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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att komplettera Louisedals gård med nya bostäder, på ett sätt som tar hänsyn till kulturmiljön och den äldre gårdsformation på platsen.
Detaljplanen ska också möjliggöra en lämplig användning av befintlig gårdsbebyggelse samt
säkerställa bevarande av dess kulturhistoriska värden.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget innebär att Louisedals gård till stora delar bevaras och att dess struktur av fyrlängad gård samt dess förhållande till den öppna naturmarken öster om gården behålls.
Gårdsbebyggelsens användning tillåts vara flexibel och kan vara såväl bostäder som verksamheter som har en begränsad omgivningspåverkan.
Söder om gårdsbebyggelsen finns en äldre trädgård som tillhört gården. Trädgården föreslås bevaras.
Norr och väster om gårdsbebyggelsen möjliggörs en förtätning med relativt småskalig bebyggelse för bostäder och vårdboende. Den nya bebyggelsen anpassas i höjd och placering
för att gården och dess kulturhistoriska värden även fortsättningsvis ska framträda tydligt.
Sydväst om den fyrlängade gården, omgärdat av befintlig vegetation, föreslås ytterligare tillkommande bebyggelse för bostäder och vårdboende. Avsikten är i första hand att denna
bebyggelse och kringliggande utemiljöer ska användas för ett LSS-boende (boende enligt lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade) med sex lägenheter.
Det tilltänkta LSS-boendet avses få sin infart direkt från Kapplandsgatan i väster och ha sin
parkering inne på den egna tomten. Gården och övrig tillkommande bebyggelse kommer
att nås via befintlig infartsväg från Kapplandsgatan, som förlängs runt bebyggelse längs
planområdets västra, norra och östra kant. Parkering till bostäder och eventuella verksamheter placeras längs med denna gata.
Parallellt med infartsgatan föreslås en gång- och cykelväg som knyter ihop Kapplandsgatan
i söder med gång- och cykelvägen i Louisedalsparken i norr.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 – Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Planområdet består av Louisedals gård med tillhörande äldre trädgårdsmiljöer och ligger i
södra delen av Käglinge, omgärdat av villabebyggelse, parkområden respektive naturmark.
Louisedals gård står tom sedan några år men har tidigare använts för bland annat 4H-verksamhet.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget följer intentionerna i översiktsplanen och är förenligt med denna.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Planförslaget innebär att Louisedals gård till stora delar bevaras och att dess struktur av fyrlängad gård samt dess förhållande till den öppna naturmarken öster om gården behålls. Det
före detta svinstallet som ligger separat från övriga byggnader tillåts rivas. Även gårdens
loge tillåts rivas, men ska byggas upp med motsvarande volym och liknande utseende som
den byggnad som rivs. Gårdsbebyggelsen ges en flexibel användning och kan komma att
användas för bostadsändamål och verksamheter som har en begränsad omgivningspåverkan.
Söder om gårdsbebyggelsen finns en äldre trädgård som tillhört gården. Trädgården samt
stora delar av dess vegetation föreslås bevaras.
Norr och väster om gårdsbebyggelsen möjliggörs en förtätning med relativt småskalig bebyggelse för bostäder och vårdboende. Den tillkommande bebyggelsen ska placeras på ett
avstånd från gården för att denna ska framträda tydligt, och ska ges en utformning som gör
att den underordnar sig gårdsbebyggelsen. Ytan mellan gårdsbebyggelsen och de nya byggnaderna kan användas för enskilda trädgårdar och uteplatser, samt till gemensamma utemiljöer.
Sydväst om den fyrlängade gården, inom
det som tidigare utgjorde ett trädgårdsland, föreslås ytterligare tillkommande bebyggelse för bostäder och vårdboende.
Avsikten är i första hand att denna bebyggelse och kringliggande utemiljöer ska användas för ett LSS-boende med sex lägenheter.
Det tilltänkta LSS-boendet avses få sin infart direkt från Kapplandsgatan i väster
och sin parkering inne på den egna tomten. Gården och övrig tillkommande bebyggelse kommer att nås via befintlig infartsväg från Kapplandsgatan, som förlängs runt bebyggelse längs planområdets
västra, norra och östra kant. Parkering till
bostäder och eventuella verksamheter placeras längs med denna gata.
Parallellt med infartsgatan föreslås en
gång- och cykelväg som knyter ihop
Kapplandsgatan i söder med gång- och
cykelvägen i Louisedalsparken i norr. Ytterligare gångvägar mellan planområdet
och gc-vägen i parken kan bli aktuellt,
men omfattas inte av denna detaljplan.

Illustration som visar ett exempel på hur planområdet skulle
kunna byggas ut. Grå markering – befintlig bebyggelse. Vit
markering – ny bebyggelse. Vitskrafferad bebyggelse – bebyggelse som får rivas och ersättas. Bild Malmö stad.
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2.2 Användning av allmän plats
CYKEL
GÅNG

Parallellt med infarten till gården planläggs en tre meter bred remsa som Gångväg och Cykelväg. Syftet är att knyta samman gång- och cykelvägen längs Kapplandsgatan i söder med gång- och cykelvägnätet inom Louisedalsparken, samt
att denna koppling ska vara allmänt tillgänglig.

NATUR

Planområdets sydöstra hörn omfattas av markanvändning Natur. Området har
tidigare varit planlagt för kvartersmark men planläggs som allmän plats för att
kunna införlivas i angränsande kommunala fastighet för allmän plats. Ytan används idag på samma sätt som angränsande naturmark som ägs av kommunen
och fyller inte någon funktion som kvartersmark i förhållande till planförslaget.

PARK

En markremsa längs planområdets västra och norra gräns omfattas av markanvändningen Park. Syftet är att säkerställa ett tillräckligt avstånd mellan den
planerade gatan på kvartersmark och befintlig oxelallé, för att allén ska ha
goda förutsättningar att leva vidare.

2.3 Användning av kvartersmark
B

Bebyggelsen inom området omfattas av markanvändningen Bostäder. Syftet är
att möjliggöra olika typer av bostäder inom såväl gårdsbebyggelsen som i tillkommande ny bebyggelse. Användningen medger olika bostadstyper; exempelvis flerbostadshus, radhus och friliggande villor. Även olika boendeformer
är tillåtna; såväl vanliga lägenheter som exempelvis studentlägenheter och
LSS-bostäder, samt bostäder med olika upplåtelseform; både hyresrätter och
bostadsrätter.

D1

Bebyggelsen inom området omfattas av markanvändningen Vårdboende. Användningen är ett komplement till bostadsändamålet och syftar till att möjliggöra bostäder med ett större vårdinslag än vad som ryms inom markanvändningen bostäder, exempelvis boende för äldre med stort vårdbehov.

C

Gårdsbebyggelsen omfattas av markanvändningen Centrum. Markanvändningen är en samlingsbestämmelse som möjliggör en blandning av funktioner
som bör ligga centralt eller vara lätta att nå, däribland handel, service, hantverk, samlingslokaler, föreningslokaler, kafé och liknande. Syftet är att möjliggöra en bredd av användningar och på så sätt skapa flexibilitet inför framtiden.

Z

Gårdsbebyggelsen omfattas av markanvändningen Verksamheter. Användningen verksamheter är bred och innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Även verksamheter med
behov av lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag eller
företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Användningen tillåts ifall det
skulle finnas intresse av att använda hela gården för någon form av verksamhetsetablering som inte ryms inom centrumanvändningen.

K

Gårdsbebyggelsen omfattas av markanvändningen Kontor. Bestämmelsen används för områden med kontor, tjänsteverksamhet och annan jämförlig verksamhet med liten eller ingen varuhantering. Användningen tillåts ifall det
skulle finnas intresse av att använda hela gården för någon form av kontorsetablering och detta inte ryms inom centrumanvändningen.
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2.4 Egenskapsbestämmelser kvartersmark
Bebyggandets omfattning
e1
Förtätningen

norr och väster om gården tillåts uppgå till totalt 700 m² i
byggnadsarea (bebyggelsens avtryck på mark). Begränsningen är satt utifrån
en bedömning kring hur mycket tillkommande bebyggelse som är rimlig på
platsen, bland annat med hänsyn till den befintliga gården.

e2

Förtätningen sydväst om gården tillåts uppgå till totalt 800 m² i byggnadsarea (bebyggelsens avtryck på mark). Därutöver får komplementbyggnader
finnas. Begränsningen är satt utifrån en sammanvägning av hur mycket tillkommande bebyggelse som är rimlig på platsen, bland annat med hänsyn till
den befintliga gården och de ytor som ett LSS-boende kräver.

Prickmark

Delar av planområdet berörs av prickmark, mark där byggnad inte får uppföras. Syftet är bland annat att hålla ett byggnadsfritt avstånd till gården och
låta denna framträda tydligt, att begränsa påverkan på befintlig vegetation
och att tydliggöra var trafik på kvartersmarken ska framföras.

Korsmark

Delar av planområdet berörs av korsmark, mark där endast komplementbyggnader, inte huvudbyggnader, får placeras. Komplementbyggnadernas
får ha en högsta nockhöjd av 3,0 meter. Syftet är bland annat att begränsa
omfattningen av tillkommande bebyggelse närmast gården och låta denna
framträda tydligt, samt att tydliggöra var inom planområdet förråd, miljöhus
osv lämpligen placeras.

Nockhöjd

Den tillkommande bebyggelsen inom området begränsas med bestämmelser
om nockhöjd, dvs högsta höjd på takets konstruktion. Höjderna är anpassade för att möjliggöra bebyggelse i ett respektive två plan med sadeltak, vilket bedöms rimligt utifrån platsens förutsättningar.
Nockhöjden på logen (den östra byggnaden i gårdsformationen) motsvarar
höjden på den befintlig byggnaden, så att byggnaden, om den rivs och uppförs på nytt, får högst samma höjd. Syftet med detta är att en ny volym ska
anpassas efter gårdens kulturhistoriska värden.

Takvinkel

Takvinkeln på logen ska vara 27–32 grader, så att byggnaden, om den rivs
och byggs upp på nytt, uppförs med motsvarande takfall och volym. Syftet
med detta är att en ny volym ska anpassas efter gårdens kulturhistoriska värden.

Utformning
f1
För

den tillkommande bebyggelsen i sydväst är bebyggelsen begränsad till en
våning, eftersom en byggnad med det tillåtna fotavtrycket i fler våningar riskerar att upplevas alltför dominant i förhållande till gården.

f2

Den tillkommande bebyggelsen norr och väster om gården får uppföras i
högst två våningar. Våningsantalet är begränsat för att nockhöjden inte ska användas för att uppföra bebyggelse i tre fulla våningar, vilket inte bedöms
lämpligt på platsen.

f3-5

Logen, den befintliga eller en eventuell ny som ersätter den gamla om denna
rivs, får inte förses med frontespis, takkupor och liknande. Takfönster får finnas. Fasaderna ska vara utformade i rödmålad träpanel och taket i svart plåt el7 (31)

ler papp. Syftet är att anpassa byggnaden efter dess ursprungliga utformning
och gårdens kulturhistoriska värden.
f6

Den tillkommande bebyggelsen norr och väster om gården ska ges en lågmäld
och enhetlig utformning. Syftet är att tona ned det visuella intrycket av den
tillkommande bebyggelsen i förhållande till den äldre gårdsbebyggelsen så att
denna kan framträda tydligt även efter en förtätning.
Den lågmälda och enhetliga utformningen ska prägla såväl volymhantering
och formspråk som material och färgval. Tillkommande bebyggelse inom respektive område bör exempelvis präglas av en dämpad färgskala som inte konkurrerar visuellt med gårdsbebyggelsen. Det arkitektoniska uttrycket ska också
vara återhållet och inte präglas av dramatiska former och element som drar
uppmärksamheten från gården. Utformningen kan skilja sig från gårdens uttryck, under förutsättning att det egna uttrycket förblir lågmält i förhållande till
gården.
Bebyggelsen inom den del som är tänkt för LSS-boendet ska på samma sätt
utformas lågmält och inbördes enhetligt, men kan skilja sig från övrig tillkommande bebyggelse och gårdsbebyggelsen.

Utförande
b1-3

Inom del av den tilltänka LSS-tomten får marken inte hårdgöras, dvs marken
ska utföras som genomsläpplig. Inom trädgården ska minst 90 % av markytan
vara genomsläpplig. Inom en del av de gemensamma gårdsytorna i norr ska
minst 75 % av markytan vara genomsläpplig. Syftet är att ge goda förutsättningar för fortlevnaden av befintliga träd, att förbättra förutsättningarna för
fördröjning av dagvatten samt att ge förutsättningar för en grön och trivsam
utemiljö.

Markens anordnande och vegetation
n1-n3
Stora delar av träden inom den gamla

trädgården ska bevaras och får endast
fällas vid sjukdom eller om de utgör en säkerhetsrisk. Det samma gäller för
hasselbuskarna samt tre träd (äpple och körsbär) som omgärdar det gamla
trädgårdslandet. Hasselbuskar får även fällas för anordnade av in/utfart till det
planerade LSS-boendet. En rimlig bredd på in/utfarten är högst 6,0 meter.
Vilka sjukdomar som kan motivera en fällning bedöms vid en ansökan om
marklov, men bör vara av sådan art att trädet riskerar att påverka omgivningen
på ett skadligt sätt, exempelvis genom spridning av sjukdom. Beskärning för
att underlätta trädens fortlevnad får göras. Detta inkluderar även normal underhållsbeskärning/fällning av enstaka stammar för hasselbuskarna.
Fällningsförbudet motiveras av trädens och buskarnas höga naturvärden, men
också av att de har viktiga miljöskapande och kulturhistoriska värden.

n4

Inom del av den tilltänka LSS-tomten får markens höjd inte ändras. Syftet är
att ge goda förutsättningar för fortlevnaden av befintliga bokar i trädgården i
öster, genom att skydda deras rotzon.

n5

Inom delar av planområdet är parkering inte tillåten, med undantag för parkering för rörelsehindrade. Syftet är att styra parkeringen till planområdets utkanter samt att undvika parkering i trädgården och inom området direkt norr
och väster om gården.
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Skydd av kulturvärden
q1
Stallbyggnadernas fasader

i cementbunden konststen med dekorativa mönstermurningar i rött tegel ska bevaras. Syftet är att säkerställa bevarande av gårdens viktiga kulturhistoriska värden.

Rivningsförbud
r1
Mangårdsbyggnaden och

stallbyggnaderna tillhörande gården omfattas av rivningsförbud, vilket innebär ett förbud mot att riva byggnaderna som helhet eller att riva deras stommar/bärande delar. Bestämmelsen syftar till att skydda
gårdens viktiga kulturhistoriska värden.

Varsamhet
k1

k2

För mangårdsbyggnaden väsentliga karaktärsdrag och värden ska tas tillvara
vid ändring. Se vidare kapitel 2.7 Bebyggelse, rubrik Kulturhistoriska värden.
Takkupor och liknande tillägg samt nya öppningar för fönster och entréer kan
prövas i begränsad omfattning. Syftet är att säkerställa bevarandet av gårdens
kulturhistoriska värden och samtidigt möjliggöra anpassningar för att underlätta framtida användning av gården för olika funktioner.
För stallbyggnaderna väsentliga karaktärsdrag och värden ska tas tillvara vid ändring.
Se vidare kapitel 2.7 Bebyggelse, rubrik Kulturhistoriska värden. Nya öppningar för
fönster och entréer kan prövas i begränsad omfattning. Takkupor och liknande tillägg
som påverkar byggnadens volym medges inte. Syftet är att säkerställa bevarandet av
gårdens kulturhistoriska värden och samtidigt möjliggöra anpassningar för att underlätta framtida användning av gården för olika funktioner.

2.5 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år.

Ändrad lovplikt
a1
Marklov

krävs även för fällning av träd och buskar som berörs av bestämmelsen n1, n2 och n3 – trädfällningsförbud. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa möjligheten till uppföljning av fällningsförbudet.

a2

Marklov krävs även för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet.
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa möjligheten till uppföljning av bestämmelserna om förbud mot hårdgörning av marken respektive omfattning
av markens genomsläpplighet.

a3

Marklov krävs även för ändring av markens höjd. Syftet med bestämmelsen är
att säkerställa möjligheten till uppföljning av bestämmelserna om förbud mot
ändring av markens höjd.

2.6 Fastighetsindelningsbestämmelser

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

Nedan beskrivs bevarandevärda delar och karaktärsdrag som ska tas hänsyn till vid förändringar av bebyggelsen som berörs av varsamhetsbestämmelser. Fokus ligger på byggnadernas exteriörer vars bevarande bedöms mest motiverat. Observera dock också möjligheten
till nya öppningar och tillägg som nämns i bestämmelserna k1 respektive k2.
Mangårdsbyggnaden
Bevarandevärda karaktärsdrag:


Den långsmala byggnadsvolymen
och det branta sadeltaket karakteristiskt för den skånska gården,
med frontespis mot norr och söder och karakteristiska homejor
med lunettfönster.



Bevarad ursprunglig fönster- och
dörrsättning, även då de ursprungliga fönstren i huvudsak är
utbytta.



Bevarade äldre träfönster, fönsHomeja med lunettfönster.
terbleck och beslagning, exempelvis i gavelröstet mot öster,
idag dolt under panel, men som visar på utformningen av husets äldre fönster.



Uttrycket med putsade fasader. Putsen har dock ursprungligen varit slät, vilket bör
återskapas vid en framtida omputsning.



Verandan med dess omsorgsfullt spröjsade fönsterpartier, spegelindelade pardörr,
trappa och interiör med putsade väggar och pärlspontklädda innertak.

Rekommendationer:
Vid en framtida omputsning av fasaderna bör denna göras slät och avfärgas med en kalkfärg. Den gula kulören har ursprungligen varit mer ockragul än nuvarande. Även den tidigare blå/grå fasadkulören kan vara intressant att återskapa liksom fönstrens gröna kulör.
Gavelrösterna bör vara putsade.

Mangårdsbyggnaden från gårdssidan.
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Tv och mitten. Mangårdsbyggnadens gavlar. Th. Verandan med dekorativt spröjsade förnsterpartier.

Stallbyggnaderna
Bevarandevärda karaktärsdrag:


Byggnadernas volym, sammanbyggda i L-formation runt den gemensamma innergården.



Sockeln i natursten med dess karakteristiska utanpåliggande rundfog.



Fasadernas karakteristiska cementbundna konststen med accentuerande röda tegelpartier, karakteristiskt för det tidiga 1900-talets byggande.



Byggnadernas takform med sadeltak och bevarad pärlspontspanel vid takfoten.



Bevarat äldre takfönster i gjutjärn.



Bevarade ursprungliga fönsterpartier; spröjsade träfönster i de tidigare bostäderna
och spröjsade segmentbågiga gjutjärnsfönster i övriga utrymmen.



Bevarad dörrsättning och uttrycket med bräddörrar i portar och enkeldörrar.

Rekommendationer:
Fasaderna bör bevaras i ursprungligt skick. Underhållsmetoder och material bör anpassas
till byggnaden och dess ålder. Vid byte av takmaterial bör lertegel eller papp användas. Trasiga dörrar och portar lagas eller ersätts med lika befintliga.

Tv. Stallbyggnadernas sett från infarten. Th. Gavel vänd mot mangårdsbyggnaden.
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Stallbyggnaderna sett från den inre gårdsplanen.
2.8 Grönstruktur

Den del av planområdet som planläggs som natur kommer även fortsättningsvis utgöra del
av kringliggande naturmark. Ingen särskild omgestaltning planeras, förutom flytt av
avgränsande staket. Likaså kommer staketet att behöva flyttas i de delar som använts som
natur- och betesmarker idag, men som med förslaget kommer att ingå i kvartersmark.
Det är önskvärt att området även fortsättningsvis har en grön karaktär. Den befintliga
vegetationen som bevaras kan med fördel kompletteras med ny vegetation inom delar av
området. Marken bör inte heller hårdgöras mer än vad som är nödvändigt för att klara krav
på tillgänglighet. Detta dels för att bidra till en grön och trivsam karaktär, dels för att ge
bättre förutsättningar för fördröjning av dagvatten.
2.7 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Planförslaget innebär att en ny gång- och cykelväg
anläggs parallellt med och på västra sidan av infarten
till området. Gång- och cykelvägen ansluts till befintlig gång- och cykelväg i Louisedalsparken i norr. I söder ansluts gång- och cykelvägen till befintlig gångoch cykelväg på östra sidan om Kapplandsgatan,
som förlängs norrut längs gatan till infarten till området. Korsning sker vid infarten till området från
Kapplandsgatan.

Louisedalsparken

Biltrafik

Infart till LSS-boendet föreslås ske i korsningspunkten Kapplandsgatan/infart till området, alternativt
söder om denna. Vid planering av in/utfarten är det
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Kapplandsgatan

Biltrafikanter kommer att nå gårdsbebyggelsen och
tillkommande bebyggelse i norr och väster via befintlig infart från Kapplandsgatan. Infarten föreslås förlängas som en smal gata på kvartersmark längs planområdets västra, norra och östra kant. Söder om befintlig loge föreslås gatan avslutas i en vändplats, för
att möjliggöra vändning för bland annat sopbilar och
räddningstjänstens fordon.

Blå heldragen linje – befintlig gång- och
cykelväg. Blå streckad linje – ny gång- och
cykelväg. Gul heldragen linje – befintlig
gata för biltrafik. Gul streckad linje – ny
föreslagen gata/infart.

viktigt att hänsyn tas till trafiksäkerheten på korsande gång- och cykelväg.
Bilparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Det slutgiltiga bilplatsbehovet fastställs i bygglovet och beror på i vilken omfattning fastighetsägaren väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder, vad som faktiskt byggs samt möjlighet till samutnyttjande.
Bilplatsbehovet har beräknats till ca 15 bilplatser för de tillkommande bostäderna i norr
och väster, utifrån att dessa utförs som 10 radhus med gemensam parkering. Om de istället
utförs som radhus med egen parkering krävs fler platser; 2 platser per bostad. Det parkeringsbehov som gårdsbebyggelsen ger upphov till varierar beroende på användningen. Om
gårdsbebyggelsen skulle användas för bostäder i två plan i mangårdsbyggnaden och logen
respektive ett plan i stallbyggnaderna kommer dessa generera ett behov av ca 13 platser.
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.
Parkering kan lösas inom planområdet, längs med den kvartersgata som planeras löpa runt
planområdets västra, norra och östra gräns.
Det LSS-boende som planeras ger endast behov av ett fåtal parkeringsplatser. Dessa kan
anordnas inom den egna tomten, företrädelsevis i dess södra del.
Parkering för rörelsehindrade kan anordnas längs med kvartersgatan och i direkt anslutning
till gårdsbebyggelsen.
Cykelparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Cykelplatsbehovet ska
lösas på kvartersmark inom fastigheten. Mobilitet för Malmö anger vilka krav som gäller
för utformning och lokalisering av cykelparkering.
Cykelplatsbehovet för gården har beräknats till ca 45 cykelplatser, varav 5 för ytkrävande
cyklar, om gården används för bostäder enligt ovan. Om gården istället ges en annan användning kan behovet av cykelparkering komma att se annorlunda ut. För enskilda bostäder norr och väster om gården ska 3 platser + 1 för ytkrävande cyklar anordnas per bostad.
En annan boendeform ger ett annat parkeringsbehov.
LSS-boendets cykelparkeringsbehov är beroende av antalet anställda och kommer att beräknas inför kommande bygglovsprövning.
Angöring

Angöring för leveranser, sopbil och persontransporter föreslås ske via befintlig infart och
den gata på kvartersmark som föreslås, samt via egen infart till LSS-boendet.
2.8 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Bebyggelsen inom planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät för vatten och spillvatten.
Dagvatten och skyfall

Bebyggelsen inom planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät för dagvatten.
Med hänsyn till den översvämningsproblematik som finns i kringområdet behöver belastningen på ledningsnätet begränsas och området höjdsättas så att situationen inte förvärras.
Planförslaget reglerar i vissa delar i vilken grad marken ska utformas som genomsläpplig för
att underlätta för fördröjning av vatten vid regn. Ytterligare fördröjande åtgärder är önsk-
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värt, liksom en lämplig höjdsättning. Inför granskningen av detaljplanen är avsikten att en
dagvatten- och skyfallsutredning ska tas fram för att studera hanteringen vidare.
Avfallshantering

Avfallshantering kan anordnas i separata miljöhus eller som del av övrig bebyggelse, i anslutning till den kvartersgata som planeras inom området, respektive i nära anslutning till
Kapplandsgatan.
El och värme

Planområdet kan anslutas till befintligt elnät.

14 (31)

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.
Planförslaget innebär en utveckling av befintlig gårdsbebyggelse samt förtätning med huvudsakligen bostadsbebyggelse i ett område som till stora delar ligger omgärdat av villabebyggelse och som har tillgång till befintlig infrastruktur i form av ledningsdragningar, gator
och gång- och cykelvägar.
Förslaget innehåller inga funktioner som kan antas utgöra en påtaglig risk för människors
hälsa och innebär inte heller någon påtaglig påverkan på miljön. Befintlig, kulturhistoriskt
intressant gårdsbebyggelse föreslås till stora delar bevaras, liksom gårdens förhållande till
angränsande öppna landskap. Tillkommande bebyggelse har anpassats för att gårdens kulturhistoriska värden även fortsättningsvis ska vara framträdande. Planförslaget bedöms inte
påverka de påtagliga naturvärden som påträffats inom och i nära anslutning till planområdet. Inför granskningen av planen kommer en skyfallsutredning att tas fram för att säkerställa att planförslaget genomförande inte innebär risk för översvämning inom planområdet
eller i dess omgivning.
Området påverkas inte av några utomstående källor för olägenheter eller störningar, i form
av exempelvis buller eller luftföroreningar.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget innebär att den visuella upplevelsen av Louisedals gård kommer att förändras,
eftersom en förtätning med ny bebyggelse möjliggörs runt gården.
Störst kommer förändringen vara sett från norr, väster och sydväst, där det från håll främst
är den nya bebyggelsen som kommer att synas. Intrycket av den nya bebyggelsen dämpas
dock något genom att delar av befintliga vegetationsridåer kan bevaras.
Sett från de öppna naturmarkerna i öster och sydöst kommer gården även fortsättningsvis
vara framträdande, eftersom ingen ny bebyggelse kommer att tillåtas här. Den nya bebyggelsen har också dragits tillbaka lite i nordost så att logen även fortsättningsvis blir synlig
från gång- och cykelvägen som leder in i Louisedalsparken från bostadsområdena norr om.
Även från de håll där gården även fortsättningsvis kommer att ligga i blickfånget kan intrycket av gården komma att påverkas om befintlig loge rivs och ersätts av en ny byggnad.
Ifall detta blir aktuellt ska den nya volymen dock utformas på motsvarande sätt som befintlig byggnad för att smälta in i gårdsmiljön.
Från närmre håll kommer gården att framträda tydligare än på håll, eftersom den tillkommande bebyggelsen läggs på visst avstånd från de äldre byggnaderna och ska ges en utformning som gör att de upplevs som underordnade gårdsbebyggelsen.
Planförslagets påverkan på landskapsbilden bedöms som acceptabel med hänsyn till planområdets läge och förutsättningar.
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Vy från Louisedals parkstig i väster, österut mot Louisedals gård. Bild Malmö stad.

Vy från Louisedals parkstig i norr, söderut mot Louisedals gård. Bild Malmö stad.

Vy från naturområdet i sydöst, nordväst mot Louisedals gård. Bild Malmö stad.
Kulturmiljö och arkeologi

Arkeologi
En arkeologisk utredning har genomförts inom området. Fynd av lågt vetenskapligt värde
påträffades och länsstyrelsen har bedömt att det inte finns något hinder för att planlägga
området ur arkeologisk synvinkel.
Kulturmiljö
Planförslaget har utformats så att stora delar av gårdsbebyggelsen bevaras, liksom dess förhållande till de öppna naturmarkerna i öster. Genom att gårdens användning också tillåts
breddas förbättras förutsättningarna för att gården rustas upp och på nytt tas i bruk, och att
den kan bevaras på lång sikt.
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Den tillkommande bebyggelsen har givits en placering och utformning som också innebär
att gårdsbebyggelsen med dess rika variation i form, färg och material kommer att framträda tydligt, även efter att området har förtätats.
Naturmiljö

Planförslaget bedöms ha liten inverkan på platsens naturvärden, baserat på den inventering
som gjorts.
De träd i den gamla trädgården som bedömts som särskilt värdefulla omfattas av fällningsförbud. Övriga träd är inte särskilt skyddade, men har också förutsättningar att bevaras eftersom ingen ny bebyggelse planeras här. Viss utgallring och fällning av de träd som inte
skyddas kan dock ge bättre förutsättningar för kvarvarande träd att utvecklas. Det är dock
av stor vikt att eventuell fällning sker varsamt så att de skyddade träden inte tar skada, eftersom träden i flera fall står tätt. Det är också viktigt att hänsyn tas till befintliga träds
stammar och rötter vid byggnation av det tänkta LSS-boendet.
Planförslaget har anpassats för att inte påverka allén nordväst och norr om planområdet,
genom att en remsa närmast allén planläggs som allmän plats.
Planförslaget har också anpassats så att befintliga hasselbuskar i vegetationsridån kring det
gamla trädgårdslandet kan bevaras, liksom ytterligare några träd. Dessa träd och buskar omfattas också av fällningsförbud. Övrig vegetation kan eventuellt komma att påverkas i samband med detaljplanens genomförande. Viss utgallring och fällning av den vegetation som
inte skyddas kan dock ge bättre förutsättningar för kvarvarande vegetation att utvecklas.
Buskagen vid oxelallén kommer också att påverkas av detaljplanens genomförande; sannolikt kommer de till stora delar eller till sin helhet att behöva fällas. Detta innebär att ett habitat för häckande småfåglar försvinner. Förlusten har bedömts acceptabel med hänsyn till
att det inte rör sig om vegetation med höga naturvärden, samt eftersom ytorna behövs för
anläggande av infarter och byggnader för att dessa ska kunna placeras på ett rimligt avstånd
från befintlig gårdsbebyggelse.
Förekomsten av groddjur i dammarna i planområdets närhet har inte bedömts kräva några
särskilda anpassningsåtgärder av planförslaget.
Inventering av fladdermöss inom planområdet pågår. Planhandlingarna kommer att kompletteras med resultatet av denna inför granskningen av detaljplanen.
Grönstruktur och park

Planförslaget innebär att en bit mark i söder som tidigare varit planlagd för Lek respektive
Natur planläggs som kvartersmark. Huvuddelen av marken ingår dock i den ursprungliga
gårdsmiljön och uppfattas inte ingå i kringliggande allmänna grönytor. En mindre markyta i
nordöst som tidigare varit planlagd för Natur planläggs som kvartersmark för att möjliggöra
en mer ändamålsenlig struktur och förenkla planområdets geometri. En annan markyta i
sydöst som tidigare varit planlagd som kvartersmark men uppfattas tillhöra kringliggande
naturmark planläggs som Natur.
Risker och säkerhet

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

Luftkvaliteten i området är god och underskrider miljökvalitetsnormerna kopplat till luftkvalitet med god marginal.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till Sege å.
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Planförslaget innebär en ökning av den hårdgjorda ytan inom området och kan därmed antas innebära en viss ökning av de vattenmängder som avleds från området. Även fortsättningsvis kommer dock relativt stora delar av området att vara utformade med genomsläppliga markytor och planförslaget reglerar i vissa delar minsta andel genomsläppliga ytor, varför förändringen bedöms bli mycket begränsad sett till ett större sammanhang.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

Planområdet ligger något högre än sin omgivning. Avrinning från området sker framför allt
mot söder och mot nordöst. Vid större regn blir vatten också ståendes inne på gårdsplanen
mellan gårdsbyggnaderna.
Villaområdena väster och sydväst om planområdet ligger lågt och riskerar att drabbas av
översvämningar vid stora regn. Det är viktigt att exploateringen av planområdet inte förvärrar situationen i kringliggande områden. För att klargöra hur planområdet kan höjdsättas
och utformas för att undvika att bebyggelse inom respektive utanför planområdet påverkas
negativt vid stora regn ska en dagvatten- och skyfallsutredning tas fram inför granskningen
av detaljplanen.

Karta som visar markavrinning och flödesvägar vid 100-årsregn (inklusive klimatfaktor 1,3). Malmö stad.
Markföroreningar

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts inom planområdet (Cowi,
2019). Totalt 82 jordprov togs, fördelade på 13 borrhål. Borrhålen placerades med hänsyn
till bland annat innehållet i tidigare genomförd historisk inventering och en arkeologisk utredning. Utöver detta togs även ett samlingsprov av ytlig matjord i befintlig åkermark direkt
öster om planområdet, samt grundvattenprover genom tre grundvattenrör.
Jordproverna från några av provtagningspunkterna innehöll halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som överskred Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. De förhöjda halterna av PAH påträffades på ett djup av 0,0 – 0,5 meter under mark18 (31)

ytan. Det påträffades inga övriga föroreningar, inte heller pesticider, överskridande tillämpbara rikt- eller jämförvärden. Föroreningarna av PAH behöver åtgärdas i samband med exploatering av området.
I ett av grundvattenproverna påträffades också pesticiden ”Klopyralid”. Detta ämne påverkar växters cellsträckning, skottbildning och näringstransport. I grundvattenproverna påträffades också låga till måttliga halter av arsenik och nickel, samt i ett av proven mycket
hög arsenikhalt, överskridande det holländska ”target value”. ”Target value” indikerar dock
(jämfört med ”intervention value” som kräver åtgärder) inte olägenheter för människors
hälsa och miljö. Eftersom det inte planeras några grundvattenuttag inom området bedöms
risken kopplat till föroreningar i grundvattnet sammantaget som låg.
Arbetet med en kompletterande undersökning av markföroreningar har inletts och resultatet av denna kommer att arbetas in i planhandlingarna inför granskningen av detaljplanen.
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.
Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt
att en uteplats, om det finns flera, uppfyller riktvärdet.
Planområdet berörs av buller från trafiken på Kapplandsgatan. Bullernivåerna
är dock så låga att de inte innebär något
problem att klara riktvärdena.

Ekvivalenta ljudnivåer (dBA), beräkning från Malmö
stad 2016.

Trafikkonsekvenser

Planförslaget innebär viss ökning av trafikmängderna på Kapplandsgatan. Hur stor ökningen blir är främst beroende av vilken verksamhet som blir aktuell inom gårdsbebyggelsen. De tillkommande trafikmängderna bedöms dock inte bli omfattande och kan hanteras
på gatan med dess nuvarande utformning.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Övriga ekonomiska konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen innebär en investering och en ökad driftskostnad för kommunen i och med utbyggnaden av gång- och cykelväg, kostnader för förberedelse av mark
inför försäljning, samt kostnader för uppförande och drift av det planerade LSS-boendet.
Delar av kostnaderna täcks av den försäljning av mark som kommer bli aktuell inom området.
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3.4 Konsekvenser för fastigheter

Planförslaget innebär att del av fastigheten Louisedal 1 kommer att regleras in i angränsande kommunala fastighet för allmän platsmark, Käglinge 1:16. Del av Käglinge 1:16
kommer att regleras in i fastigheten Louisedal 1, eller de nya fastigheter som bildas för
kvartersmark efter detaljplanens genomförande.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att medge uppförande av en funktionsblandad bebyggelse med varierade bostadstyper, i ett
lugnt och naturnära läge som i övrigt domineras av villabebyggelse.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för barn genom att det finns god tillgång till parkoch naturmiljöer, inklusive en lekplats, i direkt anslutning till området. Även inom området
kommer plats finnas för uteplatser och trädgårdsmiljöer. Området ansluter till sin omgivning genom ett säkert och välutvecklat gång- och cykelvägnät och berörs endast av små
mängder biltrafik. Förskola och skola finns i områdets närhet.
Tillgänglighet

Planområdet är relativt flackt och har goda förutsättningar att utformas som en miljö med
god tillgänglighet.
Jämställdhet

Planförslaget har förutsättningar att bidra till jämställdhet genom att området ligger i anslutning till ett utvecklat gång- och cykelvägnät som knyter området till olika målpunkter, bland
annat kollektivtrafiknoder och kommunal service såsom förskolor och skolor. Detta underlättar vardagen för dem, oftast kvinnor, som i lägre omfattning använder bilen som transportmedel. Utbyggnaden kan också bidra till ökad trygghet genom att fler människor rör sig
i och har uppsyn över området.
Kommunal service

Förskola och skola
Om såväl gårdsbebyggelsen som tillkommande bebyggelse i norr och väster skulle användas för bostadsändamål bedöms detaljplanens genomförande generera ca 10 nya småhus
och ca 15 lägenheter inom området. Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som
ytterstad bedöms bostäderna generera ett behov av ca 6 förskoleplatser och 10 grundskoleplatser på lång sikt. På kort sikt kan behovet bli något 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 genom att det i angränsande områden finns befintliga förskolor och grundskolor, vilka bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Äldreomsorg och boendeformer med stort vårdinslag
I takt med att Malmö byggs ut uppstår också ett behov av att skapa bostäder för äldre och
för personer som har särskilt behov av vård i eller i direkt anslutning till sin bostad. Bostäder för personer med ett större vårdinslag möjliggörs inom planområdet med användningsbestämmelsen D1 - Vårdboende.
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Övriga typer av grupp- och serviceboenden
Andra typer av grupp- och serviceboenden med ett mindre vårdinslag, bland annat LSS
(boende för personer som berörs av lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade),
möjliggörs inom planområdet med användning B - bostäder. Det LSS-boende som planeras
inom området kommer att bidra till att möta det stora behovet av LSS-platser i Malmö.
Kommersiell service

Tillskottet av bostäder ger ett visst utökat underlag för kommersiella verksamheter i området. Beroende på hur gården kommer att utvecklas kan detaljplanen också innebära att nya
verksamheter tillkommer.
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4 Genomförande
4.1 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.
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Teknisk försörjning

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
Bebyggelsen kan anslutas till befintlig servis för vatten och spillvatten i väster, som vid behov kan förstoras. Tillkommande bebyggelse kan också ges en ny servis i områdets nordöstra del, förutsatt att fastighets- och gatukontoret lämnar grävningstillstånd till VA syd. I
det fall den tillkommande bostadsbebyggelse styckas i enskilda fastigheter kommer dessa
att behöva bilda en gemensamhetsanläggning för VA-försörjningen. Det planerade LSS-boendet i söder kan vid behov ges en egen servis, under förutsättning att detta inte hindras av
vegetationen.
Brand

Planområdet är beläget inom 10 minuters insatstid för 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.
Biotopskydd och dispens

Fällning av träd som omfattas av biotopskydd, exempelvis oxlarna som kantar planområdet
i norr och väster, kräver dispens. Dispens sökes hos länsstyrelsen.
4.3 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.
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4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Nya fastigheter inom området kommer sannolikt att bildas för bland annat bostäder och
LSS-boende. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och
grönytor, bildas gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning
och anläggningsförrättning.
Den mark som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en
av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
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.

23 (31)

5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av att gårdsbyggnaderna har stått tomma under en längre tid och
riskerar att förfalla om de inte får en ny användning. Planläggningen motiveras också av att
det finns ett behov av nya bostäder, däribland LSS-bostäder, och att gården har goda förutsättningar att bli en bra boendemiljö. Området är redan bebyggt och ligger i ett område utpekat för blandad stadsbebyggelse i kommunens översiktsplan.
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.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från bland annat fastighets- och gatukontoret, Malmö
muséer och funktionsstödsförvaltningen deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet har en areal av ca 1,4
hektar och består av fastigheten
Louisedal 1, samt en mindre del av
den angränsande fastigheten Käglinge 1:16. Fastigheterna ägs av
Malmö kommun. Inom Louisedal 1
finns Louisedals gård, som står oanvänd sedan 2011.

Louisedals parkstig

Avtalsservitut för elledningar belastar fastigheten Louisedal 1.
Platsens historik

Gården användes fram till år 2011
till 4H-verksamhet. Efter det att
verksamheten flyttat från gården har
möjligheten att etablera olika kom-

Kapplandsgatan

Mangårdsbyggnaden och nuvarande
placering kan hänföras till enskiftesreformen i början av 1800-talet, medan ekonomibyggnaderna härrör
från decennierna runt 1900. Louisedals gård är ett relativt välbevarat
exempel på lantbruksbebyggelse
från sin tid, även om bebyggelsen på
senare tid stått tom och nu är i behov av renovering.

Orienteringskarta med ungefärlig planområdesgräns.
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munala och privata verksamheter på gården undersökts, men inte bedömts möjliga, antingen på grund av bebyggelsens utformning och skick, eller på grund av de begränsningar
som gällande detaljplan innebär.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Tillsammans formar de befintliga gårdsbyggnaderna en fyrlängad gårdsstruktur med ett slutet inre gårdsrum. Ett före detta svinstall ligger separat från övriga byggnader, direkt nordväst om dessa.
Mangårdsbyggnaden vänder sig i söder mot en stor, lummig trädgård. Mellan trädgården
och grusvägen som knyter gården till Kapplandsgatan i söder finns ytterligare en grönyta
som tidigare utgjorde ett trädgårdsland där det bland annat växte fruktträd. Trädgårdslandet
skiljs från infartsvägen av ett kraftigt buskage.
Gården som helhet gränsar i norr och väster till småhusbebyggelse och park, i söder mot
en lekplats och naturmark, samt i öster mot öppen naturmark.
Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Louisedals gård har ett betydande kulturhistoriskt värde som den sista kvarvarande gården i
Käglinge där såväl, bostadshus (mangårdsbyggnaden), ekonomibyggnader, trädgård som
delar av den tidigare jordbruksmarken (idag i huvudsak använd som betesmark) ännu är bevarade. Genom sitt fria läge med ett respektavstånd till omgivande villabebyggelse är det än
idag möjligt att uppleva platsens historia och den jordbruksmiljö som tidigare präglade området.
Mangårdsbyggnaden är exteriört relativt välbevarad och det kulturhistoriska värdet ligger
framförallt i dess volym, det branta taket, dörr- och fönstersättning, verandan och uttrycket
med putsade fasader. Den ombyggnad som genomfördes på 1920-talet präglar exteriören
än idag och är en viktig del av byggnadens karaktär och värde med frontespiser, homejor
och nuvarande taktäckning, som bidrar till intressanta tidslager. Interiört är planlösningen
välbevarad med endast mindre förändringar. Nuvarande ytskikt präglas av en interiör renovering som uppskattningsvis genomfördes på 1930/40-talet samt sentida ytskikt i samband
med att gården användes som 4H-gård.
Stallbyggnadernas kulturhistoriska värde ligger i dess karakteristiska utformning och välbevarade skick. Fasadernas cementbundna konststen är ett relativt ovanligt byggnadsmaterial
som påminner om den för tiden också vanligt förekommande kalksandstenen, även detta
en konststen. Den ljusa stenen i kombination med de röda tegelpartierna skapar ett effektfullt fasaduttryck, karakteristiskt för det tidiga 1900-talets arkitektoniska ideal. Till skillnad
från mangårdsbyggnaden har stallbyggnaderna genomgått relativt få förändringar med undantag för byte av takmaterial. Stallbyggnaderna är både exteriört och interiört välbevarade.
Interiört gäller detta framförallt den västra stallbyggnaden med den tidigare brandkammaren samt arbetarbostäderna med bevarade snickerier, planlösning och till viss del ytskikt,
men även kostallet.
Logens kulturhistoriska värde ligger främst i dess volym och tidstypiska utförande med
rödslammade träfasader, gjutjärnsfönster och flacka sadeltak. Interiört är den öppna volymen karakteristisk liksom den bevarade kvarnen och sädesmagasinen.
Svinstallets kulturhistoriska värde ligger, liksom för stallbyggnaderna, i dess karakteristiska
utformning med fasader av cementbunden konststen. Byggnaden är dock betydligt enklare i
utformningen och saknar den omsorg i detaljutformningen som stallbyggnaderna getts. Det
kulturhistoriska värdet är därmed inte lika högt utan byggnaden har mer karaktären av enklare ekonomibyggnad.
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Svinstallet
Stallbyggnaderna
Loge

Mangårdsbyggnaden

Flygfoto från 1930-talet.

Värdefull miljö i övrigt
Till gården hör en stor och uppvuxen trädgård. Trädgården är idag kraftigt förenklad men
grundstrukturen av den äldre trädgården framgår fortfarande tydligt. På en bild från
Skånska gods och gårdar syns hur delar av trädgården tedde sig år 1944, med trappa ner mot
en tidigare anlagd halvrund terrass i trädgårdens södra del. Enligt uppgift omgestaltades
trädgården på 1920-talet av en trädgårdsmästare vid namn Rosengren från Limhamn, som
var en god vän till gårdens ägare. Då tillkom bl.a. den upphöjda gräsmattan och omkringliggande gångar. Ett gångsystem kantat av dekorativa, städsegröna växter framkommer även
på äldre målningar och fotografier. En rosenträdgård fanns tidigare framför mangårdsbyggnadens södra fasad. Mot verandan växte vindruvor och i den västra delen av trädgården
fanns en större perennrabatt med bl.a. pioner. Idag återstår endast en krans av äldre uppvuxna lövträd, enstaka äldre körsbärsträd samt inslag av äldre buskar och perenner.

Tv. Utdrag ur ”Skånska gods och gårdar” – foto från år 1944 där gården beskrivs. Th. Gårdsmålning från år
1928.

Arkeologi
Planområdet berörs av fornlämningen Glostorp 85, en härd/bålplats.
En arkeologisk utredning har genomförts inom området. Fynd av lågt vetenskapligt värde
påträffades och länsstyrelsen bedömer att det ur arkeologisk synvinkel inte finns något hinder att planlägga området.
Naturmiljö

En naturvärdesinventering har genomförts för planområdet och de tre dammar som ligger i
planområdets närhet (Naturvärdesinventering (NVI) vid Louisedalsgården, Malmö kommun, Calluna, 2021).
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I inventeringen bedöms naturvärdena vara få, men trädgården söder om mangårdsbyggnaden ha ett påtagligt naturvärde. Flera av träden är så kallade naturvärdesträd med håligheter
etc, och inom trädgården finns även två askar som klassas som rödlistad naturvårdsart. På
två av bokarna växer svamparten hartsticka som även den är en rödlistad naturvårdsart.
Raden av oxlar som kantar planområdets västra respektive norra gräns är att betrakta som
en enkelsidig allé och omfattas därmed av ett generellt biotopskydd.
Det fanns vid inventeringen ätlig groda, vanlig groda och mindre vattensalamander i gårdsdammen söder om planområdet. Även lökgroda har tidigare (1992) rapporterats in till Artportalen, men påträffades inte vid inventeringen. Dammarna bedöms dock inte ha de bästa
förutsättningarna för att hålla groddjur eftersom de är skuggade, har lite undervattensväxter, är för djupa respektive har för tät grässvål att gräva ned sig i. I dammen öster respektive
norr om gården noterades vad som sannolikt är vanlig groda respektive vanlig padda.
Inventering av fladdermöss inom området pågår. Resultatet av denna inventering kommer
att tillföras planhandlingarna inför granskningen av detaljplanen.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet och framför allt gården ligger något högre än sin omgivning. I den äldre trädgårdens sydligaste del sluttar marken tydligt ned mot dammen i sydost. Likaså sluttar marken nedåt från stallbyggnaderna mot norr.
Vegetationen inom området kan delas in i tre huvuddelar – trädplanteringarna i den äldre
trädgården söder om mangårdsbyggnaden, buskaget med häck- och trädplantering som
omgärdar det före detta trädgårdslandet i väster, samt buskaget som kantar planområdet i
norr och nordväst. Det senare kantas i sin tur av oxelallén precis utanför planområdet.
Träden i trädgården består av ask, bok, skogslönn, körsbär, hassel, ek och oxel, se illustration nedan. Träden är ståtliga och välväxta, inte minst de två askarna och eken.
Vegetationen som kantar det gamla trädgårdslandet består ytterst av en förväxt bokhäck.
Innanför denna fanns tidigare en rad med popplar som har tagits ned. Strax innanför poppelraden finns ett större bestånd av hasselbuskar som har planterats i rad – ca 10 stycken i
norr, ca 25 i väster och ytterligare ca 10 i söder. I höjd med hasslarna och innanför dessa
finns i vissa punkter inslag av andra träd och buskar – körsbär, hagtorn, äpple- och päronträd, lönnar samt prydnadsbuskar såsom syren och gullregn.
Buskaget som finns parallellt med oxelallén och som kantar områdets västra och norra del
består i huvudsak av slånbuskar.
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Trädgård
Tidigare
trädgårdsland

? Körsbär?

Illustration som visar befintlig högre vegetation. Observera att delar av vegetationen inte har kunnat mätas in utan illustreras med ungefärlig placering. Redovisningen är inte heltäckande; ytterligare prydnadsbuskar såsom gullregn
finns i området.
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Ovan tv. Infarten till området med befintlig bokhäck till höger i bild. Ovan th. Planområdets avgränsning mot norr
– buskage med angränsande oxelallé. Nedan tv. Mangårdsbyggnaden och trädgården sedd från söder. Nedan th. Det
gamla trädgårdslandet sett från norr.

Tv. Bokhäck och hasselbuskar i planområdets södra del. Th. Bokhäcken i väster.
Kollektivtrafik

Hans Winbergs väg norr om planområdet trafikeras av stadsbusslinje 1 mellan Kristineberg
och Elinelund, via bl a Triangeln. Närmsta hållplats finns på ett avstånd av ca 250 meter.
Oxie station finns ca 1,3 km nordost om planområdet.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet nås med bil från Kapplandsgatan, som ansluter till genomfartsvägen Törringevägen i söder. Gårdsbebyggelsen förbinds med Kapplandsgatan via en grusväg som idag är
avstängd för biltrafik.
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Längs Kapplandsgatans östra sidan samt längs del av Törringevägen finns, utöver trottoarer, separat cykelbana. I Louisedalsparken som omgärdar planområdet finns också gångoch cykelvägar som ansluter till kringliggande bostadsområden i norr och väster.
Teknisk försörjning

Ledningar för VA, el och tele ligger i Kapplandsgatan och dess förlängning norrut på kvartersmark, inom planområdet. Parallellt med detta ledningsstråk finns en teleledning som löper genom den gamla fruktträdgården och försörjer mangårdsbyggnaden söderifrån. Mangårdsbyggnaden försörjs också med el via en ledning som sträcker sig genom området från
nordväst. Befintliga serviser för vatten och spillvatten finns i områdets västra del vid infarten.
Kommunal och kommersiell service

Ca 250 respektive 350 meter norr om planområdet finns kommunal grundskola och kommunal förskola.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
Översiktsplan

Översiktsplanen anger för huvuddelen av planområdet markanvändningen blandad stadsbebyggelse, täthetsgrad 3, en för Malmö förhållandevis låg täthet. De platsspecifika riktlinjerna för Oxie anger att en större variation i bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas, jämfört med vad som finns idag. För en mindre del av planområdet anger översiktsplanen park och natur, men huvuddelen av den gröna koppling som berörs bevaras.
Sammantaget bedöms förslaget därmed följa intentionerna i översiktsplanen och vara förenlig med denna.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Gällande detaljplan Dp 4224 medger markanvändningen Fritidshem och föreningslokal, djurhållning i mindre omfattning. En mindre del av planområdet berörs av användningen Lek respektive Natur.
Gällande detaljplan upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft.
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, 2018–2022
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015–2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012–2019
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
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Mobilitet för Malmö, 2020
Renhållningsordning 2021–2030 för Malmö stad

Utredningar till grund för planförslaget





Antikvarisk-teknisk utredning, Restaurera, 2020-02-11
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Cowi, 2019-06-28
Naturvärdesinventering (NVI) vid Louisedalsgården, Malmö kommun, Calluna,
2021
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