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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett 25-tal nya bostäder av varierande storlekar, samt
att säkerställa att Villa Vångas kulturhistoriska värden bevaras.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget innebär att den arkitekturhistoriskt mycket intressanta Villa Vånga bevaras
och beläggs med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Villan avses i första hand
nyttjas för bostäder, men planförslaget medger även kontorsverksamhet.
Befintlig tillbyggnad från slutet av 1950-talet föreslås rivas. Byggrätten för denna
tillbyggnad släcks ut tillsammans med de byggrätter i äldre, gällande detaljplan som aldrig
kommit att nyttjas.
Denna detaljplan möjliggör nya byggrätter som medger en förtätning av fastigheten i dels
ett parhus längs Köpenhamnsvägen, öster om Villa Vånga, dels två radhuslängor söder om
villan. De två radhuslängorna i söder bildar tillsammans med villan ett gemensamt
gårdsrum.
Den nya bebyggelsen placeras och utformas med hänsyn till både Villa Vånga och
kringliggande bebyggelse. De nya husen underordnas villan i såväl höjd som volym.
Bebyggelsen inom fastigheten kommer att nås från Köpenhamnsvägen. Väster om villan
nås en nedfart till ett underjordiskt garage som placeras under radhusen och del av
gårdsytan.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planeringsförutsättningar

Planområdet ligger längs med Köpenhamnsvägen och består av fastigheten Sånekulla 55,
vars area är drygt 4150 m2. Fastigheten är bebyggd med en stor, ståtlig villa, Villa Vånga,
som är placerad mot norr, mot Köpenhamnsvägen. Villan bedöms ha höga kulturvärden.
Öster om villan finns en befintlig tillbyggnad som inte bedöms inneha kulturhistoriska
värden. Planområdets södra del utgörs av den till villan hörande trädgården.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Planförslaget möjliggör en förtätning av fastigheten med ett 25-tal nya bostäder av
varierande storlekar, samt säkerställer att den befintliga, kulturhistoriskt intressanta
huvudbyggnaden Villa Vånga bevaras.

Illustrationsplan
Befintliga Villa Vånga

Den borgliknande Villa Vånga, byggd 1909, kommer även fortsättningsvis att utgöra en
mycket framträdande volym längs Köpenhamnsvägen, i kvarteret och på fastigheten.
Förändringar av villan ska göras varsamt och värdefulla karaktärsdrag ska tas till vara.
Avsikten är att Villa Vånga i första hand ska rymma bostäder. Det ska vara möjligt att även
inreda det stora vindsutrymmet samt den höga, stora sockelvåningen, till mera permanenta
vistelseytor. Som ett alternativ till bostäder kan hela eller delar av byggnaden användas för
kontorsverksamhet.
Befintlig tillbyggnad till villan, uppförd 1958, avses rivas.
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Ny bebyggelse

”Grindhuset”/parhuset mot Köpenhamnsvägen
Mot Köpenhamnsvägen, på Villa Vångas östra sida, gör detaljplaneförslaget det möjligt att
uppföra en ny bostadsbyggnad i form av ett parhus i 3 våningar, det s k grindhuset.
Parhuset ska placeras och gestaltas så att det berikar stadsvyn längs Köpenhamnsvägens
stiliga, representativa gaturum. Parhuset ska också fungera som en mjuk övergång mellan
den stora villan och de befintliga radhusen öster om denna. För att bidra till detta placeras
byggnaden bland annat i linje med och sammanbyggd med angränsande radhus. Byggnaden
kan ges ett eget, modernt uttryck men samtidigt är det angeläget att den samspelar med
både Villa Vångas mäktiga gestalt och kringliggande radhus. Sett i hela den
bebyggelsesekvens som stäcker sig från kvarteret Skoghem fram till Limhamnsvägen blir
detta parhus en viktig kompletterande volym.
”Trädgårdshusen”
Söder om Villa Vånga föreslås två radhuslängor i två våningar med en indragen, tredje
våning.
Radhuslängorna utgör fristående flygelbyggnader med gavlar vända mot villan. De ges en
placering och utformning som dels samspelar med den stora huvudbyggnaden, dels bidrar
till att övergången mot omgivningen blir mjuk. Detta sker bland annat genom att höjden på
husen i vissa delar trappas ned. Radhusen kan med fördel ges en självständig, modern
utformning, bland annat med flacka tak. På så sätt kan radhusen särskiljas från Villa Vångas
utformning och bidra till att villans kulturhistoriska värden lyfts fram.
Radhusen föreslås utformas med entréer mot en gångslinga som löper runt radhuslängorna.
Utemiljöer

Villa Vånga omsluter tillsammans med de nya radhuslängorna i söder ett gemensamt
gårdsrum. För att området även fortsättningsvis ska ha en grön karaktär längs fastighetens
obebyggda kanter och inom gårdsrummet ska en stor andel grönska och nyplantering av
träd eftersträvas.
Trafik

Den nya bebyggelsen kommer, liksom Villa Vånga även fortsättningsvis, att nås från
Köpenhamnsvägen. Väster om villan nås en nedfart till ett underjordiskt garage som
placeras under radhusen och under gårdsytan mellan radhusen.
2.2 Bebyggelse
Användning/ändamål

Inom fastigheten medges för befintliga Villa Vånga användningen bostäder (B) samt
kontor (K). Kontor kan vara ett alternativ som innebär varsammare ingrepp i byggnadens
planlösning. Inom övriga byggrätter på fastigheten medges användningen bostäder (B),
specificerat till radhus/parhus (f2).
Inom användningen bostäder ryms även äldreboende och LSS-boende.
Exploateringsgrad, täthet, höjder

För att säkerställa att ”grindhuset” placeras i linje med och sammanbyggt med angränsande
befintliga radhus samt att ”trädgårdshusen” placeras i vinkel mot villan, på ett rimligt
avstånd från fastighetsgränsen mot söder, avgränsas byggrätterna för den nya bebyggelsen.
Mark som inte utgörs av byggrätt är till stora delar reglerad som prickmark, mark där
byggnad inte får uppföras. Inom delar av prickmarken medges dock undantag för
underjordisk parkering och ramp till denna (b1). Tre mindre ytor av planområdet är
reglerade som korsmark, mark som inte får förses med byggnad med undantag för
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komplementbyggnader. Syftet med detta är att göra det möjligt att dels uppföra ett
hiss/trapphus ner till ett underjordiskt garage samt dels ett mindre växthus/lusthus i
trädgårdens södra del.
För Villa Vånga är fasadhöjden cirka 10,5 meter upp till det valmade säteritaket. Vinden
bygger på ytterligare cirka 8 meter, med en brytning efter cirka 2 meter.
För ”Grindhuset”, det nya parhuset i planområdets nordöstra del, medges en nockhöjd på
10,5 meter. Mot Köpenhamnsvägen ska takvinkeln vara 30 grader, detta för att ansluta till
befintliga radhus på grannfastigheten alldeles öster om Sånekulla 55. Utöver takvinkeln får
frontespiser och takkupor uppföras i begränsad omfattning.
Radhusbebyggelsen söder om Villa Vånga begränsas i nockhöjd till 9,5 meter,
motsvarande 3 våningar. Den tredje våningen ska vara indragen minst 2,5 meter från
fasadlivet mot öster respektive väster vilket gör att radhusbyggnaderna utmed långsidorna
är i 2 våningar. För att bidra till en mjuk övergång mot omgivningen ska radhusens gavlar
trappas ner med ”ursparningar” i tre av hörnen där nockhöjden sänks till 3,5 meters höjd,
motsvarande en våning. Takvinkeln ska vara som mest 15 grader.
Utformning

Ny bebyggelse ska utformas med fasader i puts eller tegel (f1), som en anpassning till
kringliggande bebyggelse.
Endast radhus (f2).
Den befintliga terrassen som inrymmer ett kallförråd har potential att integreras i
sockelvåningens uppvärmda del. Detaljplanen reglerar därför att befintligt terrassdäck får
underbyggas (f3).
Komplementbyggnad såsom förråd, miljöhus, hisshus och uterum får ha en högsta
totalhöjd om 3,5 meter (f4).
Mot Köpenhamnsvägen ska takvinkeln för den nya byggnaden vara 30 grader. Utöver
angiven takvinkel får frontespiser och takkupor finnas i begränsad omfattning. Syftet är att
anpassa utformningen efter angränsande, befintlig radhusbebyggelse (f5).
Utförande

Marken får underbyggs med garage och ramp (b1).
Bjälklag ska dimensioneras så att minst 10 % kan bära ett jorddjup av minst 600 mm och
ytterligare minst 40 % kan bära ett jorddjup av minst 200 mm (b2)
Maximalt 40 % av marken får hårdgöras (b3).
Syftet med bestämmelserna om planterbart bjälklag och högsta hårdgöringsgrad är att
förbättra förutsättningarna för fördröjning av dagvatten och skyfall inom området, samt att
verka för en grön miljö.
Kulturvärden

Rivningsförbud
Villa Vånga har försetts med rivningsförbud (r1). Detta eftersom villan är ett av de få
kvarvarande exemplen på de praktfulla patriciervillor som uppfördes i området under
början av 1900-talet. Villan utgör vidare en mäktig tegelborg i nationalromantisk stil, som
med sina massiva murytor av mörkt tegel är en av de främsta representanterna för denna
stil i Malmö. Villan är också en framträdande byggnad i kvarteret och längs
Köpenhamnsvägen och dess terrass i kvadermurad granit utgör mot Köpenhamnsvägen ett
arkitektoniskt framträdande element.
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Varsamhet
Ändring av byggnader och bygglovspliktiga anläggningar ska alltid utföras varsamt så att
hänsyn tas till byggnadens eller anläggningens karaktärsdrag. Byggnadernas och
anläggningarnas tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden
ska tas tillvara. Kraven gäller oavsett om det finns bestämmelser om detta i detaljplan eller
inte. I en detaljplan kan kommunen dock precisera det generella kravet på varsamhet
genom att ange bestämmelser om vilka karaktärsdrag och värden som varsamheten
speciellt ska inriktas på.
Villa Vånga har försetts med följande preciserade varsamhetsbestämmelser:
k1

Byggnad med höga arkitekturhistoriska och kulturhistoriska värden. I
planbeskrivnigens avsnitt ”värdefulla karaktärsdrag” beskrivs byggnadens och
arkitekturens utmärkande egenskaper och detaljer som inte får förvanskas

k2

Takkupor får uppföras i det nedre vertikala takfallet mot söder, öster och väster.
Takkupornas antal, placering och utförande ska följa byggandens arkitekturhistoriska
tradition. Vid gestaltning av takkuporna ska byggnadens och arkitekturens
utmärkande egenskaper och detaljer beaktas, se planbeskrivningens avsnitt
”Värdefulla karaktärsdrag”. Takkuporna ska utföras i plåt som efterliknar takets kulör
eller i kopparplåt

k3

Mur och pelare är en viktig del av helheten och ska bibehållas alternativt
återuppbyggas

De värdefulla karaktärsdragen och vad dessa innebär förtydligas under rubriken ”Värdefulla
karaktärsdrag” nedan. Under rubriken ”Takkupor” utvecklas resonemanget kring
bestämmelsen k2.
Värdefulla karaktärsdrag
Vid ändringar av byggnaden ska hänsyn tas till Villa Vångas ursprungliga
nationalromantiska, slutna utformning exteriört och interiört, så att villan bibehålls till sin
karaktär med avseende på utformning, material och byggnadsdetaljer.
Villa Vångas arkitektur tillhör den nationalromantiska ismen med inspiration från
Vasaborgar och renässansen.
Framsidans och gavlarnas fasader har stora fönsterlösa murytor av hårdbränt, mörkt tegel
murat i renässansförband (även kallat blockförband) med originell mönstermurning och
murdekor.
Det valmade säteritakets övre takfall har en flack lutning med mörkt, enkupigt glaserat
taktegel.
Framför byggnaden mot gatan höjer sig en manshög terrass av granit i tre skift. Terrassen
är helt intakt i sitt originalutförande. Dess sidor avgränsas av inhängande räcken/staket,
utförda i granit och delvis i smidesjärn.
Entrén ligger innanför en arkad av tre tegelvalv. Arkaden bär upp andra våningens balkong
vars murade bröstning ingår i fasadlivets övriga murverk.
Fönsteröppningarna består av småspröjsade en-, två- och treluftsfönster i trä med s.k.
tärningsspröjs. Spröjsutformningen förstärker borgintrycket. Fönsterplaceringen är
asymmetrisk, förutom på baksidesfasaden. Fönsterutformningen speglar de bakomliggande
rummens funktion eller representation: större fönster till mer representativa rum så som
entréhall, matsal, salong, mindre fönster till biutrymmen, trapplopp, kammare.
Koppartaken över burspråken på fram- och baksida har en mjuk tornhuvsform, i linje med
renässansidealet. Burspråken är rundade med koppförband.
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I murfasaderna finns synliga ”rester” av igenmurade öppningar. Några av dem ingår i själva
originalarkitekturen och är gjorda av historiserande skäl för att påföra byggnaden en åldrad
estetik.
Invändigt är byggnaden i bottenvåningen nära på intakt i utseendet från när villan byggdes,
men ganska hårt sliten. Dörrar och fönster är kvar i originalutförande, liksom golvmaterial
och väggpaneler.
Sammanfattande lista över värdefulla karaktärsdrag, exteriört:















Tegelfasad med renässansförband, mönstermurningar och historiserande
dekorationer
Råhuggen granitsockel och fasaddetaljer i granit
Säteritak med svart- och rödglaserat taktegel
Murade skorstenar
Öppen balkong
Arkad med öppna tegelvalv
Dekorationsmåleri
Burspråk med koppförband
Burspråkens taktäckning i kopparplåt
Småspröjsade träfönster med originalglas och tärningsspröjs
Entrédörr och glasad balkongdörr
Samtliga plåtarbeten i kopparplåt; vattenavledning och avtäckningar
Smidesräcken
Terrass, mur, murstolpar

Sammanfattande lista över värdefulla karaktärsdrag, interiört:















Planlösning/rumsindelning, t.ex. vestibul, matsal, salong, herrum och bibliotek
Trappa från husets vestibul till andra våningen med original bröstningspanel,
sittbänk, trappsteg och träräcke
Mönsterlagt stengolv i vestibulen
Mönsterlagda parkettgolv med friser
Profilerade golvsocklar och listverk
Bröstpaneler och väggfältsindelningar
Fyllningsdörrar, dörrfoder, handtag, gångjärn, beslag, spanjolettvred
Fast hyllinredning i biblioteket
Fönsterbågar med ursprungliga beslag, fönsternischer med fyllningar, fönsterbrädor
av trä/marmor/kalksten
Putsade, kälade innertak, takrosetter, stuckatur
Kassettak och bemålade takbjälkar
Naturstensspisar i vestibul och övre hall
Flänsradiatorer
Takstolskonstruktion

Takkupor
Säteritaket på Villa Vånga är byggnadens femte fasad. Taket har betydelse för villans
nationalromantiska uttryck. På baksidans takfall finns ett lunettfönster i trä med
kopparavtäckningar, i övrigt saknar vinden ljusinsläpp i dagsläget. Vid inredning av vinden
på Villa Vånga ska ljusinsläppen utföras med välgestaltade och proportionerliga takkupor i
det nedre takfallet i stil med byggnadens arkitektur och befintliga fönster. Takkuporna får
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inte bryta takfoten och ska utföras med rundad eller rak överbåge. Mötet mellan taktakkupa måste utföras omsorgsfullt så att takkuporna upplevs som ett med taket.

Villa Vångas befintliga utförande - trädgårdsfasaden.

Exempel på hur Villa Vånga på ett hänsynsfullt skulle
kunna kompletteras med ytterligare takkupor.

Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning.
2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark

Planförslaget innebär att delar av befintlig trädgård bebyggs och att ett nytt samlande
gårdsrum skapas mellan Villa Vånga och de två nya radhuslängorna söder om villan.
Gårdsrummet bör, liksom övriga utemiljöer, utformas med omsorg och med en stor andel
grönska och icke-hårdgjorda ytor. Detta för att bevara områdets gröna karaktär och skapa
kvalitativa utemiljöer för de boende. Som ett led i att underlätta för en grön utemiljö ska
bjälklaget ovanpå det underjordiska garaget utföras som delvis planterbart (b2). Genom att
relativt stora ytor inom fastigheten inte får bebyggas ges också goda förutsättningar för träd
att planteras och växa.
De nya byggnaderna på fastigheten innebär att ett antal av de befintliga träden måste fällas.
Det är önskvärt att de äldre, i vissa fall skadade träd, som fälls ersätts med nya. Särskilt
utmed fastighetsgränserna på trädgårdssidan är det angeläget att återskapa en frodig
grönska med åter- och föryngringsplantering av stora träd. Vid val av arter bör viss hänsyn
tas till den ursprungliga planteringen. De träd som fälls bör ersättas med minst det antal
träd som avverkas i samband med nybyggnation, och med planteringar av olika slag.
2.4 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Planförslaget innebär inga förändringar av befintliga förhållanden på det allmänna gångoch cykelvägnätet.
Gång- och cykeltrafikanter når den nya bebyggelsen via den befintliga gång- och cykelväg
som finns utmed Köpenhamnsvägen. Angöring görs vid Villa Vångas västra respektive
östra sida för vidare anslutning via gångbanorna, som är körbara med bil, vid radhusen.
Biltrafik

Planförslaget medför inte några förändringar av befintlig gatustruktur. Bilar ges fortsatt
möjlighet att angöra fastigheten vid villans västra gavel, därifrån nås en ny underjordisk
garageanläggning. Det kommer även vara möjligt att angöra på villans östra sida, ex för
räddningsfordon. Dessutom möjliggörs angöring för de boende intill radhusen genom
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körbara gångbanor, vilka är tänkta att användas i undantagsfall, exempelvis vid in- och
utflytt eller för rörelsehindrades behov.
I samband med bygglov krävs en redovisning av körradier för samtlig angöring, såväl för
personbilar som för leveransfordon och sopbilar.
In/utfart
Köpenhamnsvägen är ett vältrafikerat stråk för såväl biltrafik som för gång- och cykeltrafik.
Detta ställer krav på utformningen av den infart till garagenedfart som planeras vid den
befintliga utfarten i västra delen av fastigheten. Sikten måste säkras från planområdets
utfart för att bilförare ska kunna upptäcka såväl andra bilar som gång- och cykeltrafikanter i
god tid. Likaså ska man som gående och cyklande känner sig trygg med tydlig markering av
att här finns en in/utfart.
Bilparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Det slutgiltiga
bilplatsbehovet fastställs i bygglovet och beror på om och i så fall vilken omfattning
fastighetsägaren väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder samt vad som faktiskt byggs.
För radhus anger normen 1,5 bilplatser/radhus inklusive besöksparkering när parkeringen
löses med gemensam parkering. Bilplatsbehovet har beräknats till ca 24 bilplatser för
radhusen. Bilplatsbehovet för lägenheterna har beräknats till ca 11 bilplatser
(parkeringstalet för basnivå har använts).
I samband med bygglov krävs en särskild parkeringsutredning för att visa parkeringsbehov
och tänkta parkeringslösningar. Vid en eventuell verksamhetsetablering krävs en
verksamhetsbeskrivning utifrån vilken antal anställda samt uppskattningar om antal
besökare ska kunna utläsas.
Parkeringsbehovet ska tillgodoses på kvartersmark, dock nödvändigtvis inte inom den egna
fastigheten. Om tillräckligt antal bilplatser inte går att lösa inom egen fastighet kan avtal
skrivas för att lösa resterande bilplatser på annan fastighet.
Planförslaget möjliggör att det kan byggas ett underjordiskt parkeringsgarage som
inrymmer det beräknade behovet om ca 35 bilplatser, därutöver kan det i det nya
underjordiska planet inrymmas plats för cykelparkering och förråd. Ned- och uppfartsramp
placeras längs fastighetsgränsen mot väster. Därutöver möjliggörs åtkomst via en hiss på
gården. Garagenedfarten ska utformas så att den säkerställer fotgängares och cyklister
åtkomst, förslagsvis genom en upphöjd sektion intill körbanan.
Minst en tillgänglig bilplats för rörelsehindrade ska ordnas inom 25 m från entréerna.
Cykelparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Cykelplatsbehovet ska
lösas på kvartersmark inom fastigheten. Cykelplatsbehovet är beräknat till ca 30
cykelplatser för flerbostadshusen. 40 % av cykelplatserna ska vara lättillgängliga och 10 %
av platserna ska vara anpassade för platskrävande cyklar. För radhusen anger normen 4
cykelplatser/radhus varav 1 ska vara anpassad för platskrävande cykel.
I samband med bygglov krävs en särskild parkeringsutredning för att visa parkeringsbehov
och tänkta parkeringslösningar. Vid en eventuell verksamhetsetablering krävs en
verksamhetsbeskrivning utifrån vilken antal anställda samt uppskattningar om antal
besökare ska kunna utläsas.
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2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Bebyggelsen kan anslutas till befintligt, kommunalt ledningsnät för vatten- och spillvatten.
Dagvatten

Bebyggelsen kan anslutas till befintligt, kommunalt ledningsnät för dagvatten.
För att minska belastningen på ledningsnätet är det önskvärt att fastigheten utformas så att
fördröjning av dagvatten kan ske inom fastigheten, genom fördröjningsvolymer så som
exempelvis en stor andel gröna och genomsläppliga ytor, trädplantering och utformning av
växtklädda tak.
Skyfallshantering

Bebyggelse och fastighet ska höjdsättas så att avrinning kan ske bort från husen, mot
Köpenhamnsvägen och översvämningsytor inom fastigheten. Avrinning mot angränsande
fastigheter får inte öka.
Rivningen av tillbyggnaden till Villa Vånga öppnar upp till fler fria vattenvägar ut mot
Köpenhamnsvägen vid skyfall.
Avfallshantering

Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Avfallsplan 2016–2020 för Malmö stad och
Burlövs kommun.
Hämtplatser för avfall ska vara belägna i markplan med kortast möjliga avstånd till
uppställningsplats för hämtningsfordon. Dragvägen ska vara lättframkomlig och fri från
hinder som försvårar hämtningen. Manuell hämtning kan kräva jämn, hårdgjord dragväg
utan trösklar och trappsteg.
Avsikten är att avfallshanteringen ska samordnas inom planområdet och att gemensamma
utrymmen för sopor ska placeras i nära anslutning till Köpenhamnsvägen.
Miljö-/sophus bör ges en diskret utformning, en del av sophanteringen kan integreras i
villans sockelvåning.
Värme, el, tele

Bebyggelsen kan anslutas till befintliga ledningsnät. Idag värms fastigheten upp med gas
men det kan bli aktuellt med fjärrvärme.
2.6 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet (a1).
Villkor för startbesked

Startbesked får inte lämnas förrän eventuella markföroreningar inom området har
avhjälpts.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Sammanfattande motivering till denna bedömning:
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att omdisponera gällande, outnyttjade,
byggrätter för bostäder, samt att säkerställa att Villa Vångas kulturhistoriska värden
bevaras. Förändringarna sker inom ett kvarter som sedan tidigare är bebyggt och som har
förtätats successivt.
Planområdet berör inte något Natura 2000-område.
Planområdet berör inte någon särskilt värdefull naturmiljö. Villas Vångas kulturhistoriska
värden säkerställs genom rivningsförbud, varsamhetsbestämmelser och anpassning av
tillkommande bebyggelse.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka luft- och vattenkvaliteten på ett
sådant sätt att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas (luft), respektive försvårar
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna (vatten). Den planerade användningen
innebär vidare ingen risk för människors hälsa och området är inte heller berört av någon
annan källa till betydande risk för människors hälsa.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Villa Vånga kommer även fortsättningsvis att vara den byggnad som framträder tydligast
längs Köpenhamnsvägens södra sida. Villans framstående roll i gaturummet förstärks av att
befintlig tillbyggnad rivs och ersätts av det så kallade ”Grindhuset”, som placeras skilt från
villan.

Idéskiss som visar hur det nya parhuset öster om villa Vånga kan utformas.
Med sin placering i förlängningen av befintlig radhuslänga kommer ”Grindhuset” att bidra
till att tydliggöra och stärka upplevelsen av Köpenhamnsvägens gaturum. Grindhuset
kommer också att fungera som en förbindelselänk mellan de befintliga radhusen och Villa
Vånga.
De föreslagna radhusen söder om Villa Vånga blir endast obetydligt synliga från
Köpenhamnsvägen, men innebär en stor förändring av nuvarande trädgårdsmiljö. Deras
placering och utformning kommer att få stor påverkan på hur man upplever villan och
miljön kring denna och de har därför, liksom grindhuset, anpassats för att underordna sig
villan och skapa en mjuk övergång mellan denna och kringliggande bebyggelse.
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Sol/skuggstudie

En skuggstudie visar solförhållanden och skuggverkan på dels angränsande tomter samt
dels på den gemensamma gårdsytan. Den visar att påverkan dels på granntomterna blir
acceptabel liksom att det är ett rimligt solintervall på samtliga uteplatser.

Vår- och höstdagjämning klockan 9.

Vår- och höstdagjämning klockan 12.

Vår- och höstdagjämning klockan 16.

Sommarsolstånd klockan 9.

Sommarsolstånd klockan 12.

Sommarsolstånd klockan 16.

Kulturmiljö

Planförslaget innebär förändringar för områdets bebyggelsemiljö, eftersom förslaget
innebär en förtätning på fastigheten. Förtätningen bedöms inte påverka Villa Vångas
arkitektur negativt.
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Kvarteret som Villa Vånga ingår i bestod tidigare i huvudsak av uppväxta, parklika
trädgårdar med stora patriciervillor. Kvarteret har dock förtätats i omgångar och flera äldre
villor har rivits för att ge plats för ny bebyggelse, bland annat den radhusbebyggelse som
tillkom under 1980-talet. Kvarteret har därmed successivt ändrats och dess arkitektoniska
mångfald är idag påfallande. Detta innebär att den förtätning av fastigheten Sånekulla 55,
där Villa Vånga ligger, som nu föreslås ligger i linje med den utveckling av förtätning inom
kvarteret som skett under lång tid. Det är ingen kulturhistoriskt och arkitektoniskt
sammanhållen bebyggelsemiljö som påverkas av förslaget.
Till skillnad från kvarteret som helhet är Villa Vånga välbevarad och hyser stora
kulturhistoriska värden. Ombyggnaden och renoveringen av villan för att denna ska rymma
tänkt användning förutsätter vissa förändringar av villan. För att denna förändring inte ska
innebära en förlust av dessa viktiga kulturhistoriska värden, såväl exteriört som interiört,
innehåller detaljplanen såväl rivningsförbud som varsamhetsbestämmelser. Se vidare under
avsnitt ”Kulturvärden” i avsnittet som handlar om planförslaget.
Planförslaget innebär vidare att den till villan okänsligt gjorda tillbyggnaden från 1958
kommer att rivas, samt att de outnyttjade byggrätter som den gällande detaljplanen från
1973 möjliggjorde tas bort. Det blir därmed inte längre möjligt att bebygga fastigheten med
en flygelbyggnad i 2 plan kopplad direkt till Villa Vångas västra sida. Därmed friläggs Villa
Vånga från tillbyggnader vilket förstärker de kulturhistoriska värdena. Alla former av
tillbyggnader i direkt anslutning till någon av Villa Vångas fasader blir otillåtna.
Ny föreslagen bebyggelse har anpassats efter Villa Vånga i placering, höjd och volym så att
villan även fortsättningsvis får en framträdande roll längs Köpenhamnsvägen och på
fastigheten. Avsikten är också att den nya bebyggelsen ska utformas på ett sätt som
samspelar med och samtidigt skiljer sig från Villa Vånga, så att villans kulturhistoriska
värden lyfts fram i förhållande till den nyare bebyggelse. Se vidare under rubriken
”Planförslag”.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
Naturmiljö, grönstruktur och park

Föreslagen byggnation med radhus på tomten betyder att delar av befintlig grönyta
kommer att försvinna. För att minimera förlusten är det viktigt att kvarstående ytor
utformas med betydande gröna inslag.
Även ett antal av de befintliga träden behöver fällas för att ge plats för byggnationen.
Många av träden är dock gamla och börjar succesivt bli sämre, flera av dem är också
skadade. För att bevara områdets gröna lummiga karaktär och skapa goda boendemiljöer
måste en omsorgsfull föryngring och nyplantering av träd göras – och då gärna med
likartade träd som de som man tvingas ta bort. Återplantering bör ske i synnerhet längs
fastighetsgränserna mot väster, söder och öster. Även mot gatusidan och inom det nya
gemensamma gårdsrummet som bildas mitt på fastigheten finns ytor och förutsättningar
för plantering av nya träd.
Risker och säkerhet

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon varför kommande konstruktioner
ska uppföras radonskyddade.
Räddningstjänsten kommer att kunna angöra inom fastigheten. Möjlig uppställningsyta för
räddningsfordon finns vid villans gavlar. Avståndet till radhusen längst i söder underskrider
då 50 meter. Som alternativ kan Räddningstjänsten angöra längs Köpenhamnsvägen,
avståndet till radhusen längst bort blir då ca 70 meter.
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Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
Luftkvalitet

Halterna av luftföroreningar i området ligger idag under såväl miljökvalitetsnormerna för
luft som det nationella miljömålet ”Frisk luft”. Planförslaget bedöms inte bidra till någon
nämnvärd försämring av luftkvaliteten i området.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar. Slutlig recipient är
Lommabukten.
Den ekologiska statusen för Lommabukten är måttlig. Målet är att uppnå god ekologisk
status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen för avrinningsområdet klassificeras som god,
exklusive kvicksilver och bromerad difenyleter.
Planförslaget innebär att andelen hårdgjord mark ökar något, men inom fastigheten
eftersträvas en fortsatt grön miljö med vegetation som kan ha en renande inverkan på
dagvattnet. Planen har ett krav på att minst 50 % av garagebjälklagets obebyggda del, den
obebyggda ytan mellan radhuslängorna, ska vara planterbart.
Genomförandet av detaljplanen innebär ingen användning som avger föroreningar.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära så små förändringar för
föroreningssituationen att genomförandet av detaljplanen inte medför någon risk för
försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

En större yta söder om planområdet är i kommunens översiktsplan utpekad som
uppmärksamhetsområde vid skyfall. Det aktuella planområdet utgör dock inget
problemområde vid skyfall. Vid stora regn avleds vatten i området idag längs
Köpenhamnsvägen västerut, mot Limhamnsvägen och Ribersborg.
Inom planområdet finns en lågpunkt som fördröjer dagvatten. I samband med projektering
och byggnation är det viktigt att säkerställa att avrinning även fortsättningsvis kan ske mot
Köpenhamnsvägen. Avrinningen mot angränsande fastigheter får inte öka. Det är också
viktigt att bebyggelse och fastighet höjdsätts så att avrinning sker bort från husen och
vidare längs Köpenhamnsvägen och vidare ut i Öresundsparken.
Föroreningar

Mark
För planområdet har en markteknisk undersökningsrapport (MUR) samt PM –Geoteknik
och markmiljö tagits fram (Malmö, Sånekulla 55, Geoteknisk och markmiljöundersökning,
D965, 2020-05-28).
Den markteknisk undersökningsrapporten konstaterar att utförd undersökning gällande
markprover visar att befintlig mullhaltig ytjord och fyllning vanligen har halter inom
intervallet KM-MKM (Känslig markanvändning – mindre känslig markanvändning, s.k.
MKM-massor). Undantaget är i en punkt i öster (bh 4) där FA-halt av PAH H finns i
ytjorden. Naturlig mineraljord, även under FA-halten, har i samtliga fall halter <MRR.
Ingen lukt eller okulär påverkan på grundvattnet har kunnat påvisas i samband med
jordprovtagningen.
Rapporten konstaterade även att en okulär bedömning av det mycket sparsamt
förekommande grundvattnet inte visade några tecken på föroreningar. Risken för
förorening bedöms också som mycket liten eftersom påträffade jordföroreningar är stabila
och hårt bundna till (jord)partiklar. Detta gäller även den högre PAH-halten i borrpunkt 4.
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Den åtgärd som är aktuell är bortschaktning av förorenad jord och utförs lämpligen i
samband med etablering av ny byggnad. Samtliga ytjordsmassor kommer automatiskt att
behöva bortschaktas av grund-/anläggningsskäl för ny tillbyggnad och anläggningar.
Förorenade massor kommer i princip automatiskt att bortschaktas och utgöra s.k.
överskottsmassor.
Då urgrävning av förorenade massor kommer att bli aktuellt i samband med tillbyggnad,
kommer en skriftlig anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i ett förorenat område att behöva lämnas in. I denna
anmälan kommer en beskrivning av hur de urgrävda massorna kommer att hanteras samt
kontroll och åtgärder av de massor som bedöms eventuellt kunna lämnas kvar.
I det tekniska samrådet ska ytterligare mark- och grundvattenundersökningar utföras för att
säkerställa det som konstaterats i rapporten. Detta görs lämpligen i samråd med
Miljöförvaltningen.
Tak- och vindsutrymmen
Med anledning av att vindsutrymmet på Villa Vånga avses inredas med bostäder har en
bedömning gjorts av Tyréns, daterad 2020-06-18, angående föroreningar i
takkonstruktionen, dels fukt – och mikrobiella skador, dels lukt och emissioner från
träskyddbehandlat virke. Om inte åtgärder utförs, påverkas innemiljön negativt, p g a fuktoch mikrobiella skador, mestadels i takkonstruktionen och intill- och underliggande
konstruktioner. Därutöver vad gäller lukt och emissioner från träskyddsbehandlat virke.
Virket innehåller relativt höga andelar av impregneringsmedel polycykliska aromatiska
kolväten (PAH) som förekommer i kreosot, stenkolstjära, slaggaska och liknande material.
Det är sannolikt att trämaterialet har behandlats med kreosot eller stenkolstjära. Eventuella
emissioner från virket kan sannolikt byggas bort genom blästring. Skadat organiskt material
som inte kan behandlas med blästring kan bytas ut. Därutöver ska lägenheterna utföras
lufttätt samt hålla mekanisk ventilation i balans så att inte undertryck i lägenheterna uppnås.
Konstruktionen bör innehålla en tät duk som eliminerar eller starkt minskar ovanstående
problem genom att förhindra en sådan förorening av inomhusluften. Duken monteras
inomhus som ett heltäckande lager.
Omgivningsbuller

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 m2
är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida 50 dBA
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån inte
överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid
smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.
Planområdet är utsatt för visst trafikbuller från Köpenhamnsvägen, men bullernivåerna är
enligt Malmö stads beräkningar inte så höga att riktvärdena för buller överskrids vid
planerade bostäder.
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Ekvivalent ljudnivå inom området.
Beräkningar från Malmö stad

Trafikkonsekvenser

Planförslaget medför inte några förändringar av befintliga gatustrukturer eller av befintligt
kollektivtrafiknät. Den nya bebyggelsen väntas inte heller medföra några betydande
konsekvenser för trafikmängden i området. Fler boende och besökare till fastigheten
innebär förvisso en extra påfrestning lokalt, men med tanke på det relativt låga antalet nya
bostäder görs bedömningen att inga trafikåtgärder behöver vidtas. Köpenhamnsvägen
kommer även fortsättningsvis att fungera som tillfartsväg till området.
3.3 Ekonomiska konsekvenser

Bestämmelser om skydd av kulturvärden i detaljplan, förbud mot rivning, kan utlösa krav
på ersättning. Rätten till ersättning gäller endast om den skada som rivningsförbudet
medför är betydande i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Avsikten är att Sånekulla 55 även fortsättningsvis ska utgöra en fastighet med möjlighet till
att stycka av de 2 parhusen till ägarrätter och låta övriga delar bildas för bostadsrätter.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att medge bebyggelse med lägenheter och radhus i varierade hustyper och storlekar i ett
område som i övrigt domineras av större bostäder i villa- eller radhusform.
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 bland annat
tillgången till en grön, gemensam trädgårdsmiljö, liksom till närliggande Ribersborgsfältet.
Områdets trafikstruktur med lugna villagator respektive separata gång- och cykelvägar längs
Köpenhamnsvägen och Limhamnsvägen gör också att oskyddade trafikanter på ett
trafiksäkert sätt kan ta sig till bland annat Ribersborgsfältet och närliggande skolor.
Tillgänglighet

Planområdet är relativt flackt vilket ger goda förutsättningar för att skapa en tillgänglig
miljö.
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Jämställdhet

Planförslaget möjliggör uppförande av bostäder i ett kollektivtrafiknära läge vilket innebär
att bilen inte blir en avgörande faktor för möjligheten att bo i området. Kvinnor tenderar
att använda cykeln och kollektivtrafiken i högre grad än män. Planläggning i
kollektivtrafiknära lägen med ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät tenderar således att
gynna kvinnors rörlighet.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera cirka 25 bostäder inom området. Med
utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och att huvuddelen av
bostäderna kommer att bestå av småhus bedöms bostäderna generera ett behov av ca 9
förskoleplatser och 4 grundskoleplatser. På kort sikt kan behovet bli högre, beroende av
inflyttningstakten i området. Beräkningen är genomförd med hjälp av en modell för
beräkning av för- och grundskoleplatser i ny bebyggelse, framtagen av
stadsbyggnadskontoret 2017.
Behovet av förskola och grundskola löses genom att det i angränsande områden finns
befintliga förskolor och grundskolor, vilka bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa
barn.
Kommersiell service

Genomförandet av detaljplanen innebär ett tillskott av framför allt bostäder i området,
vilket ger en liten utökning av kundunderlaget till närliggande kommersiella service.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan
fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
4.2 Tekniska genomförandefrågor

I det fall fornlämning påträffas under markarbeten ska arbetet avbrytas och kontakt tas
med länsstyrelsen. Ingrepp i fornlämning regleras i Kulturmiljölagen (1988:950) och beslut
gällande detta fattas av länsstyrelsen.
Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Området ligger inom normal insatstid för Räddningstjänsten.
Brandposter finns i Köpenhamnsvägen och anses vara i tillräcklig omfattning. 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.
I samband med bygglovsansökan kan exploatören behöva redovisa mer detaljerade
bullerberäkningar.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
Genom avtal har klargjorts att för rivningsförbudet av villan, finns inga ersättningsanspråk
från fastighetsägaren.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Avsikten är att Sånekulla 55 även fortsättningsvis ska utgöra en fastighet med möjlighet till
att stycka av de 2 parhusen.
Om fastigheten delas, uppstår det behov av samverkan av gemensam anläggning såsom
bl.a. garage, ledningar, avfall, cykelplatser, trädgård mm.
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Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av
ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av fastighetens centrala läge och storlek i förhållande till behovet
av fler bostäder i Malmö.
Planförfarande

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

I planuppdraget för den aktuella detaljplanen angavs att uppdraget syftade till att i
detaljplan pröva lämpligheten att omdisponera gällande, outnyttjade byggrätter för bostäder
samt att även undersöka möjligheterna för en förskola. Efter en genomgång av
förutsättningarna inom planområdet har det sedermera, av olika skäl, inte bedömts lämpligt
att etablera en förskola med den eftersträvade omfattningen på platsen. Det nu
framarbetade planförslaget omfattar därför inte något förslag om förskoleändamål inom
området.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontorets planavdelning i nära samarbete med
stadsarkitektkontoret. Därutöver har tjänstepersoner från Malmö muséer, fastighets- och
gatukontoret samt förskoleförvaltningen deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet ligger i norra Limhamn, nära Ribersborg och direkt angränsande till
Köpenhamnsvägen. Planområdet omfattar fastigheten Sånekulla 55 som ägs av Villa
Vångas vårdhem och som har en area av 4154 m2.
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Ortofoto med planområdet markerat med röd linje.
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Platsens historik

Planområdet utgör del av Västervång, ett av de äldre villaområdena som började växa upp
på åkermarken utmed Malmös kust under senare delen av 1800-talet. Bebyggelsen i dessa
villaområden bestod till en början i hög grad av sommarhus åt stadens välbeställda, men
kom under slutet av 1800-talet att förtätas och utvecklas med permanentbostäder.
Kännetecknande för områdena är de ursprungligen stora, ibland parkliknande tomterna
med friliggande större villor.
Inom kvarteren Sånekulla och Framnäs uppfördes kring sekelskiftet 1800–1900 flera stora
patriciervillor. Flera av dem har rivits men några finns bevarade, bland dem Villa Vånga
vars huvudbyggnad är kvar i ganska välbevarat originalskick i kvarterets östra del. Ut mot
Limhamnsvägen ligger den mycket stora klassicistiska Strandvillan.
Villa Vånga uppfördes som bostad åt stadsläkaren August Fornmark, 1909. Byggnaden
ritades av arkitekt Erik Hahr som en friliggande villa med stor trädgård. På
huvudbyggnadens östra gavel fanns en sidobyggnad som på 50-talet ersattas med en ny
flygelbyggnad. Under 1970-talet övergick fastigheten och byggnaden till att användas som
vårdhem. Denna funktion hade villan fram till 2013. De sista åren har byggnaden använts
som boende för unga flyktingar.

Originalritningarna Villa Vånga från 1909, inklusive flygelbyggnad med kök, orangeri och pigkammare.
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Originalritningarna Villa Vånga från 1909, inklusive flygelbyggnad med kök orangeri och pigkammare.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet ligger utmed Köpenhamnsvägen, ett brett, trädplanterat gaturum som möter
Limhamnsvägen och rekreationsområdet Ribersborg i väster. I fonden av
Köpenhamnsvägen, bortom Ribersborg, breder Öresunds vatten ut sig.
Kvarteret Sånekulla, som planområdet ingår, i är mångskiftande till sin karaktär och består
av både stora och små villatomter, liksom av mindre radhustomter.
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Kvarteret Sånekulla, som före 1975 var uppdelat i kvarteret Framnäs och Sånekulla, markerad med röd prickad
linje. Gul linje visar större villor och gårdar som fortfarande finns kvar i området.
Bebyggelse

Villa Vånga
Villa Vånga är en kraftfull, palatsliknande villa byggd i nationalromantisk stil, placerad med
en nära och tydlig relation till Köpenhamnsvägens gaturum.
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Byggnaden omfattar två hela våningar ovanpå en manshög granitsockel. Därutöver finns en
mycket stor vind under ett säteritak. Den har en byggnadshöjd på totalt cirka 10 meter över
gatan och en nockhöjd av cirka 18 meter.
Framför byggnaden mot gatusidan har byggnaden en symmetriskt utformad granitsockel
som är sockeln till en terrass med djupet ca 8 meter och längden cirka 20 meter. Terrassen
är för upplevelsen av Villa Vånga ett dominerande och framträdande byggnadselement.
Byggnadskroppen är i stora drag symmetriskt uppbyggd med mitt på framsidan en
markerad ingång under 3 valv. Ovanför dessa finns en några meter djup balkong som
flankeras av två sidoskepp. På fram- och baksida finns burspråk. På framsidan är
burspråket placerat vid det som ursprungligen var bibliotek vid västra ”flygeln”. På
baksidan är burspråket placerat symmetriskt mitt på fasaden vid det stora rum som var
matsal. Invändigt är byggnaden i bottenvåningen nära på intakt i utseendet från när villan
byggdes, men ganska hårt sliten.
Byggnaden är uppbyggd av gediget mörkrött massivt tegel med detaljer i koppar. Taket är
klätt i glaserat tegel.

Villa Vånga sedd från Köpenhamnsvägen.

Villa Vånga sedd från trädgården.

Tillbyggnad
På fastigheten finns utöver Villa Vångas huvudbyggnad en enklare tillbyggnad från slutet på
1950-talet inrymmande ett nytt kök ett stort vistelserum och några sovrum.
Kringliggande bebyggelse
Villa Vångas direkta grannfastigheter är bebyggda med två grupper av radhus från 1980talet. Den ena gruppen består av tre längor med sammanlagt 16 radhus belägna väster om
Villa Vånga. Den andra gruppen består av två längor med 12 radhus öster om Villa Vånga,
varav 5 utmed Köpenhamnsvägen. Denna radhusgrupp slutar med en brandgavel alldeles
intill tomtgränsen mot Villa Vånga. Radhusen är förhållandevis stora och är uppförda i två
våningar med en tredje indragen våning.
Öster om Villa Vånga och den öster om flankerande, relativt neutrala radhusgruppen, ligger
på fastigheterna Skoghem 10, 16, 21 och 22 två grupper med urbana ”stadsvillor”, dvs små
flerbostadshus som uppfördes i mitten av 1990-talet. Dessa hus är intressant komponerade
i volymer och gestaltning som bryter ner skalan och är utformade med stora, uppglasade
partier mot Köpenhamnsvägen.
Mitt emot Villa Vånga längs Köpenhamnsvägen ligger kvarteret Potatisåkern – ett område
med postmodernistiska flerbostadshus som stod klart i mitten på 1990-talet.
Söder om Villa Vånga ligger en grupp med stora, låga 1 ½-plansvillor och någon enstaka 2plansvilla byggda på 1950-talet.
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Flygfoto över Villa Vånga med närmsta omgivning, vy från norr. Foto Malmö stad

Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad
Planområdet ingår i karaktären ”Småskalig bebyggelse” enligt Handlingsprogram för arkitektur
och stadsbyggnad. Enligt programmets rekommendationer ska stor hänsyn tas till den
befintliga bebyggelsens karaktär, skala, färger och proportioner vid förändringar. Den
småskaliga bebyggelsens gröna karaktär ska bevaras och stor vikt ska läggas vid
gaturummets utformning vid förändringar i befintliga områden samt vid nybyggnad.
Kulturmiljö

Villa Vånga är exteriört mycket välbevarad med höga kulturhistoriska värden. Även
interiört finns ursprungliga inredningar med kulturhistoriskt värde, även om byggnadens
interiör generellt är sliten och förändringar hanterats okänsligt.
För villan gjordes inför samrådet en antikvarisk förundersökning som del av ett
sakkunnighetsutlåtande i kulturvärden, i vilken värdefulla detaljer och karaktärsdrag listas.
(Sakkunnighetsutlåtande i kulturvärden avseende planändring på fastigheten Sånekulla 55, Villa Vånga,
Malmö, Tengbom, 2018-12-18). Inför granskningen gjordes ytterligare en utredning,
Utlåtande kulturvärden (KUL-utredningen) Tengbom 2020-04-27. Se vidare under rubriken
”Kulturvärden” i avsnittet som handlar om planförslaget.
Naturmiljö

Planområdet berörs inte av Naturvårdsplan för Malmö.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet är relativt flackt och ligger på en markhöjd av cirka 7 meter över havet
(höjdsystem RH2000). I den södra delen av fastigheten finns en lågpunkt där vatten blir
stående vid skyfall, till ett djup av 0,1-0,2 meter.
Trädgården består av en stor gräsbevuxen, relativt öppen yta, kantad av buskage och
trädplanteringar.
På fastigheten finns ett 20-tal träd bl a flera fruktträd. Några av träden är stora bland annat
en ovanligt stor björk. En inventering av träden har gjorts som dock visar att ett flertal träd
är skadade. I områdets södra utkant finns dock bl a ett fint exemplar av sykomorlönn och
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direkt söder om Villa Vånga finns ett fint magnoliaträd. Det är önskvärt att befintliga
trädslag behålls eller återplanteras.
I kommunens grönplan anges att planområdet har tillgång till fem parkstorlekar inom
rimligt avstånd. Tillgången till park är därmed god.
Kollektivtrafik

Närmsta busshållplats nås inom 150 m väster om planområdet. Här trafikeras
Limhamnsvägen av busslinje 7. Kollektivtrafikförbindelser finns även ca 600 m öster om
planområdet vid Erikslust där busslinje 3 och 4 passerar.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet ligger i direkt anslutning till Köpenhamnsvägen som utgör huvudgata i
området. Köpenhamnsvägen utgörs av bilkörfält för dubbelriktad trafik, fickparkeringar
utmed gatan i båda riktningar samt ett huvudcykelstråk med cykelbanor på ömse sidor.
Angöring till fastigheten görs från Köpenhamnsvägen vid Villa Vångas västra respektive
östra gavel där ett fåtal markparkeringar finns anordnade på båda sidor. Den hårdgjorda
markytan på den östra sidan används för matleveranser samt för uppställning av sopkärl.
Utöver markparkeringar finns idag inga ytterligare markytor anpassade för trafik eller
parkering.
Teknisk försörjning

Det finns i Köpenhamnsvägen ett väl utbyggt ledningsnät för el, tele, gas och VA.
Kommunal och kommersiell service

Närmaste skolor finns cirka 700 - 900 meter bort, mot öster i Mellanhedsskolan och
Slottsstadens skola och mot norr Fridhemsskolan. Förskolor finns på motsvarande avstånd
från planområdet, bland annat i anslutning till skolorna.
Närmsta större livsmedelsbutik är ICA Malmborgs och Lidl ca 600 meter sydost om
planområdet, vid Erikslustplan vid korsningen Köpenhamnsvägen-Erikslustvägen.
Småbutiker och restauranger finns på vid Erikslust samt längs Köpenhamnsvägen.
5.3 Tidigare ställningstagande
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Området omfattas av riksintresse för kustzonen och för kulturmiljövård för Malmö (M: K
114 Malmö).
Riksintresset för kustzonen har en vid utbredning och omfattar stora delar av Malmö.
Riksintresset bygger på att kustområdenas natursköna och kulturellt intressanta områden
har ett särskilt stort värde för rekreation och turism för den breda allmänheten och att
dessa värden ska skyddas mot exploatering som gör att de går förlorade. Eftersom
planförslaget innebär en förtätning av ett redan bebyggt område bedöms förslaget inte
riskera att påtagligt skada riksintresset.
Riksintresset för kulturmiljövård yttrar sig genom att stadens historiska utveckling ska vara
avläsbar. Den sammanhållna miljön ut mot Köpenhamnsvägen är viktig för läsbarheten,
dvs möjligheten att förstå och uppleva utveckling av den miljö med förnäma villor som
växte fram kring sekelskiftet 1900 i Malmö. Mot bakgrund av att kvarteret Sånekulla redan
har genomgått många förändringar och att planförslaget utformas med hänsyn tagen till
Villa Vånga bedöms planförslaget inte riskera att påtagligt skada riksintresset.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som blandad stadsbebyggelse, med småskalig
bebyggelse som befintlig karaktär. I området kan tätheten för kompletterande bebyggelse
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vara lägre än i områden med tätare bebyggelse och högre kollektivtrafikutbud, men ett
effektivt markutnyttjande ska eftersträvas. I framför allt kollektivtrafiknära läge kan en
högre täthet än områdets genomsnittliga vara lämplig.
Längs Köpenhamnsvägen, mellan Mellanhedsparken och Ribersborg, redovisar
översiktsplanen en existerande prioriterad grön koppling. Köpenhamnvägen pekas också ut
som huvudgata med befintligt prioriterat gångstråk och huvudcykelnät.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Inom planområdet gäller stadsplan PL 1256 för del av
kvarteret Sånekulla. För den nu aktuella fastigheten, Sånekulla 55, gjorde planen det möjligt
att utöka befintligt vårdboendet i nya
byggnadsvolymer. Den befintliga villan
med dess tillbyggnad i 1 våning skulle,
enligt gällande detaljplan, kunna tillbyggas
med en 2-plansbyggnad placerad i vinkel
vid västra gaveln. Denna tillbyggnad har
dock aldrig utförts. I övrigt gjorde
detaljplanen det möjligt att uppföra en 1vånings villa i södra hörnet. Inte heller
denna har byggts.
Tomtindelningen TI 1476S gäller som
fastighetsindelningsbestämmelse.
Gällande detaljplaner och
fastighetsindelningsbestämmelser upphör
att gälla inom planområdets gränser i
samband med att denna detaljplan vinner
laga kraft.
Detaljplanen för Villa Vånga från 1979. Aktuellt
planområde markerat med röd linje.

Riktlinjer för Fridhem, Västervång, Bellevue

Planområdet omfattas av Riktlinjer för Fridhem, Västervång, Bellevue, antagna av
stadsbyggnadsnämnden år 2000. Enligt riktlinjerna bestäms karaktären för ett område i hög
grad av utformningen av gaturummen och de gemensamma platserna. Som fastighetsägare
medverkar man till att skapa bilden av stadsdelen. Det spelar stor roll för helhetsintrycket
av miljövärdena i ett område på vilket sätt man exempelvis markerar sin gräns mot gatan
eller väljer att anordna sin biluppfart. Vilket material man väljer bör utgå från husets och
tomtens karaktär.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument







Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Bostadspolitiska mål, 2012
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Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015–2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012–2019
Avfallsplan 2016–2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Dagvattenstrategi för Malmö, 2008

Utredningar till grund för planförslaget









Riktlinjer för Fridhem, Västervång, Bellevue och nya Bellevue, 2000
Utlåtande kulturvärden Tengbom, 2020-04-27
Konsekvenser vegetation och återplantering, Tengbom, 2017-04
Aboristbedömning, Arbor Scandia, 2017-04-07
Miljö- och hälsoriskbedömning - Sånekulla 55, Malmö, WSP, 2015-09-14
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och pm Geoteknik och markmiljö, PQ
Geoteknik & Miljö AB, 2020-05-28
Bedömning av vindsvåning takstolar, Tyréns 2020-06-18

Stadsbyggnadskontoret

Johanna Perlau
Enhetschef

Stellan Westerberg
Planhandläggare
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