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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta kvarteret med blandad stadsbebyggelse.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget bygger på stadsbyggnadsidén att sluta den befintliga öppna bebyggelsestrukturen som består av lamellhus med ny bebyggelse som tydliggör uppdelningen mellan allmänt och privat.
Planförslaget möjliggör att den befintliga lågdelen på Öresundsgården rivs och ersätts med
två nya byggrätter för flerbostadshus motsvarande fyra våningar med cirka 45 lägenheter
totalt. Bostadsgården kommer vara gemensam mellan det befintliga äldreboendet, bostadshusen och de tillkommande bostäderna. Centrumverksamhet möjliggörs för den norra
byggrätten.
Konsekvenser

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

Planområdet är bebyggt och består av befintliga flerbostadshus samt före detta Öresundsgårdens boende och servicecentrum för pensionärer. Äldreboendet och bostadshusen ska
vara kvar medan servicecentrum (lågdelen av byggnaden kvarterets nordöstra del) planeras
att rivas.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslaget bygger på stadsbyggnadsidén att sluta den befintliga öppna bebyggelsestrukturen som består av lamellhus med ny bebyggelse som tydliggör uppdelningen mellan allmänt och privat.

Illustrationen ovanför visar en möjlig utformning av den planerade bebyggelsen i enlighet med detaljplanen. Illustrationer under visar sektionssnitt a-a och b-b som redovisas på nästa sida. Röda cirklar markerar vilken bebyggelse som
är ny, resterande är befintlig.
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2.2 Bebyggelse
Bostäder

Planförslaget möjliggör byggrätter för att förtäta med två nya flerbostadshus - B. Byggrätten i norr ges även centrum – C som användning, eftersom det ingår i översiktsplanens
område för handel och centrumfunktioner.
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Detaljplanen medger byggrätter för två nya bostadshus motsvarande fyra våningar med totalt cirka 46 nya lägenheter.
Exploateringsgraden regleras med e1 och e2 som medger 600 m för den norra byggrätten
och 550 m2 för den södra. Byggrätterna är 14 meter djupa, vilket ger en viss flexibilitet för
byggnadernas placering, husdjup och förgårdsmark samtidigt som det säkerställer att byggnaderna byggs i vinkel, vilket är tänkt för att stärka rumsligheten.
Högsta tillåtna nockhöjd regleras till 16,5 meter för den norra byggrätten och 16,0 meter
för den södra byggrätten. För den norra byggrätten regleras att bottenvåning ska utföras
med minst 3,5 meter mellan bärande bjälklag – b1 för att förbereda bottenvåningen för utåtriktade centrumfunktioner.
Minsta takvinkel regleras till 30 grader för att minska skuggpåverkan på omkringliggande
bebyggelse och för att väva samman de nya byggrätterna med småhusbebyggelsen omkring
som har takvinkel om 30-45 grader.

befintlig byggnad

ny byggnad

befintlig byggnad

befintlig byggnad

ny byggnad

befintlig byggnad

Se illustration på föregående sida för sektionssnitt. Sektion a-a (överst) och sektion b-b visar ny föreslagen bebyggelse
förhåller sig till befintliga byggnader i höjd och takform.

Kombinationen av exploateringsgrad, byggrättens djup, nockhöjd och takvinkel innebär att
byggnaderna möjliggör för 4 våningar som kan utformas på många olika sätt. Exempelvis
ges en byggnad med ett husdjup om 11 meter en möjlighet att nå upp till 13.3 meter i takfotshöjd, vilket i sin tur möjliggör för en byggnadssockel och/eller brutet sadeltak.
För den norra byggrätten regleras 2 meter förgårdsmark med prickmark vilket innebär att
marken inte får förses med byggnad. Eftersom byggrätten är 14 meter djup kommer byggnaden kunna placeras inom 2-4 meter från gata, förutsatt att byggnaden har minsta husdjup
10 meter, och därmed ge stöd till gatan genom att markera hörnet mellan Apoteksgatan
och Idrottsgatan.
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2. Lågdelen
1. Korridoren
4. Ny byggrätt

3. Ny byggrätt

Flygbild som visar 1. den befintliga korridoren som föreslås tas bort, 2. lågdelen som föreslås att rivas, 3 och 4 nya
byggrätter som föreslås.

Bostadsgården regleras med prickmark så att ingen bebyggelse kan uppföras. Korridoren
mellan den befintliga bebyggelsen ingår som prickmark för att möjliggöra för ett genare
och tryggare gångstråk mellan Apoteksgatan och Hyllie Kyrkoväg
Delar av den befintliga lågdelen och en yta vid den södra byggrätten regleras med korsmark vilket innebär att marken får inte förses med byggnad, med undantag för komplementbyggnad samt trapp- och hisshus till underjordisk parkering. Största totala omfattning
är 50 m2 i byggnadsarea och 4 meter i nockhöjd. Underjordisk parkering tillåts.
Utformning

Entréer till bostadshus ska vara genomgående – regleras för att aktivera gatan och för
att gynna kopplingen mellan gata, bostad och innergård.
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Bostadsgården kommer att delas mellan de befintliga bostäderna, äldreboendet och de tillkommande bostäderna. Den totala andelen bostadsgård kommer att öka samtidigt som an-
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tal bostäder ökar. För att skapa en tryggare och säkrare bostadsgård flyttas leveranser till utkanten av kvarteret. Bostadsgården har en tillräckligt stor sammanhängande yta för att
kunna utformas med goda kvalitéer och variation.
2.5 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Planförslaget innebär att den befintliga korridoren mellan husen rivs och att det därigenom
tillskapas ett genare och säkrare gångstråk genom kvarteret på kvartersmark.
Biltrafik

Planförslaget innebär att leveranser flyttas från innergården till kvarterets norra del.
Bilparkering

Utgångsnormen i området för flerbostadshus är 0,9+0,1 bilplats/lägenhet (boende + besökare), vilket innebär cirka 46 parkeringsplatser. Avdrag kan göras om projektet har en
större andel smålägenheter Avdrag kan också göras om byggherren arbetar aktivt med ett
mobilitetsåtgärdspaket. Avdrag räknas alltid på parkeringstalet för boende. Parkeringstalet
för besöksplatser (0,1) kan inte sänkas.
Mellan 2 och 3% av samtliga bilplatser, dock minst en ska anpassas för rörelsehindrade
med särskilt p-tillstånd. Bilplatsen/-erna ska finnas inom 25 från entré. Markbeläggningarna
ska säkra tillgängligheten.
Bilden till vänster visar vilket område som kan användas till underjordiskt garage.

Bilparkering föreslås ske i underjordiskt
garage i den norra delen av planområdet
som angörs från Apoteksgatan eller Idrottsgatan. Det finns cirka 1 170 m2 underjordiskt garage tillgängligt för att hantera behovet av parkeringsplatser.
För att säkerställa att inte bostadsgården
får för många parkeringar och för att
uppmuntra till mobilitetsåtgärder regleras - Markparkering får inte anordnas
med undantag för parkeringsplats för
rörelsehindrade och bilpool.
Cykelparkering

För cykelplatser gäller 2,5 cykelplatser/lägenhet varav minst en plats ska vara lättillgänglig.
Totalt behövs cirka 115 cykelplatser. Ramfastlåsning och väderskydd bör finnas.
Inspiration för att jobba med attraktiv cykelparkering finns i skriften ”Moblity management
för byggherrar”. Ytterligare info kan fås från Malmö Stad.
Det finns utrymme för cykelparkering på bostadsgården och förgårdsmarken.
Angöring

Angöring sker från Idrottsgatan och/eller Apoteksgatan.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Ny bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till befintliga va-system.
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Dagvatten

Dagvattnet ska i möjligaste mån fördröjas inom den egna fastigheten. Eftersom området är
inom kombinerat system för dag- och spillvatten regleras att högsta hårdgörningsgrad för
bostadsgården (den del av bostadgården med prickmark) till 60 % - b2 och utökat marklov
för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet - a1. Andelen hårdgörningsgrad innebär att gångar och vissa ytor kan hårdgöras, vilket är nödvändigt för äldreboendet
och de boendes framkomlighet, samtidigt som större delar av gården kommer kunna infiltrera dagvatten.
Planområdet föreslås ansluta till dagvattenledningar söder om i Hyllie Kyrkoväg eftersom
där finns separata ledningar för dag- och spillvatten.
Skyfallshantering

Bostadsgården behöver utformas med hjälp av höjdsättning så att vatten inte stängs inne
vid skyfall.
Avfallshantering

Angöring för avfallsbilen för den tillkommande bebyggelsen ska ske från kringliggande gator. Avfallshanteringen utformas i bygglovsskedet. Vid miljörummens placering ska hänsyn
tas till framkomlighet och angöringsmöjlighet för miljöbilar. Backning med avfallsfordon
ska undvikas.
2.7 Skydd mot störningar

Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse, se vidare under 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/Omgivningsbuller.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Markreservat för gemensamhetsanläggning

I gällande detaljplan finns gemensamhetsanläggning för lek-, rekreations- och förbindelseytor. En liknande bestämmelse förs in som markreservat – g1 som gäller gemensamhetsanläggning för gemensam gårdsmiljö.
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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.
Planområdet är till stora delar bebyggt och den föreslagna bebyggelsen kommer inte öka
andelen bebyggelse på marken. Detaljplanen berör område av riksintresse för kustzonen
men planförslaget bedöms inte riskera att skada riksintresset.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Genomförandet av planförslaget innebär att enplansbyggnaden rivs och att två nya byggrätter i fyra våningar skapas. För stadsbilden innebär det att kvarteret går från att ha en offentlig och serviceinriktad (dock sluten) karaktär till en tydligare bostadskaraktär som förstärks
av tydligare rumsliga gränser mellan vad som är allmänt och vad som är privat, dvs gatan
och bostadsgården.
Den nya byggrätten som föreslås mot Apoteksgatan och Idrottsgatan markerar gatuhörnet
och förtydligar gaturummet. Den nya byggrätten som föreslås mitt i kvarteret gör så att bostadsgården tydliggörs och blir gränsen mellan den allmänna parken Kyrkogrottan och den
privata bostadsgården.
Planförslaget innebär att de nya byggrätterna byggs med lutande tak och det kommer att
vara ett gemensamt karaktärsdrag med den omkringliggande bebyggelsen. De nya byggrätterna har ungefär samma höjd som de befintliga men kommer med takvinkel och ett
mindre husdjup än de befintliga byggnaderna att utgöra övergången mellan den mer storskaliga befintliga bebyggelsen och den mer småskaliga bebyggelsen.
Solstudie

Vår- och höstdagjämning

9:00

12:00
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15:00

17:00

9:00

12:00

15:00

17:00

Midsommar

Solstudien visar skuggpåverkan från de föreslagna byggrätterna. De röda cirklarna i
ovanstående bilder, visar områden som skuggas vid vissa tidpunkter från de nya byggrätterna.
För de närmsta husen norr om planområdet kommer förgårdsmarken och delar av bebyggelsen att skuggas helt och delvis från 12:00 och framåt under vår- och höstdagjämning.
För det närmsta huset öster om planområdet, i höjd med den norra byggrätten, kommer
delar och hela fastigheten att skuggas från och med 16:00 och framåt vid midsommar.
För det befintliga flerbostadshuset väster om den södra byggrätten kommer delar av byggnaden att skuggas på morgonen fram till 10:00 under vår- och höstdagjämning.
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Den utökade bostadsgården som möjliggörs inom Tuppen 15 kommer att skuggas till och
från under året.
Sammantaget bedöms konsekvenserna i form av skugga från de nya byggrätterna vara en
acceptabel störning med hänsyn till det centrumnära läget.
Kulturmiljö och arkeologi

Enplansbyggnaden som är tänkt att rivas har ett symbolvärde för ett välfärdsideal från
1960-talet. Eftersom servicen i enplansbyggnaden håller på att avvecklas bedöms värdet av
ny bostadsbebyggelse högre än det befintliga värdet.
Grönska

Genomförandet av detaljplanen innebär att flera befintliga träd och buskar kommer försvinna till följd av de nya byggrätterna. Byggrätternas placering har bedömts som viktigare
än den befintliga grönskan. Den grönska som försvinner bör ersättas på den nya bostadsgården.
Luftkvalitet

Låga halter av luftföroreningar finns inom planområdet. Den trafikökning som planförslaget genererar bedöms inte påverka luftkvalitén på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna
riskerar att överskridas.
Vattenkvalitet

Vatten och spillvatten avleds till kommunala ledningar i Apoteksgatan. Dessa leds via Limhamns pumpstation till Klagshamns avloppsreningsverk. Slutlig recipient är södra
Öresunds kustvatten.
Planförslaget föreslår att dagvatten leds till Hyllie Kyrkoväg, vilket skulle avlasta det kombinerade avloppsreningsverket.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall
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Utdrag från skyfallskartering maxdjup 100-årsregn från 2015 på flygfoto med höjdkurvor. Röd cirkel markerar ett
utsatt område. Gul streckad linje markerar nya föreslagna byggrätter. Grön-vita streckade linjer markerar ny bostadsgård.

Området vid den nya södra byggrätten riskerar att översvämmas med 0.1-0.2 meter stående
vatten vid 100-årsregn och kommer behöva höjdsättas så att en översvämning inte skadar
husen.
Enligt skyfallsplanen (2017) är planområdet del av ett kombinerat avloppssystem, vilket
innebär att det föreligger stor risk för källaröversvämning, vilket kan påverka den
underjordiska parkering.
Detaljplanens genomförande kommer att minska andelen hårdgjorda ytor och har därigenom möjlighet att förbättra situationen.
Markföroreningar

Planområdet var jordbruksmark innan det bebyggdes med Öresundsgården, dvs boende
och servicecentrum för pensionärer, på 1960-talet. Det är inte troligt att planområdet innehåller någon förorenad mark.
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.
Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse. Vad gäller
uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det
finns flera, uppfyller riktvärdet.
Till vänster, utdrag ur kommunens bullerkarta. Den föreslagna bebyggelsen ligger i områden under 55 dBA, vilket innebär att det finns goda
förusättningar att klara riktvärdena.

Trafikkonsekvenser

Genomförandet av detaljplanen innebär att bostadsgården blir bilfri. Eftersom leveranser
och andra fordon inte kommer behöva använda bostadsgården för angöring kommer trafiksäkerheten att öka.
Korridoren (byggnadsdelen mellan det befintliga bostadshuset och det västra äldreboendet)
som har en barriäreffekt kommer tas bort och det möjliggör för ett genare och tryggare
gångstråk mellan Apoteksgatan och Hyllie Kyrkoväg jämfört med dagens gångstråk som
går väster om det västra flerbostadshuset.
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Genomförandet av detaljplanen innebär att cirka 40 tillkommande parkeringar läggs i ett
underjordiskt garage i planområdets norra del som angörs från Apoteksgatan eller Idrottsgatan. Ökning av trafikrörelser som den tillkommande bebyggelsen ger upphov till bedöms
som godtagbar.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Exploateringsavtal kan behöva upprättas för att hantera kostnader för iordningställande av
allmän platsmark där infart till det underjordiska garaget planeras.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastighet Tuppen 15
Tuppen 15 har del i gemensamhetsanläggningen Tuppen ga:1 (delägare Tuppen 15 och 16),
vilken kommer att behöva omprövas gällande utbredning och andelstal
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att fylla på planberedskapen med fler bostäder. Detaljplanen medger en förtätning i närhet
till parker och Limhamns centrum.
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 att bostadsgården
förbättras eftersom den blir större och bilfri samt att en genare och tryggare smitväg genom
kvarteret möjliggörs. Planområdet ansluter till ett befintligt säkert och utvecklat gång- och
cykelvägnät.
Tillgänglighet

Planområdet är flackt, vilket ger goda förutsättningar för att skapa miljöer som är tillgängliga för människor med olika funktionsvariationer.
Kommunal service

Genomförandet av detaljplanen innebär ett ökat behov av kommunal service samtidigt som
den befintliga servicen i lågdelen försvinner.
Kommersiell service

Genomförandet av detaljplanen möjliggör för centrumverksamheter inom den nya byggrätten i norr. Utöver detta möjliggör fler boende ett större underlag till kommersiell service i
Limhamns centrum.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom 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.
Tidplan

Byggstart beräknas ske hösten 2020.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

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.
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.
Mer detaljerade bullerberäkningar kan exploatören behöva redovisa i samband med
bygglovsansökan.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och Rikshem. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap 40 § planoch bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen antas eller godkänns i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer preliminärt att reglera frågor som har med överlåtelse av ersättning för gatukostnader att göra.
Övriga 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.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken förmodas
ingå i samma fastighet, Tuppen 15. Fastigheten ingår idag i en gemensamhetsanläggning
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med Tuppen 16, Tuppen ga:1. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark i
form av bostadsgård omprövas den befintliga gemensamhetsanläggningen. Fastighetsägare
ansöker om anläggningsförrättning.
Ansökningar om förändringar av gemensamhetsanläggningar ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av att den föreslagna förtätningen innebär ett mer effektivt nyttjande av marken och att det är angeläget att skapa fler bostäder i stadsdelen för ett bättre
utnyttjande av det befintliga serviceutbudet.
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.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet är 4 828 m2 stort och ligger sydost om Limhamns centrum. Planområdet består av en fastighet, Tuppen 15, som är privatägd.
Tuppen 15 har del i Tuppen ga:1. Det finns en tomtindelning T316.

Planområdet i rött är indelat så att endast de områden som förändrar markanvändning ingår.
Platsens historik

Planområdet kallas för Öresundsgården och byggdes under 1960-talet som ett boende och
servicecentrum för pensionärer. Idag finns det 86 lägenheter, restaurangskola, mötesplats,
LSS-boende, mödrahälsovård, rehabiliteringsavdelning och kontor inom fastigheten.
Parken strax söder om planområdet kallas för Kyrkgrottan och är nedsänkt som ett hål.
Kyrkgrottan blev till som följd av en smörhandlares utgrävning efter kalk och utformades
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sedan som amfiteater som användes av stadskyrkan och frikyrkorna i Limhamn, därav
namnet.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Den befintliga bebyggelsen har en struktur där motorfordon kan köra under två av de
större byggnadsvolymerna. Mellan byggnaderna finns en bostadsgård. Parkeringsplatserna
är utspridda: en vi norr, en i sydväst och en i sydöst. Leveranser sker i den nordvästra byggnadsdelen och vid vändplatsen på innergården.

Till vänster, illustration som
redogör för stråk på fastigheten
Tuppen 15. Vita streckade
linjer visar planområdet. Gula
linjer visar var motorfordon
kan köra och röda linjer visar
gångbanor. Gula och röda ytor
visar bil- respektive cykelparkering. Det går att röra sig igenom lågdelen av byggnaden men
endast när den är öppen. Den
befintliga bebyggelsen är utformad så att det går att köra bil
under det norra och östra huset.
Gångstråket väster om den
västra byggnaden uppfattas som
en baksida.
Bebyggelse

I direkt anslutning till planområdet finns ett punkthus i fem våningar och tre lamellhus i
fyra våningar i nord-sydlig riktning. Två av dessa har ett bredare husdjup och utstickande
bottenvåning. Utöver lamellhusen finns en lågdel i den nordöstra delen av planområdet.
Inom storkvarteret som planområdet är en del av finns även småhusbebyggelse och en
vårdbyggnad med namnet den Prippska villan.
Planområdet ingår i karaktären ”öppen kvartersstad” enligt Handlingsprogram för arkitektur och
stadsbyggande. Enligt programmets rekommendationer ska bland annat det öppna sambandet
mellan gaturum och bostadsgårdar bevaras.
Topografi, landskap, grönstruktur

I mitten av kvarteret finns ett par träd och buskar. Norr om lågdelen finns ett träd och
några häckar. Planområdet sluttar en meter i väst och nordväst.
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Planområdet angränsar till tre olika parker: Kyrkgrottan söder om planområdet i samma
kvarter (vars historisk beskrivs under 5.2 Planområdet / Platsens historia), Grönalund öster
om Kyrkgrottan och Viängen nordväst om planområdet.
I grönplanen anges att planområdet lider brist på grannskapsparker. Grannskapsparker är
små parker (1–5ha) nära bostaden med en viktig social funktion.
Kollektivtrafik

Inom 500 meter från planområdet nås busslinje 4 och 33 hållplats Hyllie Kyrkoväg samt
busslinje 34 från hållplats Limhamn Centrum. Busslinje 4 ingår i Storstadspaketet och ska
omvandlas till en expresslinje, vilket kommer öka dess kapacitet.
Gång-, cykel- och biltrafik

För gång-, cykel- och biltrafik på kvartersmark inom planområdet se 5.2 Planområdet /
Stråk, platser, struktur, sammanhang. Östra Bernadottesgatan, Järnvägsgatan och Hyllie
Kyrkoväg ingår i huvudcykelnätet. Dessa gator nås enkelt från planområdet till fots eller på
cykel.
Vad gäller biltrafik nås planområdet från Apoteksgatan, Idrottsgatan och Hyllie Kyrkoväg.
Kommunal och kommersiell service

Planområdet har god tillgång till kommunal och offentlig service. Inom 1 000 meter från
planområdet nås flera förskolor, grundskolor, en gymnasieskola, bibliotek, vårdcentral,
Limhamns ishall och ett brett utbud av kommersiell service kopplat till Limhamns centrum.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kustzonen och försvaret. Bedömningen har
gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som:
•

Blandad stadsbebyggelse

•

Täthetsgrad 3–4 (i en 1-4 skala där 1 är mest tätt och 4 är minst tätt) för området.
Med referensprojekt som Västra Hamnen Bo01 och kulturhusen i Västra Sorgenfri.

•

Centrumområde, vilket innebär att bottenvåningarna ska kunna inrymma handel
och andra utåtriktade verksamheter

•

Fotgängarzon som innebär att fotgängares framkomlighet särskilt ska beaktas.
Detta ska ske inte främst genom nya gågator och gångfartsområden, utan genom
bredare trottoarer, fler säkra passager över gator, varierande upplevelser, med mera.

Gällande detaljplaner

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Dp 4038. Tomtindelningen T
316 gäller som tomtindelning.
Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft. Fastighetsindelningsbestämmelser för Tuppen 15 upphör helt.
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5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•

Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Bostadspolitiska mål, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau
Enhetschef

Aron Wetterlund
Planhandläggare
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