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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

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

•

Skånegårdsvägen förlängs till Kalkbrottsgatan i en bågform. Kvarteren läggs norr
och söder om Skånegårdsvägen och binds samman med ett rutnät av gator och körbara ytor.

•

Norr om Skånegårdsvägen möjliggörs för en kvartersstruktur med en blandning av
flerbostadshus och stadsradhus, där öppningar i kvarteren skapar entréplatser. Höjderna är högre mot Yttre Ringvägen i norr med 4+1 våningar och trappas ner mot
Skånegårdsvägen och mötande kvarter med 2+1 våningar. Mellan husen på entréplatserna möjliggörs för paviljonger som kan användas för kvartersgemensamma
funktioner och/eller centrum.

•

Söder om Skånegårdsvägen öppnar bebyggelsen sig och övergår från 4 våningars
lamellhus till 2 vånings rad-, par- och kedjehus, där småhusens möte med parken
varieras genom entrésida, trädgård och gavel. Variation i mötet med parken är viktigt för att skapa en attraktiv park och integrera den nya bebyggelsen med den befintliga.

•

Mitt i planområdet planeras en förskola för 120 barn i 2 våningar. Förskolan nås
från Skånegårdsvägen och parkstråket.

•

Norr om Skånegårdsvägen möjliggörs för två mobilitetshus som placeras så att alla
bostäder nås inom 150 meter. Markparkering förekommer men begränsas på gårdar
för att säkerställa boendekvalitéer.

•

Parkstråket behöver kunna hantera dagvatten- och skyfall och kommer utformas i
terrasser ner mot väst.

•

Området mellan Yttre Ringvägen och den planerade bebyggelsen planläggs som natur för att den befintliga dammen ska kunna finnas kvar och för att kunna utgöra
en del av ett allmänt rörelsemönster med gångar, löpslingor och belysning.

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

Området är beläget söder om Yttre Ringvägen, öster om Kalkbrottsgatan, norr om befintlig
villabebyggelse och nordväst om befintliga lamellhusen. Planområdet omfattar omkring 17
hektar och består främst av ängsmark och skyddsvallar mot Yttre Ringvägen.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag

Illustrationskarta av Stadstudio
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Läsanvisning

Under 2.1 Principer för stadsbyggnadsidén, illustrationer och inspiration beskrivs och gestaltas viktiga avvägningar för planförslaget och vad som är tänkt att uppnås. Illustrationer ger stöd
för hur planbestämmelserna bör uppfattas.
I resterande del av 2 Planförslag anges plankartans bestämmelser i fet stil, vilket motsvarar
beteckningen på plankartan, med tillhörande motivering. Rubrikstrukturen följer samma
upplägg som finns på plankartan. Under 2.7 Övrigt beskrivs ämnen som inte är kopplade till
plankartan men som stöds av andra policydokument och som är viktiga för planens genomförande, till exempel parkeringsnorm och sophämtning.
2.1 Stadsbyggnadsidé

•

En tät och effektiv bebyggelsestruktur utifrån platsens förutsättningar

•

Att så långt det går blanda småhus och flerbostadshus inom varje kvarter för att
möjliggöra för kvarter med en mix av upplåtelseformer. Mixen leder även till en
nedtrappning mot söder i respektive kvarter som gör att gårdarna blir ljusare och
att den nya bebyggelsen möter den befintliga villabebyggelsen i jämn skala

•

Bågformad förlängning av Skånegårdsvägen som får en svag naturlig sluttning mot
Kalkbrottsgatan på grund av höjdskillnaden

•

Entréplatser i ett pärlband genom urgröpta kvarter norr om Skånegårdsvägen. På
entréplatserna tillåts paviljonger för kvartersgemensamma- och centrumfunktioner.
Paviljongerna kan bidra till att ge området en egen prägel.

•

Förlängning av parkstråket i öst-västlig riktning med varierad bredd på parkstråket
som skapar förutsättningar för olika typer av rum som är tänkt att möjliggöra för
attraktiva och integrerande platsbildningar.

•

Förskola som placeras i mitten av planområdet längs med Skånegårdsvägen och i
anslutning till parkstråket

•

Effektiva parkeringslösningar som visuellt tar litet utrymme genom begränsad
markparkering, inga parkeringar på gårdar, begränsat med underjordisk parkering
och två mobilitetshus

Hur parkeringen löses är avgörande för planområdets karaktär eftersom bilar är skrymmande och stora parkeringar oftast inte
är särskild attraktiva för boendemiljön och stadsbilden. Bild som redogör för olika möjliga parkeringslösningar för småhusen
söder om Skånegårdsvägen. Av Stadstudio.
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Fågelperspektiv över planområdet. Av Stadstudio.

2.2 Användning av mark och vatten

Detaljplanen har endast allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap.
PARK

Mellan befintlig villabebyggelse och den planerade bebyggelsen planläggs ett
parkstråk som en fortsättning av parkstråket som löper genom Bunkeflostrand. Parkstråket har utformats för att skapa en variation i upplevelsen
av rummet genom att låta parkens utrymme växa och minska. Detta skapar
förutsättningar för attraktiva allmänna platser i form av mötesplatser som kan
ha en integrerande effekt för hela Bunkeflostrand.

NATUR

Bullervallen mot Yttre Ringvägen planläggs som naturområde för att den ska
vara tillgängligt för allmänheten för rekreation och för att motverka att området uppfattas som en baksida. Funktioner som kan rymmas är promenadstråk, löpslingor och belysning.

GATA1

Kalkbrottsgatan och förlängningen av Skånegårdsvägen planläggs som huvudgata. Kalkbrottsgatan är i översiktsplanen markerad som huvudgata. Syftet med att planlägga Skånegårdsvägen som huvudgata är för att gatan ska ha
kapacitet för en framtida busslinje till centrumetableringen i Gottorp. Skånegårdsvägen planeras ha karaktären av en mindre huvudgata med en gatusektion på 20 meter, vilket möjliggör för gång- och cykelväg om ömse sidor
av körbanan samt en remsa med trädplantering, förslagsvis norr om körbanan.
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Sektion för Skånegårdsvägen, mått angivna i millimeter. Illustration av Stadstudio.
GATA2

Inom planområdet planeras för lokalgator och en lokalgata som kopplar ihop
det befintliga villaområdet med planområdet. Avsikten är att stärka integrationen mellan områdena. Lokalgatornas sektioner är överlag 6.5 meter breda
och är tänkta att fungera som blandtrafik. Kombinationen av gatubredd och
förgårdsmark (som oftast är 1,5-3 meter för småhusen) skapar intima gaturum.

2.3 Egenskapsbestämmelser för allmän plats
damm1

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att befintlig dagvattendamm
kan vara kvar och säkerställa fördröjning av dagvatten och skyfall för parkstråket.

vall1

Syftet är att förlänga den befintliga vallen mot Yttre Ringvägen för att avskärma planområdet från denna.

2.4 Användning av kvartersmark
B

Detaljplanen möjliggör för olika typer av bostäder: flerbostadshus och småhus i form av rad-, par- och kedjehus. Inom de flesta bostadskvarteren kombineras flerbostadshus och småhus för att skapa en mer integrerad bebyggelsestruktur. Detaljplanen möjliggör för cirka 105 000 kvadratmeter bruttoarea
för bostäder som omräknat till bostäder blir cirka 850 lägenheter och 130
småhus.

B1

Detaljplanen möjliggör för en byggrätt för paviljonger/mindre byggnad på
entrétorget där bestämmelsen syftar till att begränsa denna till bostadskomplement och inte bostäder. Bestämmelsen möjliggör till exempel för förråd,
gemensamhetslokal, delandefunktioner för verktyg/möbler/redskap och cykelverkstad. Även centrumändamål medges för dessa byggnader.

C

Användningen centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter
som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga
centralt eller vara lätta att nå. Användningen har placerats utmed Kalkbrottsgatan, i mobilitetshusen och i radhusen norr om Skånegårdsvägen för att
möjliggöra för så kallade bokaler och i byggrätten för paviljong vid entrétorgen. Kalkbrottsgatan är i översiktsplanen är markerad som huvudgata och
centrumanvändningen kan stärka upplevelsen av denna som huvudgata. Användningen är inte tvingande utan ger möjlighet till centrumfunktioner. Bestämmelsen används generöst för att stärka detaljplanens flexibilitet utifrån
ett långsiktigt perspektiv med andra handels/arbetsmönster.

E

Användningen möjliggörs i mobilitethusen så att dessa kan inrymma nätstationer.
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S

Skola medges i ett kvarter mot söder om Skånegårdsvägen i anslutning till
parkstråket. Syftet med planbestämmelsen är att möjliggöra för en förskola
för 120 barn, men användningen preciseras inte till förskola eftersom det försämrar detaljplanens flexibilitet över tid.
Enligt stadsbyggnadsnämndens riktlinjer Friytor vid förskolor och skolor ska
friytan på skolgårdar uppgå till 30 kvadratmeter/barn, vilket kräver en sammanlagd friyta om 3 600 kvadratmeter för 120 barn. Föreslagen skoltomt är
cirka 5 100 kvadratmeter varav byggnadsarean för skolbyggnaden är 1 100
kvadratmeter. Det finns därmed goda förutsättningar för att klara riktlinjerna.
Frågan kring friytans storlek bevakas i samband med bygglov och miljöförvaltningens granskning av anmälan av verksamhetens start.

P1

Detaljplanen möjliggör för två parkeringshus norr om Skånegårdsvägen. Parkeringshusen är tänkt att fungera som mobilitethus och bör därför kombineras med andra funktioner kopplat till mobilitet, så som bilreparation, bil- och
cykelpool samt service, därav tillåts även centrum som användning. Mobilitetshusen kan byggas i fem våningar plus underjordiskt garage och har en kapacitet för cirka 400 bilparkeringar per byggnad.

T

Detaljplanen möjliggör för trafik som en buffert 15 meter i anslutning till
Yttre Ringvägen, vilket innebär att bullervallen delas på toppen. Syftet är att
SVEDAB (markägare av Yttre Ringvägen) ska ansvara för skötseln på sidan
av bullervallen som vetter mot vägen och att Malmö stad ansvarar för bullervallens södersida.

2.5 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Bestämmelser utan beteckning gäller för hela planområdet om inget annat anges.
Bestämmelsen innebär att byggnader inte får uppföras. Syftet med planbestämmelse om prickad mark är att begränsa var byggnader får placeras och
används för att säkerställa utrymme för körbar yta, förgårdsmark och parkeringsplatser. Förgårdsmarken är generellt mellan 1,5-2,0 meter för att skapa
attraktiva och intima gaturum, men varierar mellan 0,5-8,0 meter. Balkonger,
skärmtak, uteplats och burspråk får finnas över prickad mark.
Syftet med planbestämmelse om korsprickad mark är att säkerställa tillgänglighet till gårds- och friyta för bostäderna. Komplementbyggnader och tekniska anläggningar får uppföras men får högst utgöra 10% av den korsprickade marken per egenskapsområde, högst 30 kvadratmeter per komplementbyggnad och högst 3,0 meter i nockhöjd. Balkonger, skärmtak, burspråk och
uteplats får finnas utan någon begränsning. Bestämmelsen innebär att stationer för sophantering får finnas.
Syftet med planbestämmelse om högsta tillåtna nockhöjd är att reglera tillkommande och befintlig bebyggelse i höjdled. Bestämmelser om nockhöjd
reglerar den högsta delen på en byggnads takkonstruktion. Delar som sticker
upp över taket som hisstorn, trapphus och ventilationsanläggningar räknas
inte in. Anordningar för lokal energiproduktion t ex solceller och mindre
vindkraftverk får också finnas ovanför högsta nockhöjd.
e1

Högsta byggnadsarea är 1 100 kvadratmeter som utgår från att förskolan planeras i två våningar. Komplementbyggnader ingår i byggnadsarean.

9 (29)

e2-4

Största exploateringsgrad är 50, 80 och 90 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet. Bestämmelserna utgår från 14 meter djupa byggrätter för flerbostadshus och 12,5 meter djupa för småhus, med undantag för radhusen
norr om Skånegårdsvägen där hela byggrätten får byggas. E-talen innebär att
flerbostadshusen kan byggas med ett genomsnittligt husdjup om 12 meter,
småhusen med 10 meter husdjup och paviljonger ges en byggrätt på cirka 40
kvadratmeter.

e5

Bestämmelsen används för mobilitetshusen och reglerar att högst 500
kvadratmeter i dessa får användas för livsmedelshandel. Anledningen till bestämmelsen är att det är nödvändigt att begränsa handel för att inte konkurrera med centrumetableringen i Gottorp. 500 kvadratmeter är tillräckligt stor
yta för en närbutik.

p1

Bestämmelsen reglerar att byggnaden placeras mot Skånegårdsvägen för att
stärka Skånegårdsvägen rumsligt och för att skydda mot buller från denna.

p2-4

Bestämmelserna används för att säkerställa placering av byggnaderna och
därigenom mellanrummet mellan husen. Bestämmelserna reglerar hur byggnader placeras i förhållande till egenskapslinjen mot gata eller körbar yta.

f1

Planbestämmelser reglerar bostadsbebyggelsen till radhus för att säkerställa
en önskvärd mix av olika typer av bostäder inom bostadskvarteret och mot
Skånegårdsvägen.

f2

Planbestämmelser reglerar rad-, par- och kedjehus för att möjliggöra för flera
olika typer av småhusbebyggelse med olika karaktär. Par- och kedjehus möjliggör för parkeringslösningar på byggrätten med bilen bredvid och mellan
byggnaderna.

f3

Syftet med att reglera att entréer ska vara vända mot allmän gata eller körbar
yta är att skapa förutsättningar för aktiva gaturum där människor rör sig och
möts. Entréer till flerbostadshus ska vara genomgående med ingång från allmän gata eller körbar yta och bostadsgård så att boende enkelt ska kunna nå
sin bostadsgård och de funktioner som finns där såsom förråd, miljöhus,
tvättstuga, miljöhus. Ingång från bostadsgården är särskilt viktigt för små
barn som ska kunna nå bostadsgården för utelek.

f4

För att skapa trygga kantzoner i mötet mellan gatan och bostaden är det viktigt att fönster på bottenplanet inte placeras för högt upp. Samtidigt är sockel
viktig för att minska insyn i lägenheterna på bottenplan. Planbestämmelse reglerar därför att sockel minst ska vara 0,5 m och högst 1,0 m. Bestämmelsen
gäller endast för flerbostadshusen.

f5

Bestämmelse möjliggör för ytterligare en våning utöver det angivna våningsantalet. Extravåningen får högst utgöra 50 % av byggnadsarean och ska rymmas inom nockhöjden.

f6

Bestämmelsen reglerar att entresol inte får finnas för att flerbostadshusen i 5
våningar inte ska uppfattas som 6 våningar.

vån

Bestämmelse om nockhöjd kombineras med bestämmelse om våningsantal.
Syftet med detta är att möjliggöra en viss höjdmässig variation, olika takfall
samt byggnation av träkonstruktion.
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[utan index]

Centralt avstängningsbar ventilation ska finnas, se motivering under 2.7 Övrigt.

På byggnader inom 60 meter från Yttre Ringvägens vägkant ska tak och fasader som vetter mot vägen utföras av obrännbart material alternativt med ytskikt i klass B-s1-d0 och uppfylla SP Fire 105, se motiveringen under 2.7 Övrigt.
[utan index] För att begränsa risken för brand och brandgasspridning in i husen ska takfötter på de gavlar som vetter mot Yttre Ringvägen utföras täta (E1 60). Gäller endast första husraden, se motivering under 2.7 Övrigt.
[utan index]

n1-2

Reglerar att marken inte får användas för parkering eftersom bostadsgård
och friyta har högre prioritering än markparkering. Parkeringsplats för rörelsehindrade får finnas då denna måste finnas inom 25 meter från entré till bostäder och skola. Skillnaden mellan n1 och n2 är att underjordisk parkering får
finnas i den sistnämnda och att denna ska göras med planteringsbart bjälklag
om denna placeras under bostadsgårdar. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa bostadsgårdarnas rekreativa kvalitéer.

[utan index]

Grönytefaktor regleras till 0,6 för kvarter med bostadsändamål. I enlighet
med översiktsplanen ska Malmö utvecklas till en hållbar, tät, grön och blandad stad. En av strategierna för att uppnå en grönare stad är grönytefaktorn.
Syftet med bestämmelse är att bidra till goda livsbetingelser för människor,
djur och växter genom att skapa bra mikroklimat och luftkvalitet, god jordkvalitet och vattenbalans inom planområdet.
Planbestämmelsen reglerar utfartsförbud och har använts för att undvika för
många in- och utfarter längs med Kalkbrottsgatan och Skånegårdsvägen.

m1

Syftet är att förlänga den befintliga vallen mot Yttre Ringvägen för att avskärma planområdet visuellt från denna och för att skydda mot trafikbuller.

Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom en generell planbestämmelse som anger att dessa värden inte får överskridas.
[utan index]

2.6 Administrativa bestämmelser
[utan index]

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen
vinner laga kraft.

2.7 Övrigt
Gång och cykel

Planförslaget innebär att gång- och cykelnätet byggs ut längs med Skånegårdsvägen, i det
nya parkstråket mellan ny och befintlig villabebyggelse. Översiktsplanen markerar ett östvästligt cykelstråk genom parkstråket som del av övrigt huvudcykelnät, nya kopplingar.
För de nya lokalgatorna inom planområdet möjliggörs för gångytor i samma nivå som gata
på ömse sidor om körbanan.
Planbestämmelse om trafikseparerad gång- och cykeltunnel under Kalkbrottsgatan i gällande plan tas bort eftersom sådana lösningar ofta upplevs som otrygga.
Kollektivtrafik

Skånegårdsvägens sektion har anpassats så att den i framtiden ska kunna trafikeras med
buss. Den befintliga hållplatsen på Kalkbrottsgatan kan behöva flyttas till följd av den nya
bebyggelsen. Detta kommer att utredas efter samrådet.
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Cykelparkering

Gällande parkeringsnorm - och parkeringspolicy för Malmö stad gäller som utgångspunkt
för beräkning av cykelplatsbehov.
Cykelparkeringen för lägenheter och småhus ska vara attraktiv och tillgänglig, och erbjuda
platser för både vanliga cyklar och lådcyklar. Det är viktigt att en stor del av cykelparkeringen erbjuder möjlighet till fastlåsning av ram samt att de placeras väl synliga i en trygg
miljö.
För arbetsplatser tillkommer även cykelplatser för besökare och dessa ska placeras i direkt
anslutning till respektive entré. Cykelparkering för förskolan till förskolan ska lösas i direkt
anslutning till respektive entré och erbjuda väderskyddade platser för både vanliga cyklar
och lådcyklar. Det ska också finnas ett låsbart förråd där föräldrar kan låsa in vagnar och
cykelvagnar för att underlätta vidare resa med kollektivtrafik eller cykel.
Bilparkering

Gällande parkeringsnorm - och parkeringspolicy för Malmö stad gäller som utgångspunkt
för beräkning av bilplatsbehov.
Bilplatsbehovet för de tillkommande bostäderna har beräknats utifrån normen 1,1 (1,0 boende + 0,1 besökare) bilplatser per lägenhet och 1,5 för rad- par- och kedjehus. Normen
kan sänkas men det förutsätter ett omfattande paket av mobilitetsåtgärder. Det totala parkeringsbehovet för den tillkommande bebyggelsen är beräknad till ca 1050 bilplatser, vilket
förutsätter mobilitetsåtgärder.
Majoriteten av parkeringsbehovet kan tillgodoses i mobilitetshusen. Därutöver tillåts underjordiskt parkering i fyra kvarter norr om Skånegårdsvägen och begränsade mindre enheter
markparkering söder om Skånegårdsvägen. Gårdarna har reglerats så att de inte får användas till parkering med undantag för parkering för rörelsehindrade.
Bilplatsbehovet för verksamheter inom området ska också lösas i mobilitetshusen och kan
samnyttjas fullt ut med boendeparkeringen. Undantaget är korttidsparkering till förskolan
för föräldrar som hämtar och lämnar med bil, som föreslås lösas inom förskolans fastighet
ut mot lokalgatan. Behovet av korttidsparkering för föräldrar är beräknat till ca 15 bilplatser. Det är möjligt att med mobilitetsåtgärder reducera behovet av korttidsparkering.
Angöring

Angöring för leveranser och varutransporter sker i gata och på körbara ytor. För förskolan
är det önskvärt med en angöringsficka för leveranser på Skånegårdsvägen för att undvika
tung trafik på lokalgatorna. För kvarteren norr om Skånegårdsvägen finns en körbar yta
som kan användas för sophämtning och angöring.
Persontransport för av- och påstigning samt angöring för färdtjänst och taxi, ska enligt Boverkets Byggregler (BBR) 3:122 ska kunna ske inom 25 meter från tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.
Farligt gods

Yttre Ringvägen och järnvägen är utpekade som farligt godsleder. En riskutredning (2017)
har tagits fram. Ska-krav säkerställs med planbestämmelse, se under rubrik 2.5 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark. Andra åtgärder ska beaktas i bygglovsskedet:
•

Centralt avstängningsbar ventilation ska finnas. Detta gäller all bebyggelse inom 150
meter från Yttre Ringvägens vägkant. Knapp för detta placeras på central plats (förskola) eller på lämpligt ställe (bostäder) och personal (förskollärare och vaktmästare) ska utbildas i dess användning (inom ramen för verksamhetens systematiska
brandskyddsarbete).
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•

Befintlig bullervall ska kompletteras så att denna sträcker sig längs med hela planområdet.

•

Dörrar tillåts i riktning mot väg och järnväg, dock ska husen som är belägna närmast vägen och järnvägen ha tillgång till utrymning i annan riktning. Krav på formell
utrymningsväg finns inte.

•

Balkonger och uteplatser bör i möjligaste mån placeras så att dessa vetter in mot
bostadsområdet (bort från motorvägen och järnvägen). Åtgärden är angiven som
”bör”, eftersom åtgärd kan innebära ett stort negativt ingrepp med potentiellt försämrad boendemiljö.

•

Ventilationsintag bör placeras riktade bort från järnvägen, eller på annat sätt skyddas från att exponeras direkt för intag av giftiga gaser. Åtgärden är angiven som
”bör”, eftersom viss tveksamhet kring dess effektivitet föreligger (risk för försämring av situationen vid bildande av ”lävak” på motsatt sida av huset).

Om husen närmast vägen placeras med ett avstånd mindre än 60 meter (dock minst 30 meter, dvs. den beräknade individrisken befinner sig inom det nedre ALARP-området (As
Low As Reasonably Practicable)) från vägen ska husen närmast vägen (dvs. inom 60 meter
från vägen) även utföras enligt följande:
•

Eftersom risk för strålningspåverkan förekommer, ska husens taktäckning utföras
av obrännbart material, fasaderna utföras av obrännbart material alternativt med ytskikt i klass B-s1-d0 och uppfylla SP Fire105. Detta gäller taken på de hus som är
belägna inom 30–60 meter från närmsta körfält och fasaderna som vetter mot
vägen på dessa hus.

•

För att begränsa risken för brand-och brandgasspridning in i husen ska takfoten på
de gavlar som vetter mot vägen utföras täta (EI 60).

•

Stora glasningar i fasaden bör inte placeras mot väg och järnväg. Detta rekommenderas starkt, men har inte angetts som ett ”skall”-krav. Detta skyddar till exempel
mot strålning från en pölbrand eller jetflamma för de delar av byggnaderna som
kommer sträcka sig över bullervallen.

•

Ej öppningsbara fönster bör också övervägas för de fönster som vetter mot vägen
och är belägna inom 30–60 meter.

Dagvatten och skyfall

Parken behöver kombineras med dagvattenfördröjning och skyfallshantering. En skyfallsutredning (2019) har tagits fram. För att klara ett 20-årsregn klimatjusterat med faktor 1.3 behövs en yta om cirka 10 000 kvadratmeter med snittdjup om 1,1 meter och släntlutning 1:6,
vilket motsvarar en volym om cirka 8 400 kubikliter. För att klara ett 100-årsregn skulle
snittdjupet behöva utökas till 1,5 meter för att behålla den totala ytan om cirka 10 000
kvadratmeter, vilket motsvarar en volym om cirka 15 000 kubikliter.
Planområdet sluttar från öst till väst med en nivåskillnad om cirka 6 meter. En lösning är
att leda vatten via Skånegårdsvägen västerut och söderut ner i parkstråket och eventuellt
norr mot befintlig dagvattenanläggning. Fördröjningsytorna fördelas som ett par sammankopplade terrasser som slutligen leder vattnet över Kalkbrottsgatan. Om kommunen ökar
kapaciteten i ledningarna över Kalkbrottsgatan kan ytorna som krävs för dag- och skyfallshantering minska.
Som följd av dagvatten- och skyfallslösningarna kommer cirka hälften av den totala andelen
park behöva vara nedsänkt och kunna svämmas över vid skyfall. Gång- och cykelvägar placeras lämpligen mellan terrasserna eftersom det då minskar risken att svämmas över.
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Dagvatten- och skyfallsutredningen kommer att kompletteras efter samrådet.

Principlösning för dagvatten- och skyfallslösningen.
Avfallshantering

Angöring för avfallsbilen för den tillkommande bebyggelsen ska ske från kringliggande gator. Avfallshanteringen utformas i bygglovsskedet. Miljöhus får inte placeras längre bort än
50 meter från flerbostadshusets entréer. Vid miljörummens placering ska hänsyn tas till
framkomlighet och angöringsmöjlighet för miljöbilar. Backning med avfallsfordon ska undvikas.
Elförsörjning

Nätstationer är tänkt att placeras i mobilitetshusen.
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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.
Motivering till denna bedömning:
Planområdet ligger cirka 170 meter söder om Limhamns Kalkbrott som är klassat som Natura-2000 område. Mellan Limhamns Kalkbrott och planområdet löper Yttre Ringvägen.
Den föreslagna bebyggelsen har ett 50 meters bebyggelsefritt avstånd från Yttre Ringvägen,
vilket innebär att planförslaget bebyggelse hamnar som närmst cirka 230 meter från Limhamns Kalkbrott. Avståndet och den föreslagna bebyggelsens skala (högst 17 meter i nockhöjd) innebär att planområdet inte bedöms ha någon påverkan på Limhamns kalkbrott.
Planområdet påverkar inte några områden som omfattas av områdesskydd enlig miljöbalken. Planförslaget möjliggör heller ingen verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan eller som innebär risk för människors hälsa.
Genomförandet av denna detaljplan kommer att medföra konsekvenser för landskapsbilden, buller, trafik och grönstruktur men dessa konsekvenser bedöms inte i sig som betydande.
Genomförandet av denna detaljplan jämfört med gällande detaljplan skiljer sig då denna detaljplanen mestadels består av bostäder i skala 2-5 våningar medan den gällande mestadels
består av kontor i skala 2-5 med två torn (med höjd om +64 meter ovan nollplan) längs
med Yttre Ringvägen. Denna detaljplans konsekvenser är mildare vad gäller påverkan på
stads- och landskapsbild.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Landskapsbilden kommer att förändras i och med att de öppna gräsytorna ersätts av bebyggelse. Bunkeflostrands norra bebyggelsegräns flyttas därmed norrut.
Dagvattendammen i planområdet norra del kommer att bevaras. Diket norr om befintlig
småhusbebyggelse planeras som PARK och kan således bevaras. Om diket inte separeras
från planerad dagvatten- och skyfallsfördröjning kommer diket att få en permanent vattenspegel.
Dagsljus

Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR). Av dessa framgår att
rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning. (BBR - avsnitt 6:322). I gemensamma utrymmen i
gruppboenden såsom studentboenden räcker det dock med tillgång till indirekt dagsljus.
Det gäller inte för bostäder för personer med nedsatt funktionsförmåga (LSS). (BFS
2016:6).
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Bilder som redogör resultatet av en dagsljusberäkning (2020) genom Vertical Sky Component metod. Metoden anger andel av
himmelsljus (mulen himmel) som träffar respektive fasad. Ett grovt antagande kan därefter göras att fönster vilka nås av mindre
än 12 i VSC Values (se diagram höger i bilderna) troligen har svårigheter att uppnå dagsljuskraven. Utifrån resultatet finns
goda förutsättningarna för att klara dagsljuskraven inom den planerade bebyggelsen. Underlag och bilder framtaget av Stadstudio.
Kulturmiljö och arkeologi

Länsstyrelsen har beslutat att en arkeologisk förundersökning behöver genomföras. Sammantaget visar fornlämningsbilden tillsammans med resultaten från de tidigare genomförda
undersökningar att det sannolikt finns fornlämning dold under mark i princip i hela området, undantaget de delar som sedan tidigare är helt undersökta. En exploatering inom det
aktuella området kräver därför tillstånd för ingrepp i fornlämning enligt 2 kap. Kulturmiljölagen enligt länsstyrelsen.
Detaljplaneläggningen får därmed konsekvensen att området kommer att undersökas arkeologiskt och att fornlämningar därefter kommer att tas bort.
Naturmiljö

Befintlig gräsmark kommer att ersättas av bebyggelse, gator och park. Den naturinventering
(2017) som gjorts pekar ut skogsområdet i norr, dagvattendammen samt diket i söder som
miljöer som bör sparas, vilket planförslaget medger.
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Grönstruktur och park

Planförslaget innehåller en förlängning av parkstråket som går igenom Bunkeflostrand.
Parkstråket i planförslaget skiljer sig från det befintliga parkstråket eftersom det har en annan rumslig utformning, vilket är tänkt att skapa förutsättningar för mötesplatser och rumsbildningar så att parken kan bidra till integration mellan nya och befintliga bostäder.
Risker och säkerhet

Delar av planområdet ligger inom uppmärksamhetsavstånd längs väg och järnväg för farligt
gods på Yttre Ringvägen. Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram riktlinjer för riskhänsyn i
samhällsplanering, förkortat till RIKTSAM (2007). Riktlinjerna delas upp i individ- och
samhällsrisker som mäts enligt ALARP (As Low As Reasonably Practicle). En riskutredning (2017) för planområdet har tagits fram som visar att risknivåerna är att betrakta som
höga (>10-5 per år) inom ungefär 5-10 meter från körfältet på Yttre Ringvägen och låga
(<10-7 per år) ungefär 60 meter från järnvägen. Risknivåerna mellan dessa ”ytterligheter” är
belägna inom ALARP-området. Placeras närmsta byggnad minst 60 meter från närmst körfält innebär detta att riktlinjerna enligt RIKTSAM uppfylls men riskreducerande åtgärder
ska införas i sådan utsträckning att oönskade händelser reduceras eller elimineras på platsen.
Åtgärder har valts utifrån dominerande konsekvenser på aktuellt avstånd (framförallt skydd
mot giftmoln).
För alternativet där närmsta byggnad placeras mellan 50-60 meter från körfältet uppfylls
inte RIKTSAMs individrisk om <10-7 per år. Ett flertal åtgärder vidtas som inte sänker riskmåttet platsspecifika individrisk (som beräknas för en fiktiv individ som vistas utomhus
dygnet runt och som inte förflyttar sig när fara uppfattas). Åtgärder som rör fasad, avstängningsbar ventilation, tillgång till väg ut etc sänker inte det beräknade riskmåttet, dock sänks
givetvis risknivån och situationen förbättras.
På aktuellt avstånd (som närmst 30 meter) är den platsspecifika individrisken som mest ca
6·10-7 per år, det vill säga i den nedre delen av ALARP-området, på väg mot att betraktas
som ”låg risk”.
Bedömningen är att situationen bör betraktas som acceptabel trots att RIKTSAMs kriterier
inte uppfylls. Motivering till detta är:
•

Den beräknade individrisken är i den undre delen av ALARP, på väg mot ”låg risk”
(och därmed i närheten av att klara kriterium i RIKTSAM).

•

RIKTSAM utgör ett vägledningsdokument och är inte tvingande.

•

Ett flertal åtgärder vidtas som inte sänker det riskmått som används som kriterium i
RIKTSAM (platsspecifik individrisk).

•

Åtgärder fokuserar på de konsekvenser som dominerar på aktuellt avstånd, vilket
säkerställer ett så effektivt skydd som möjligt.

•

I andra delar av landet (där RIKTSAM inte tillämpas) är en individrisk på 10-6 per
år ofta att betrakta som acceptabel.

•

Ett bebyggelsefritt avstånd av 30 meter (i gällande plan är minsta avståndet 50 meter) från vägen uppfylls enligt riktlinjerna i RIKTSAM.

•

Definitionen av individrisken bygger på att det är risk för en person som befinner
sig utomhus och inte förväntas förflytta sig även om den uppmärksammar faran.
Under de tider på dygnet som det är accepterat att köra farligt gods på väg över
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bron (kl. 19-06) är det under majoriteten av dessa timmar generellt få människor utomhus. En person som befinner sig inomhus kan bedömas vara på en mer säker
plats jämfört med någon som befinner sig mellan bebyggelse och transportled för
farlig gods.
För samhällsrisken uppfylls kraven i RIKTSAM från 30 meter från vägkanten.
Luftkvalitet

Beräkningar av luftkvaliteten i planområdet och dess närhet visar att halterna idag ligger
kring 11-13 μg/m3 som årsmedelvärde för kvävedioxid. Planområdets förväntade biltrafiktillskott bedöms sammantaget inte medföra risk för överskridande av miljökvalitetsnormer
inom planområdet, i områdets närhet eller i Malmö som helhet, varken för kvävedioxid eller för någon annan norm för utomhusluft.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar och -anläggningar.
Slutlig recipient är havet (Öresund). Den vattenförekomst som berörs är ”S Öresunds kustvatten”. Vattenförekomsten har idag måttlig ekologisk status på grund av för hög näringsbelastning. Bedömningen är att god status inte kommer kunna nås till 2021. God kemisk
status (om man räknar bort kvicksilver och PBDE) är uppfylld.
Planförslaget, med minskad jordbruksverksamhet samt fördröjning genom anläggande av
dagvattenanläggning i södra delen av planområdet, leder till minskade utsläpp av näringsämnen. Sammantaget bedöms därför ett genomförande av planförslaget inte medföra någon risk för försvårande att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

Andelen hårdgjord yta kommer att öka, vilket ökar risken för översvämningar. Dagvattenmagasin planeras i den södra delen av planområdet, för att ta emot dagvatten från det planerade bostadsområdet. Området har goda förutsättningar att hantera stora mängder vatten
i och med att parkytor finns avsatta i planen.
För att förebygga risk för översvämningar är det en fördel att kvartersmarken utformas
med stor andel vattenpermeabla ytor och stor andel grönska. Exempelvis parkeringsplatser
bör göras vattengenomsläppliga.
Genomförandet av detaljplanen innebär att skyfall tas omhand om på ett sådant sätt att befintlig bebyggelse inte får någon ökning av vatten vid skyfall.
Markföroreningar

Planområdet innehåller ingen känd förorenad mark. Utförda arkivstudier indikerar ingen
eller i alla fall ingen stor risk för markföroreningar. Möjligen skulle måttliga halter kunna
finnas i eventuella ytliga fyllningslager, i så fall sannolikt av PAH och eller någon/några
tungmetaller.
Exploatören inväntar dock tillstånd för att få påbörja markprovtagning i området. Tillstånd
krävs på grund av att området är rikt på fornlämningar.
Bedömningen i nuläget är att föroreningar inte är ett hinder mot att planlägga marken för
bostäder. Föroreningssituationen behöver undersökas närmre inför granskning av detaljplanen.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Planområdet är utsatt för trafikbuller från väg E20 (Yttre Ringvägen), Kalkbrottsgatan samt
från järnvägen mellan Hyllie och Lernacken.
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Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar anges i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35
kvadratmeter är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida
50 dBa ekvivalent och 70 dBa maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån
inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.
Detaljplanen innehåller en bestämmelse som gör ovanstående riktvärden bindande.
Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller riktvärdet.
En bullerutredning har genomförts (2019) som sammanfattningsvis visar att det finns goda
förutsättningar för att planera in bebyggelse i området. Med dagens förutsättningar understiger den ekvivalenta bullernivån 60 dB i större delen av området. Med förlängd bullervall
understigs 60 dB för i princip hela området.

Bullersituationen vid planerad bebyggelse (förslaget har ändrats sedan utredningen gjordes men har kvar samma bebyggelsestruktur överlag). Ekvivalenta ljudnivåer. Ljusblå färgzon underskrider 50 dBA. Prognos tågtrafik år 2040 och vägtrafik år 2030.
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Bullersituationen vid planerad bebyggelse (förslaget har ändrats sedan utredningen gjordes men har kvar samma bebyggelsestruktur överlag). Maximala ljudnivåer. Grön och blå färgzon underskrider 70 dBA. Prognos tågtrafik år 2040 och vägtrafik år
2030.

För att uppnå planbestämmelsen om buller krävs att genomgående lägenheter, alternativt
lägenheter mindre än 35 kvadratmeter planeras i de mest bullerutsatta lägena. Byggnader
ska även placeras så att bullerskyddade uteplatser skapas.
Trafikkonsekvenser

Planförslagets trafikkonsekvenser är inräknat i översiktsplanens bedömning av konsekvenser eftersom det är del av översiktsplanens kategori blandad stadsbebyggelse.
Detaljplanens genomförande med cirka 1100 bostäder och en ny förskola för 120 barn förväntas öka trafiken i området. Enligt trafikprognosen så kommer den tillkommande bebyggelsen generera cirka 3000 nya fordonsrörelser med bil till och från planområdet. I detaljplanen förlängs Skånegårdsvägen mellan Kalkbrottsgatan och Gottorpsvägen. Skånegårdsvägens förlängning förväntas medföra 1000 nya genomfartsresor.
Konsekvenserna av planförslaget är ökade fordonsrörelser på de angränsade gatorna Kalkbrottsgatan, Klagshamnsvägen, Skånegårdsvägen samt Gottorpsvägen. Majoriteten av den
nya trafiken i området kommer att ansluta till cirkulationsplatsen på Gottorpsvägen. Cirkulationsplatsen vid Gottorpsvägen är idag redan hårt belastad. En övergripande trafikutredning om trafiksituationen i de norra delarna av Bunkeflostrand kommer under 2020 tas
fram.
Förskolans leveranser kan ske från Skånegårdsvägen eller lokalgatan, där den förstnämnda
bedöms ge minst negativa trafikrelaterade konsekvenser eftersom det avlastar lokalgatan
bredvid förskolan. Det finns goda förutsättningar för att angöra förskolan till fots eller på
cykel, eftersom förskolan ligger i parkstråket som löper genom Bunkeflostrand.
Planens genomförande innebär att det befintliga cykelvägnätet längs med Skånegårdsvägen
förlängs från Gottorpsvägen till Kalkbrottsgatan. Sammankopplingen av länkar i huvudcykelnätet och genom parkområdet söder om den nya bebyggelsen möjliggör även för fler
hållbara resor till förskolor och grundskolor i området. Gatan som binder ihop planområdet och det befintliga villaområdet söder om planområdet riskerar att medföra ökade resor
med bil till och från förskolan. Risken bedöms som acceptabel då det inte gäller några stora
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trafikmängder och eftersom kopplingen fyller en symbolisk funktion i att integrera planområdet med befintligt villaområde.
För kollektivtrafiken innebär planförslaget inga nya busshållplatser. Skånegårdsvägens sektion möjliggör för en framtida busslinje. Det kommer att skapas ett större underlag för befintliga busslinjer.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal ska upprättas, som reglerar kostnader för bl.a. anläggande av gator
och parker.
3.4 Konsekvenser för fastigheter
Fastighet Limhamn 155:355

Fastigheten kommer att genom fastighetsbildning ombildas till kvarter för bostäder, parkeringshus, förskola mm. Fastigheten kommer även att genom fastighetsreglering avstå mark
till lämplig kommunal fastighet för att bilda gata, torg, park och natur (allmän platsmark).
Fastighet Bunkeflostrand 9:8

Delar av fastigheten kommer att genom fastighetsbildning överföras till kvarter för bostäder, parkeringshus, förskola mm. Större delen av fastigheten kvarstår som allmän plats.
Fastighet Ringvägen 1:1

Delar av fastigheten överförs till fastighet för allmän plats/naturmark.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att medge bebyggelse med en bredd av bostadstyper för att tillgodose olika befolkningsgruppers bostadsbehov.
Denna detaljplan är en del av att säkerställa en god planberedskap och ett gott samarbete
med marknadens aktörer och bidra till ökat bostadsbyggande samt attraktiva, hälsosamma
och hållbara livsmiljöer.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom närhet till grönområden och bostadsgårdar. Det planeras även för ett säkert och utvecklat gång- och cykelvägnät. Det är viktigt att gatorna utformas så att fotgängare och cyklister kan röra sig tryggt
och säkert och att bilarnas hastigheter hålls nere. En förskola planeras mitt i området vilket
stödjer att barnen får en nära och trygg väg till förskolan.
Tillgänglighet

Området är relativt flackt. Förutsättningarna för tillgänglighet bedöms vara goda.
Jämställdhet

En variation av bostadstyper finns i detaljplanen, vilket stödjer jämställdheten i samhället.
Andra jämställdhetsaspekter är att ha nära till samhällsservice, samt att hållplatser utformas
trygga med trygga stråk dit. En förskola planeras mitt i området vilket stödjer ett jämställt
samhälle.
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Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 1000 nya bostäder inom området. Med
utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och består av cirka 850 lägenheter och 130 småhus, bedöms bostäderna generera ett behov av ca 160 förskoleplatser
och 200 grundskoleplatser på lång sikt. På kort sikt kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i området.
Behovet av förskola löses inom detaljplanen genom att en förskola för ca 120 barn planeras
inom detaljplanens område. Bedömningen är att det i förskolor i planområdets närhet finns
kapacitet att ta emot de överstigande antal barn som inte ryms i förskolan som planeras
inom detaljplanen.
Behovet av grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga grundskolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Kommersiell service

Det finns idag en brist på olika typer av service i Bunkeflostrand, samtidigt växer samhället
fort. Underlaget för befintlig service ökar i och med det stora antalet nya bostäder. En handelsutredning för Bunkeflostrand har tagits fram. Denna visar sammanfattningsvis att det
finns förutsättningar att utveckla ett nytt centrum i Bunkeflostrand. Ett nytt centrum planeras därför i området mellan Gottorpvägen och Gottorps gård, en knapp kilometer från
planområdet.
Inom detaljplaneområdet möjliggörs kommersiell service i mobilitetshusen samt i bottenvåningarna längs Kalkbrottsgatan.
Livsmedelsbutik finns idag ca 800 m söder om planområdet. Ett mer komplett serviceutbud finns i Limhamns centrum ca 2 km norr om planområdet.
Relevanta övriga projekt

Väster om Kalkbrottsgatan pågår ett detaljplanearbete för bostäder och park/natur. Den
planerade bebyggelsen på båda sidor om Kalkbrottsgatan ska knytas ihop genom gator och
gång- och cykelvägar.
I området mellan Gottorpsvägen och Gottorps gård pågår också ett detaljplanearbete för
bostäder samt ett nytt centrum med möjlighet att etablera bland annat dagligvaruhandel
och vårdcentral.
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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.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Tidplan

Byggstart beräknas preliminärt till 2021-2022.
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

En arkeologisk undersökning av området ska beställas och bekostas av exploatör. Ingrepp i
fornlämning regleras i Kulturmiljölagen (1988:950) och beslut gällande detta fattas av länsstyrelsen.
Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Teknisk försörjning

Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen för strålning och
brandrisk.
Brand

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

Exploatören kan behöva redovisa mer detaljerade bullerberäkningar i samband med bygglovsansökan.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Efter samrådet kommer arbetet med att ta fram ett exploateringsavtal att påbörjas.
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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

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning/klyvning/sammanläggning. Övriga förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering. Den mark som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras
till en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken förmodas
delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, får gemensamhetsanläggningar bildas. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planuppdraget motiveras av ett stort bostadsbehov 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.
Medverkande

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

Planområdet ligger i norra Bunkeflostrand, strax söder om Yttre Ringvägen. Planområdet
har cirka 16 hektar fördelat över tre fastigheter: Limhamn 155:355 som ägs av Magnolia
bostad, Bunkeflostrand 9:8 som ägs av Malmö kommun och Ringvägen 1:1 som ägs av
SVEDAB.

Flygbild där planområdet är markerat med röd linje.
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Platsens historik

Fastighetsindelningen vittnar om en gällande detaljplan från 2000 som inte har genomförts.
Den gällande detaljplanen möjliggör för cirka 84 500 kvadratmeter bruttoarea, majoriteten
kontor men även bostadsbebyggelse, och naturområden.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Det finns ett par upptrampade stigar genom planområdet som visar att området används
för promenader.
Planområdet angränsar till småhusbebyggelse i söder, ett parkstråk som löper genom hela
Bunkeflostrand öster om småhusbebyggelsen och flerbostadshus i Annestad öster om
parkstråket. Mellan flerbostadshusen och Yttre Ringvägen finns några kolonilotter och en
upphöjd utsiktsplats, varifrån bland annat Limhamns kalkbrott syns. Mot norr angränsar
planområdet till Yttre Ringvägen, som delvis avskärmas av en bullervall. Söder om bullervallen i planområdets västra del finns en dagvattendamm. Mot väster avgränsas planområdet av Kalkbrottsgatan som löper i nordsydlig riktning. Väster om Kalkbrottsgatan finns ett
obebyggt område, som planläggs parallellt med aktuell detaljplan, ytterligare västerut finns
den gamla skjutbanan som har mycket höga naturvärden.
En viktig aspekt i aktuell detaljplan är att hantera de många olika sammanhang som planområdet är en del av.
Kulturmiljö

Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns det flera kända fornlämningar inom områden.
En arkeologisk utredning pågår, och beräknas vara klar under 2020.
Naturmiljö

En naturinventering (2017) har tagits fram som visar att områdets flora inte hyser några
höga naturvärden i ett nationellt eller regionalt perspektiv. Naturinventeringen visar att den
förhållandevis artrika örtfloran bedöms som värdefull för bland annat pollinerande insekter
och är viktig för den biologiska mångfalden i ett lokalt perspektiv. En rik örtflora innebär
också ett mervärde för boende i närområdet som utnyttjar området för rekreation och friluftsliv.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet sluttar från 9 meter över havsnivå i öster till 3 meter över havsnivå i väster.
Den befintliga vegetationen inom planområdet utgörs till största del av en äng.
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Karta med höjdnivåer, primärkarta, maxdjup vid ett 100-årsregn och vattnets flödesvägar. Från kartan går att utläsa att det
vid Kalkbrottsgatan och norr om den befintliga villabebyggelsen kommer stå 0.3-1.0 meter vatten vid ett skyfallsregn. Flödesvägarna (de blå strecken) visar att vattnet rinner från flerbostadshusen i Annestad, parallellt med den befintliga villabebyggelsen
västerut och att vattnet rinner söder om bullervallen västerut.

I grönplanen anges att planområdet lider brist på gröningar och grannskapsparker. Gröningar är små offentliga grönytor (0,2–1 hektar) som kan ha varierande innehåll och utformning. Ofta är gröningarna viktiga mötesplatser med strukturerande och orienterande
funktion i stadsmiljön. Grannskapsparker är små parker (1–5 hektar) nära bostaden med
viktig social funktion.
Kollektivtrafik

Det finns en busshållplats till busslinje 4 på Kalkbrottsgatan. Bussen går mellan Bunkeflostrand och Malmö C tre gånger i timmen under dagtid. Resan tar cirka 30 minuter.
Gång-, cykel- och biltrafik

Kalkbrottsgatan har gång- och cykelbana på respektive sida om vägen, i övrigt är planområdet inte utbyggt. Ingen biltrafik finns inom planområdet.
Teknisk försörjning

Parallellt med planområdets södra del vidare längs med Kalkbrottsgatan östra sida finns en
ledningsrätt för gas och starkström.
Kommunal och kommersiell service

Inom 1 000 meter från planområdet finns en matvaruaffär, en kiosk/livsbutik, grundskola
(och en ny som planeras i Annestad), förskola, tandläkare och en pizzeria.
Det planeras för ett nytt centrum i Gottorp.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kustzonen, väg, järnväg och försvaret. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada något av riksintressena.
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Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som blandad stadsbebyggelse med täthetsskala 3–
4, varav Bo01 och Västra Sorgenfri beskrivs som referensprojekt för täthetsskalan. Blandad
stadsbebyggelse omfattar flertalet av stadens funktioner, exempelvis bostäder, parker, gator,
skolor, fritidsanläggningar, handel och kontor.
Kalkbrottsgatan i planområdets västra del är i översiktsplanen markerad som huvudgata
och utgör, tillsammans med parker och torg, stadens vardagsrum och ska utformas och
fungera därefter. En annan viktig funktion är att huvudgatan ska vara ett naturligt vägval
för fordonstrafik mellan områden – för såväl person- som godstrafik. Trafiken med olika
färdsätt, ska samtidigt berika och befolka gaturummet, och kräver därför tillgänglighet i
mänskligt tempo, även om huvuddelen av transport och biltrafiken går här.

Delar av planområdet ligger inom uppmärksamhetsavstånd längs Yttre Ringvägens farligt
godsled och behöver utredas om uppmärksamhetsområdet ska bebyggas.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörd gällande detaljplan är Dp 4560.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Parallella uppdrag

Planförslaget bygger på ett parallellt skissuppdrag över aktuell detaljplan och detaljplan väster om Kalkbrottsgatan. Tre arkitektkontor fick i uppgift att skissa på området. Huvuddragen i programmet för det parallella uppdraget formulerades enligt följande:
Norra Bunkeflostrand ska utvecklas med företrädesvis bostäder i varierad
upplåtelseform och typologi. Norra Bunkeflostrand ska ges en täthet som
överstiger villastaden Bunkeflostrand. Samtidigt är det viktigt att området erbjuder utrymme för naturvärden, mötesplatser, lummighet, rekreation och att
den nya bebyggelsen vävs samman med den befintliga.
Uppgiften ligger i att skapa attraktiv stad, bostäder och boendemiljöer utifrån
platsens förutsättningar och utifrån utmaningarna:
•

kombinera bostäder med naturvärden

•

identifiera vad som är hållbart just här och för framtiden

•

väva samman närområdet

•

erbjuda mötesplatser, rekreation och service

Stadstudio som deltog i skissuppdraget har ritat vidare på sitt förslag som ligger till grund
för detaljplaneförslaget.
Dialog

I samband med framtagandet av det parallella uppdraget hölls ett möte med en referensgrupp i Bunkeflostrand där synpunkter samlades. De boende lyfte bland annat:
•

Då Bunkeflostrand har växt för snabbt så har bykänslan försvunnit

•

En oro för den kommande exploateringen

•

En önskan av fler mötesplatser, bättre rekreation och service.

28 (29)

Under hösten 2019 hölls ett till möte med samma referensgrupp där aktuellt planförslag visades. Mötet handlade mer om information än dialog.
Kommunövergripande dokument

•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014

•

Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016

•

Grönplan för Malmö, 2003

•

Bostadspolitiska mål, 2018-2022

•

Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010

•

Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun

Utredningar till grund för planförslaget

•

Riskutredning, Tyréns, 2017-11-17

•

Naturinventering, Ekologgruppen, 2017-09-28

•

Dagvatten- & skyfallsutredning, Tyréns, 2019-12-02

•

Trafikbullerutredning, ÅF, 2019-12-06

•

Dagsljusberäkning, Stadstudio, 2020-02-25

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau
Enhetschef

Aron Wetterlund
Planhandläggare
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