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Sammanfattning

Aktuell fastighet i Västra Hamnen avgränsas av Östra Varvsgatan
i sydväst och Lovartsgatan i sydost. Mot nordväst finns en idag
obebyggd tomt och mot nordost ska en park anläggas.
Den u-formade huvudvolymen har en tydlig sockelvåning med
entréer till cykelrum från Östra Varvsgatan. Här finns även
miljörum, förråd mm. Våningarna 2-7 innehåller bostäder.
Trapphusentréerna som nås via gatorna i sydost och i nordväst
är genomgående. 3 st radhus i två plan är placerade mot
Läparken i nordost.

Byggherre
Arkitekt
Antal bostäder
- antal i flerbostadshus
- varav hyresrätter
- varav bostadsrätter
- varav ägarlägenheter
- antal radhus
- antal LSS-boende
Antal förskoleplatser
- friyta utemiljö, kvm
Antal grundskoleplatser
Antal gymnasieplatser
Verksamhet
- typ
- BTA
Parkering
- antal bilplatser
- antal bilpoolplatser
- antal cykelplatser
Övrigt

Peab Bostad AB, Malmö
FOJAB, Malmö
144
141
3
-

Sockelvåning och gårdsfasader består av ljust vitgrått tegel. Vid
hörnen mot Östra Varvsgatan är sockeln försedd med vertikala
glasslitsar, försedda med ljusarmaturer. De övre våningsplanen
är murade med rött tegel mot de omgivande gatorna. Det röda
teglet omfamnar del av gavlarna mot parken, varefter det vitgrå
teglet tar vid in på gårdsfasaderna. Den indragna terrassvåningen har fasader av ljust skivmaterial och tak av bandtäkt
plåt. Radhusens sockelvåning av ljust vitgrått tegel med strukna
fogar och ovanvåningen bekläs med kiselbehandlad grå
träpanel.

Vy från Östra Varvsgatan i sydväst

Gården gestaltas med gräsytor, buskar och träd samt några
sittgrupper. Ett nedsänkt dike avser ta hand om dagvattnet på
gården och planteras med vattentåliga växter. Delar av
bottenvåningens fasader förses med fasadgrönska.
Parkeringsbehovet för bil löses, utöver två PRH inom
fastigheten, med parkeringsköp på annan fastighet. Behovet av
cykelplatser löses inom fastigheten, platser finns i cykelrum och
på förgårdsmark. Bilpool och lådcykelpool ingår i projektet.
Föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan vad avser
överskridande av tillåten byggnadsarea, att bestämmelser om
trafikbuller överskrids (dock redovisas värden i enlighet med
Trafikbullerförordningen som kom efter planen tillkomst) samt
mindre del av bottenvåning underskrider föreskriven rumshöjd
något. Åtgärden uppfyller detaljplanens syfte och avvikelserna
bedöms sammantaget utgöra en liten avvikelse.

Vy från Läparken i nordost
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