där det endast finns cykelväg på vägens östra sida.
Teknisk försörjning

Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för vatten- och avlopp.
Kommunal och kommersiell service

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

Planområdet ligger inom riksintresse för kustzon. Riksintresset syftar till att värna allmänhetens tillgång till strandområden. Ny bebyggelse inom kustzonen ska prövas restriktivt så
att allmänhetens tillgång till strandområden inte påverkas negativt. Planen bedöms inte påverka riksintresset.
Planområdet ligger i direkt anslutning till Limhamns kalkbrott, som i sin helhet är fastställt
som Natura 2000-område. Sedan 2001 räknas Natura 2000-område som riksintressen.
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.
Planområdet ligger i anslutning till 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.
Översiktsplan

Kalkbrottet

Koloniområde

Kartutdrag ur översiktsplanen.

Delar av det föreslagna ändamålet följer inte översiktsplanen planeringsriktlinjer. Dels har
parkområdet inte samma avgränsning, vilket har att göra med en felaktighet i översiktsplanen. Dels anger översiktsplanen markanvändningen fritidsområde i området söder om koloniområdet (se röd markering i kartutdraget ovan).
I övrigt anges park längs med kalkbrottet och blandad stadsbebyggelse i övriga delar av
planområdet. Blåsebergavägen är markerad som huvudgata, stomlinjenät för buss och huvudcykelnät. Huvudcykelnätet ritas även ut i öst-västlig riktning genom planområdet, där
kopplingen söder om koloniområdet blir den genaste cykelvägen till Hyllie, som är en nod
för regional kollektivtrafik, och i nord-sydlig riktning väster om koloniområdet. Kopplingen över Yttre Ringvägen kommer inte att genomföras i aktuell detaljplan, men ska inte
omöjliggöras för framtiden.
En remsa norr om Yttre Ringvägen och citytunnelspåren är markerad som område lämpligt
för stora anläggningar med solenergi och vindkraft. Det sistnämnda kommer inte att prövas
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eftersom det bedöms ha en negativ påverkan på naturmiljön och rekreationen i Limhamns
Kalkbrott.
Yttre Ringvägen och järnvägen är i översiktsplanen markerad som farligt gods led. Eftersom bostäder föreslås ligga inom uppmärksamhetsområde (100 meter för väg och 80
meter från järnväg) för farligt gods behöver lämpligheten utredas.
Den planerade åtgärden bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner.
Planprogram

Planförslaget grundar sig på ett planprogram, Pp 6021, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2019. Planprogrammet anger blandad stadsbebyggelse med relativt
låg exploateringsgrad och verksamheter mot Cityspårtunneln och Yttre Ringvägen.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Stora delar av planområdet är inte planlagt. Området vid cityspårtunneln i söder är tidigare
planlagt med områdesbestämmelse (OB) 3049 som anger reservat för järnvägsutbyggnad,
området vid koloniområdet är planlagd med OB och en bit av etapp 1 Dp 4959 tas i anspråk. Områdesbestämmelserna och detaljplanebestämmelserna upphör att gälla inom
planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
6.4 Underlag till planarbetet
Parallella uppdrag

Ett parallellt uppdrag har legat till grund för detaljplanens strukturplan. Programmet till det
parallella uppdraget arbetades fram tillsammans med Atelier 01 arkitektur. Tre kontor:
AFRY, Open Studio och Brunnberg & Forshed, fick i uppgift att med utgångspunkt i översiktsplanens vision om en stad som präglas av närhet, som är tät, grön, funktionsblandad
och sammanfogad (socialt och fysiskt) samt i planområdets unika läge vid Limhamns Kalkbrott, ta fram ett platsspecifikt förslag och en strukturplan för framtida bebyggelse med offentliga rum, grönstruktur och parker inom Elinelunds gård etapp 3.
Följande deluppgifter skulle lösas:
•

Föreslå 5–7 delområden med olika karaktär inom planområdet

•

Hantera områdets kantzoner

•

Ta fram idéer för utvecklingen av Navet (den befintliga ekonomibyggnaden öster
om skogsdungen som inte planläggs i aktuell detaljplan)

•

Identifiera bästa placering av en framtida paviljong och besöksmål

Det parallella uppdraget pågick under hösten 2019. Planförslaget bygger på Brunnberg &
Forsheds förslag med tillhörande bearbetning och idéer från de andra två förslagen.
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2018-2022
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
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•
•
•
•
•
•
•

Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•
•

Vindrosor, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 2019
Riskutredning Elinelund, Sweco 2019
Historisk miljöinventering, Malmö stad 2018
Trafikbullerutredning, Tyréns 2019
Industribullerutredning, Tyréns, 2019
Naturvärdesinventering, Ecocom 2018
Dagvatten- och skyfallsutredning, WSP 2020

Övriga dokument

•

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Dp 5544 (Tyréns, 2018)

•

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Dp 4949, planprogramområde öster och
söder om kalkbrottet (Vectura, 2011)

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau
Enhetschef

Aron Wetterlund
Planhandläggare

61 (61)

