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delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö 

HANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar plankarta med bes tammelser, planbeskrivning, 
genomförandebeskrivning och illustrationsplan samt samrådsredogörelse. För 
att tydliggöra gamla synpunkter och förändrade ställningstaganden bifogas till 
p r e h n a r  plan 2005 en samrådsredogörelse tillhörande p r e h n a r  plan 2001. 

En riskanalys och två industribullerberakningar har utgjort underlag till plan- 
arbetet. Denna finns i sin helhet att tillgå på stadsbyggnadskontoret. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med planen ar att göra det möjligt att utveckla delar av Limhamns 
industriområde till ett attraktivt bostads- och verksamhetsområde runt Lim- 
hamns hamn. Planen ar den första etappen i utbyggnaden av området och ger 
en struktur som ar möjlig att bygga ut under en lång tid. 

Byggratterna i planförslaget kan ge ca 300 lägenheter i flerbostadshus och 200 j 
enbostadshus och ca 50 000 m2 BTA för olika former av arbetsplatser. Inga 
fastigheter kommer att gå till tomtkön. Fördelningen hyrecratt/bostadsratt ar 
inte kand i planskedet. 

UTREDNINGAR 

Som stöd i planarbetets tidiga skeden upprättades en miljökonsekvens- 
beskrivning (MKB) av FFNS arkitekter. Den har nu utgatt som planhandling 
och ar ersatt med texter som finns i denna beskrivning. 

Stadsbyggnadskontoret och gatukontoret gjorde i mars 2002 en utredning för 
att klarlägga trafikkonsekvenserna för Limhamnsvagen, Limhamnsvagen - 
trafikutredning kring gatans funktion och utformning. Utredningen behandlar 
trafiksäkerhet, utformningsfragor mm. Trafikprognoserna som utredningen 



utgår från har senare uppdaterats. Skriften kan idag ses som en idéskrift över 
åtgärdspunkter. 

En trafikprognos för Västra Malmö fram till år 2015 har genomförts av Gatu- 
kontoret under hösten 2004. Prognosen baseras bl a på planerade utbyggnader 
inom västra Malmö (Limhamn, Bunkeflostrand, Klagshamn, Tygelsjö). Trafik- 
prognosen har legat till grund för buller- och avgasberäkningar. 

En riskanalys har gjorts av Oresund Safety Advisers, daterad 2005-02-08, 
reviderad 2005-09-02. Akustikgruppen i Malmö har gjort två industribuller- 
utredningar (PM 1975.01, 2001-02-19 samt PM 2854.01,2005-09-02). 

Sammanfattningar av utredningarna finns i slutet av denna planbeskrivning 
under rubriken MILJOKONSEKVENSER 

PLANDATA 

Planområdet ligger söder om Ribersborgsstranden mellan Vaktgatan och 
Sydkrafts värmeverk intill hamnbassängen innanför On. 

Planområdet omfattar kvarteret Glasbruket och den del av kvarteret Cementen 
som ligger norr om värmeverket. Det omfattar också angränsande kajområde, 
Magasinsgatan, Packhusgatan, Barlastgatan och Vaktgatan. Planområdet ar ca 
23 ha, en yta som är ca 500 meter x 500 meter. 

Fastighetsägare 

Den största delen av marken inom planområdet ags av Skanska Mark och 
Exploatering AB (Cementen 3, 10, Glasbruket 21), Malmö kommun (Glas- 
bruket 22,23, Limhamn 150:1, Limhamn 151:460), fibersjö AB (Glasbruket 
17). Mindre fastigheter ägs av Kungsleden Sydväst Fastighet AB (Cementen 4), 
Limhamnshus Sverige AB (Cementen 5) och Cementa AB (Limhamn 156:lO). 

Aven delar av mindre fastigheter som ägs av Sydkraft Värme Syd AB 
(Cementen 14) och Malmö Limhamns Järnvägs AB (Limhamn 151:278, 
Limhamn 151 :285, Limhamn 151 :291, Limhamn 151:460, Limhamn 6:1 samt 
S:2) berörs. 

TIDIGARE STALLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

I Oversiktsplanfar Malmö 2000, antagen december 2000, markeras Limhamns 
industriområdes norra del för bostäder, service mm, den mittersta delen för 
kontor, service mm och den södra samt den östra delen för industri. Som mål 
och riktlinje anges att en omvandling av Limhamns industriområde till blandad 
stadsbebyggelse med både bostäder och verksamheter eftersträvas. 

Fjärrvärmecentralen och cementterminalen ska kunna ligga kvar. Det 
överordnade grönstråket med gång- och cykelförbindelser från fibersborg till 
Sibbarp ska beredas plats i området. Den befintliga järnvägen föreslås bibe- 



hållas. Nar bebyggelsen förnyas bör de stora kvarteren delas i mindre så att 
marken b h  mer lättåtkomlig. Gatunätet bör aven främja en kontakt med 
kajerna och ett samband med centrala Limhamn. 

Plan program 

Planområdet utgör en del av det område som behandlades i Planprogram för 
Limhamns Industriområde augusti 2000. Planprogrammet var på samråd i 
augusti och september 2000. Planprogrammets samrådsredogörelse presen- 
terades i SBN november 2000. Planprogrammet utformades med två utbygg- 
nadsalternativ: A; oförändrad markanvändning på Cementas fastighet och B; 
förändrad markanvändning på Cementas fastighet. 

Detta förslag till detaljplan omfattar den nordvästra delen av industriområdet 
och utgör nästan hälften av det område som behandlades i planprogrammet 
och följer det förslag som där angavs som alternativ A. 

Detaljplaner 

Gällande detaljplan P1 752 (1 965-04-07) anger industriandamål med en högsta 
byggnadshöjd av l 6  meter. Järnvägar och kaj är markerade som special- 
områden för järnvägs- respektive hamnandamål. I norr omfattas Vaktgatan av 
PL 1322 (1980-11-24). Detta planförslag avses ersatta gällande detaljplaner. 

Grönplan 

I Grönplan för Malmö, godkänd av kommunfullmäktige 2003, behandlas 
ullgång och brist på olika sorters grönytor i Malmös stadsdelar. Grönplanen ar 
ingen sjalvstandigt reglerande markanvändningsplan, utan utgör ett planerings- 
underlag som redovisar det gröna sektorintresset. 

I Grönplan anges: "En grön förbindelse föreslås mellan Ribersborgstranden 
och Strandparken i Limhamn. Detta ar den enda bristande lanken mellan 
Ribersborgstranden och kornmunegransen i söder. Lanken kan skapas dels 
som ett grönt gångstråk vid vattnet och dels som naturpark inne i Limhamns 
industriområde." Vidare står: "I Limhamns industriområde finns ett värdefullt 
ruderatmarksomåde som har goda förutsättningar att utvecklas till ett 
intressant och annorlunda komplement till Malmös befintliga parkutbud. I 
samband med att industriområdet omvandlas skulle ruderatmarken kunna tas 
tillvara och utvecklas till en naturpark på ca 3-6 hektar. Naturparken skulle 
bidra till att reducera bristen på groning och grannskapspark i delar av 
Limhamn. Dessutom skulle den bli ett mycket viktigt grönt område i Kust- 
stråket, dar den utgör en viktig förbindelse mellan Ribersborgsstranden och 
Strandparken." 

Ytan som Grönplan syftar på ligger direkt öster och sydöst om planområdet. 



Bakgrund l 
Limhamn ar den mest allsidiga yttre i Malmö. Den historiska 
bakgrunden som sjalvstän&gt ar den främsta orsaken till 
detta. Limhamn har, liksom med industrialismen till 
en ort med tung industri har nu avvecklats till 
stor del, vilket innebar ny stadsutveckling. 

Ett övergripande mål i omdaningen blir 
befintliga Limhamn. Tanken ar att 
On och Limhamns hamn, ska 
bostäder, arbetsplatser, 
Förutsättningarna att 
hamnbassäng och i 

Kulturhistoriskt värdefull miljö I 
I huvudsak ar det omrädet kring och rangering som ar intressant 
att bevara. Ruderatrnarken med växlar och bunkrar i anslutning 
till planområdet ar idag ett Spåren går över Maga- 
sinsgatan och bildar 
de historiska järnväg. Den 

Den enda byggnaden inom planområdet s m har ett visst kulturhistoriskt värde 
ar magasinsbyggnaden från 40-talet på Glasbruket 24. Byggnaden har en 
speciell karaktär med luft och rymd med e kraftfull synlig fackverkstomme i 
trä. Fasaden består mest av lappverk av tr"pane1. 1 
Markanvändning idag l 
Området ar ett renodlat verksamhetso I vissa delar ar byggnaderna 
förfallna med eftersatt underhåll och å11 är området oanvänt eller 
används enbart för upplag. I andra d kontor, industriby, montage- och 
lagerhallar, ett 15-tal olika mindre ve 
mm. I den östra delen av kvarteret nns pågående verksamhet i 
befintliga byggnader, dar ar i dagsla 

Kajen tillhör fastigheten Limhamn nns en hel del hus langs kajen 
som inhyser fritidsföreningar; två o årer, Sjövärnskåren och båt- 
och fiskeklubben. De använder S r  tliga slipar för att nå vattnet. 
Aven en utflyktsbåt för fisketurer, vid kajen. Det befintliga 
kajområdet upplevs idag som dela 
jollar och hoddor samt en sydlig 

Landskap och vegetation l 
Oster om Glasbruket och Cementen, i an lutning till planområdet, finns ett 
igenväxt spårområde med järnvägsspår, v xlar och bunkrar. Denna typ av för- / 



vildade ytor i staden kallas ruderatmarker och ar ekologiskt betydelsefulla. 
Områdets placering, natur och karaktär utgör en god förutsättning att utveckla 
spårområdet till en ruderatpark som kan utgöra en lank mellan Limhamnsfaltet 
och Sibbarp. Marken ar torr och kalkrik och det talar för att det p i  sikt 
kommer att utvecklas en intressant flora. 

Trafik 

De befintliga vägarna inom planomrädet ar långa, breda och raka, anpassade till 
de verksamheter som finns och tidigare har funnits i området. Korsningarna 
har relativt stora radter och vandytor är val tilltagna. Gatunätet ar slitet och i 
behov av upprustning. Anslutningar från kvartersmark har tillkommit efter 
behov, vilket bidrar till intrycket att gatan flyter ihop med gränsen till hård- 
gjorda ytor på kvartersmark. Cykelbanor saknas helt inom området. Gångbanor 
är smala och dåligt underhällna. 

Några uppmätta trafikrnangder på gatorna inom planområdet finns inte. 
Trafikmangderna ar dock låga och all trafik har målpunkter i de verksamheter 
som finns i området, dvs området alstrar inte genomfartstrafik. Förutom trafik 
till industrierna förkommer trafik till båtklubbarna nere vid kajen. Vägarna ar 
uteslutande bilorienterade och inte anpassade för gående och cyklande. 
Parkering sker langs gator och på kvartersytor. 

Industrijarnvagsspår sammankopplade med Limhamnsspåret korsar flera av 
gatorna. Spåren bidrar till att gatururnmet upplevs trasigt. Någon trafik på 
spåren förekommer inte, utöver enstaka muséetåg. 

Struktur och markanvändning 

Detaljplanens mål ar att lagga fast en tydlig struktur som kan fungera under en 
lång utbyggnadstid. Strukturen består av kaj, gatu- och parkrum som följer 
omrädets naturliga öst-västliga riktning och omfattar Vaktgatan, den centrala 
kilformade parken, Magasinsgatan med ny trädplantering och Packhusgatans 
förlängning med bredvidliggande "grön markparkering". Hamnmiljön med 
dess mångfald och möjligheter ar ett av de starkaste elementen i planen. Inom 
planomradet ska kajer utformas s i  att de kan innehålla en blandning av små 
klubbhus, serveringar, planteringar, hårdgjorda ytor, båtbryggor och ramper. 
Det blir en omväxlande, lite stökig miljö som hämtar inspiration från den 
nuvarande miljön. 

I västra delen, mot vattnet, planeras flerfamiljshus i fem våningar med en 
nertrappning till tre våningar mot den anslutande småhusbebyggelsen. Bebyg- 
gelsen i östra delen planeras vara upp till tre våningar och huvudsakligen 
innehålla bostäder i enfamiljshus. Byggnaderna närmast kajzonen ska ha en 
riktning som är vinkelrät mot kajen, och ge gårdar visuell kontakt med 
kajmiljön. Via grander skapa ett sammanhang mellan kajrniljön och 
bakomliggande bebyggelse. Vinkelrätt mot den öst-västliga storskaliga 
strukturen ligger en småskalig nord-sydlig indelning i gator och grander som 



följer befintliga ägogränser och skapar lämpliga etappstorlekar. Resultatet ar ett 
relativt finmaskigt rutnät som innesluter delkvarter som kan byggas ut efter 
hand. 

Markanvändningen ar framt bostäder men också en viss handel, kontor, 
restauranger, undervisning mm tillåts, speciellt i de två nedre bottenvåningarna 
på byggnaderna närmast kajen. I östra delen av planen har mark reserverats för 
skolandamål. Söder om Barlastgatan ar kvarteren planerade för verksamheter, 
kontor etc. 

Avvikelse från översiktsplan 

Förslaget följer översiktsplanen. 

Verksamhetskvarteren 

I den östra delen av kvarteret Cementen används den befintliga bebyggelsen till 
kontor och olika tillverkningsföretag. Förslaget medger att den bevaras samt 
kan förnyas med ombyggnader och nybyggnader. 

I den norra delen av verksamhetskvarteren planeras i huvudsak arbetsplatser i 
form av kontor och andra verksamheter, i zonen närmast Barlastgatan främst 
lattare verksamheter såsom kontor och forskning. Närmare fiarrvarmeverket 
kan tyngre, men ej störande verksamheter etableras, såsom lattare dlverknings- 
industri och lager. Närmast Barlastgatan får butiker, föreningslokaler, 
restauranger och dylikt finnas. Entréer ska vandas mot Barlastgatan för att 
skapa ett folkliv i gaturummet. 

Byggnadshöjden motsvarar fem våningar närmast kajen, eventuellt @ra om 
verksamheterna kräver hög bjalklagshöj d. Byggnadshöjderna ar minskande till 
tre våningar i den nord-östra delen. 

Den gemensamma parkeringsytan, allra närmast värmeverket, ska utformas 
grön, genom att ytan av består av armerat gräs eller liknande med inslag av 
träd. 

Bostadsbebyggelse 

Byggnadernas utformning och material ska understryka känslan av hamn- 
stadsdel. De befintliga industribyggnaderna i rött fasadtegel bör tjäna som 
utgångspunkt vid val av dominerande fasadmaterial. Andra material och detalj- 
gestaltning med industrimarina uttryck kan komplettera. På illustrationsplanen 
beskrivs gestaltningsidéerna närmare. Dar de ar skriva med fetstil finns detta 
reglerat med planbestamrnelser. 

Kvarter med flerfamiljshus närmast kajen 

Byggnaderna föreslås vara i fem våningar mot kaj och mot den nya delen av 
Packhusgatan (norr om värmeverket), tre våningar mot Vaktgatan, Barlastgatan 
och Magasinsgatan och två våningar i det inre av bostadskvarteren. Mellan 
byggnader i fem våningar och tre våningar föreslås övergångszoner med 
byggnader i Sra våningar. Mot kajsidan ska fasaderna bilda ett gavelmotiv. 
Eventuella byggnader mellan gavlarna ska underordna sig dessa. 



Alla bottenvåningar mot kajsidan och mot Barlastgatan ska byggnadstekniskt 
förberedas för att kunna användas som lokaler; kontor, butiker, caféer etc för 
att på sikt ge folkliv till kajen. Det ska vara möjligt att använda samma lokal för 
olika ändamål under byggnadens livslängd. 

För att skapa trivsel och liv i gatu-, park- och kajmiljön är det viktigt att entréer 
vetter mot gata eller plats och ej endast nås över egen gård. Såsom illustrations- 
planen visar får garage byggas under gårdarna, till en halwåningsnivå. Gångväg 
ska finnas tvärs genom kajkvarteren (BCSi) i nord-sydlig riktning. Plankartan 
visar att läget för denna kan anpassas efter bebyggelsen. 

Kvarter med enfamiljshus 

Kvarteren innanför kajkvarteren planeras med olika sorters enfamiljshus i en 
och tvä väningar plus en takvåning, och medger en blandning av radhus, 
kedjehus, atriumhus eller friliggande hus. Mot Barlastgatan och Vaktgatan kan 
en tredje våning plus takvåning byggas, gärna i kombination med takterrass. 

Varje delkvarters gränser mot allmän platsmark ska utgöras av sammanhållen 
bebyggelse. Inne i kvarteren eftersträvas en varierad rurnslighet. De inre 
gemensamma ytorna kan nä över flera delkvarter eller uppdelas i olika platser. 
Ytan kan rymma komplementbyggnader, parkeringar eller trädgrupper, dock 
ska minst 5 % av delkvarterens yta utgöras av samlad, grön lekyta. 

S kolområdet 

I planomrädets östra del finns en yta på 13 200 m* avsedd för skola. Läget är 
valt dels för att lätt kunna nås via Magasinsgatan, dels för att det ska vara 
centralt beläget i förhållande till det planerade ornrädet. Skolan kan serva ett 
större upptagmngsomräde; norra On, hela Limhamns industriområde och 
eventuellt delar av den befintliga bebyggelsen i Limhamns västra del. Ytan 
ligger dessutom intill den planerade ruduratparken och fär därmed en direkt 
koppling till grönsträket, Limhamnsfaltet och centrala Limhamn. 

Skolbyggnader anpassas lämpligen efter funktionsbehov, som idag ännu inte är 
utredda. I avvaktan på bebyggelse lämnas ytan grön, som en del i parksystemet. 
Skolbyggnaders placering ar inte styrd i förhällande till omgivande bebyggelse. 
Beroende pä utformning kan skolan antingen följa gatulinjerna eller utgöra en 
solitär i parkrummet. Friytor ska dock lokaliseras norr och väster om 
byggnader för att avskärma skolgården från befintlig industriverksamhet. 

Grovt räknat behöver en klass 1000 m2 mark för både byggnad och skolgård, 
idrottsyta inte medräknat. Fastigheten är 13 200 m2 vilket därmed skulle kunna 
rymma 13 klasser. Normgivande är ett minimum av 15 m2 skolgård/barn - 
därtill själva skolbyggnaderna. Om stadsdelen bygger en F-9 skola med två 
paralleller ger det totalt 20 klasser a 24 barn dvs 480 barn, vilket bara skulle ge 
27 m2/barn för både byggnad och skolgård. Beroende på hur man utnyttjar 
ytorna kan det eventuellt fungera, men är i knappaste laget. Ett annat alternativ 
är att delar av ytan används till en större förskola. En fyraavdelnings förskola 
behöver ca 4000 m*, de resterande 9200 m2 kan då användas för en mindre 
skola, med de yngsta barnen, som samordnas med andra skolor i näromrädet. 



I byggnaderna närmast kajen stalls krav på utrymme till verksamheter i botten- 
våningarna. En möjlighet ar att använda dessa till förskoleverksamhet i mindre 
enheter, kanske genom privata initiativ. 

Kajområdet 

Kajområdet ar idag ca 35 meter brett och ca 400 meter långt och ska bli en 
fortsättning på Ribersborgsstranden och ingå i ett kuststråk som fortsätter 
söderut över Sibbarp och ner till ldagshamn. 

1 förslaget delas ytan in i olika användningszoner. En tremeterszon närmast 
husen överförs till kvartersmark. Har ska finnas möjlighet till uteserveringar, 
entrétak, cykelparkering och liknande. Utanför den planeras en körbar, 
hårdgjord yta som huvudsakligen ar till för gång- och cykelförbindelse utmed 
hela kajen och angöringstrafik till och från verksamheterna på kajen. Närmast 
kajkanten planeras en obebyggd zon som möjliggör promenad utmed bryggor 
och pollare. 

På kajen och ut på Vaktgatans pir planeras nio stycken rutor med beteckningen 
Yizidrott, föreningslokaler, mindre caféer, båtupplag under vinterhalvåret. 
Tillsammans bildar rutorna en zon som därmed kan användas för fritidsverk- 
samheterna. Aven annan verksamhet med anknytning till vatten och kaj kan 
förekomma i rutorna. I<lubbmtornas, Yl, placering möjliggör att två eller tre 
slipar ingår i kommunens ansvarsområde. Sliparna placeras lämpligt i 
förhållande ull lokalgator. 

De nio klubbrutorna ar mellan 450 och 1300 m2 stora. Med planbestämmelser 
anges hur mycket som får byggas i respektive ruta. Hur mycket som får 
bebyggas, både i höjdled och ytandel, ar anpassat till befintliga klubbhus och 
kända behov av exempelvis båthus, ambitionen är att försöka bevara den små- 
skaliga kajmiljön. På illustrationsplanen visas vilken verksamhet som föreslås få 
vilka rutor. Detta kan dock andras och anpassa med tiden. Byggratterna på 
kajen har reglerats relativt precist med planbestärnrnelser för att skapa en 
samlad karaktär, men ändå tillåta funktionella byggnader och bevara den charm 
som präglar miljön. Mestadels möjliggörs endast relativt små och låga hus, men 
ytterst på piren möjliggörs en större byggratt som kan erbjudas Sjövärnskåren i 
stallet för de byggnader de har idag. Direkt söder om Barlastgatan tillåts aven 
ett större båthus. 

Allmänheten ska kunna röra sig fritt tvärs över kajområdet. Klubbrutorna i sin 
helhet får inte inhägnas, mindre inhägnader inom rutorna kan tillåtas. Vinter- 
uppläggning av båtar inom rutorna kommer att tillåtas. Syftet ar att klubb- 
rutorna ska agas av kommunen, som i sin tur kommer att arrendera ut dem till 
olika intressenter. 

Kajområdet avslutas i norr av en pir med träbrygga langs den södra sidan. 
Planen innebar att piren breddas cirka sju meter, en breddning som redan nu 
gällande plan medger men som ännu inte genomförts. Grusytan innanför 
bryggan används idag som uppläggningsplats för båtar och kan göra så aven 
fortsättningsvis. Slanten norr om uppställningsplatsen bör tas bort och ge plats 
åt de hoddor som idag står utmed Vaktgatan. De kulörta hoddorna kommer att 



utgöra en fin fond och de blir synliga från hela kajområdet. Den intima miljön 
kring hoddorna kan på så satt bevaras aven om deras placering andras. 

Den södra delen av kajområdet som idag till största delen ar en bred asfalterad 
yta med en hög betongkaj mot vattnet ska i huvudsak bevara sin industri- 
karaktär. Det ar möjligt att placera någon byggnad dar men den får inte utgöra 
hinder för större båtar som fortsatt kommer att behöva lagga till. 

Landskap och vegetation 
Park 

Genom bostadsdelen av området finns en kilformad park i öst-vasthg riktning 
som öppnar sig mot hamnen. Parken ar 50 meter bred vid kajen och drygt 10 
meter längst i öster och 400 meter lång. Parken ar ett viktigt stadsbyggnads- 
element. Den kan bildlikt betraktas som kajmiljöns fortsättning in i området. 
Den samlar bebyggelsen och förmedlar kontakten med vattnet. Parken 
begränsas av en strikt ram av längsgående husfasader som tillsammans med 
den tydliga formen utgör en bra förutsättning för ett vackert parkrum. 

Parken föreslås vara rumsligt gestaltad och omfatta olika platser för vistelse 
som skiftar karaktär genom bostadsområdet. Den samfallda körytan på syd- 
sidan kantas av en trädrad på parkmark. Den norra sidan kantas av hack eller 
buskar på kvartersmark för att ge en rumslig inramning av parken. Lokal- 
gatorna som korsar parken bör utformningsmassigt underordnas parkrummet. 
Dar görs körytorna så smala som möjligt, för att minska hastighet och undvika 
parkerade bilar. 

Sma planteringar vid sparomradena 

Ruderatmarkens järnvägsspår fortsätter över Magasinsgatan och bildar mindre 
triangelformade platser med planteringar. Strukturen i området ut mot gatorna 
ar viktig att bevara. Dessa små platser kommer att bli entréområden till fram- 
tida verksamheter och skolor. De ska samtidigt kunna upplevas som en del i en 
framtida ruderatpark som planeras i anslutning till planområdets östra del. 

Om möjligt bör de spår som finns kvar, inom trekanterna, bevaras och utgöra 
en gestaltningsinspiration eftersom de ger en historisk förklaring till områdets 
struktur. 

Barlastgatan 

Overgången mellan bostads- och verksamhetsområdet sker genom en 24 meter 
bred trädplanterad gata. Den planteras med två tradrader i förband med 
gångstråk på den norra delen och dubbelriktat cykelstråk på den södra sidan. 
Traden föreslås planteras i ett grusstråk som ska kunna fungera som mötesplats 
i det offentliga rummet. På Barlastgatans södra sida föreslås parkeringsfickor 
som omgärdas av planteringar i form t ex gräs eller annan vegetation som ger 
en känsla av närheten till havet. Gatan avslutas med vändplats närmast 
kajområdet. 



Grön parkering i västra delen av Packhusgatan 

Stor omsorg ska läggas på utformningen av markparkeringen vid Packhusgatan. 
Den ingår i den gröna strukturstommen. Den ska ha ett grönt attraktivt 
utseende. På plankartan styrs detta med planbestämmelser som säger att 
markparkeringen ska utföras i armerat gräs eller motsvarande. Parkeringen ska 
omgärdas av träd och annat växtmaterial. 

Höjdsattning 

Höjdsättning av planområdet norra del med bostadsbebyggelsen bör ha sin 
högsta punkt i parken så att dagvattnet rinner ner mot ledningarna i Barlast- 
gatan och Vaktgatan. Planbestämmelsen ger ett spann där den slutliga plus- 
höjden kan fastställas i projektering. Kontorsområdet i södra delen av 
planområdet bör höjdsattas med lutning ner mot Barlastgatan. Befintliga gator 
kommer i princip att bibehålla nuvarande höjder. Byggnadshöjder anges i 
relation till slutlig höjd på omgvande allmän platsmark. 

Friytor 

Planområdet angränsar till Ribersborgsfaltet som erbjuder mycket goda 
möjligheter till rekreation i form av badplats, idrott, kallbadhus, hundrastfalt 
och promenader mm. Både norr och söder om planområdet finns det småbåts- 
hamnar med tillhörande service. På ön finns ett träningscenter, fina dykvatten 
och sportfiskemöjligheter. 

För att säkerställa öppna, gemensamma ytor inom den relativt tätt exploaterade 
bebyggelsen regleras med planbestarnrnelser att det inom de sju delkvarteren 
ska finnas gemensamma gröna ytor för lek och rekreation omfattande minst 5 
% av delkvarterens yta. Utöver det kan gemensamma hårdgjorda ytor för 
parkering, angöring och exempelvis sophantering anordnas. Via gångvägar ska 
de gemensamma inre grönytorna förbindas i nord-sydliga stråk. 

Större bollplan finns på Ribersborgsfaltet, cirka 1,5 km från planerad bostads- 
bebyggelse. 

vattenområden 

Planen innehåller vattenområden där båtbryggor kan anläggas. Den befintliga 
hamnfickan dar den planerade kilparken möter kajen bevaras. Området utanför 
hamnfickan avses vara fritt från bryggor. Planförslaget möjliggör två vatten- 
områden för småbåtsbryggor. Det norra är avsett för en eller två långa bryggor, 
det södra är avsett för kortare bryggor. Hamnbassängens södra del ska fortsätta 
att fungera som nyttohamn under överskådlig tid. Detta begränsar möjligheten 
att anlägga ytterligare bryggor för fritidsbåtar. 

Vattenområdena syftar inte till några fasta konstruktioner såsom vågbrytare 
eller nya pirar, utöver den sjumetersbreddningen av pirarmen som medges 
redan i befintlig plan. Hamnkapaciteten beräknas vara upp till 60 båtplatser i 
det norra vattenområdet, om 90 meter flytbrygga görs och upp till 80 platser i 
det södra utmed totalt ca 150 meter flytbrygga, räknat på ca fjm meter breda 
båtplatser. Utöver det ett mindre antal båtplatser i den lilla hamnfickan. 



Trafik 
Gatustruktur 

Inom detaljplaneområdet finns tre parallella gator som löper i öst-västlig 
riktning. Dessa ar från norr ull söder Vaktgatan, Barlastgatan samt Packhus- 
gatan. I östra delen av planområdet ligger Magasinsgatan som löper i nord- 
sydlig riktning. Området matas från Limhamnsvagen via Geijersgatan och 
Packhusgatan för att fördelas ytterligare vid Magasinsgatan. Områdets indel- 
ning mellan verksamheter och boende avskiljs genom Barlastgatan. Samtliga 
gator ar befintliga med undantag av sista partiet på Packhusgatan som kommer 
att förlängas fram till kajen. Innanför den "grova" strukturen finns ett finare 
nät av gator och körytor på kvartersmark. 

Trafiken till och från verksamhetskvarteren sker främst via Packhusgatan. 
Barlastgatan och Vaktgatan trafikeras primärt av boende. Körytans bredd på 
Barlastgatan och Vaktgatan kommer att bli sex meter medan Magasinsgatan 
och Packhusgatan får en bredd om sju meter. Möjligheter till angöring kommer 
att finnas langs Magasinsgatan, Barlastgatan och Vaktgatan. Planen möjliggör 
en ombyggnad av anslutningen mot Packhusgatan med separata körfalt för 
vanstersvangande trafik. Korsningspunkten förbereds för signaler. Planen ger 
aven utrymme för en cirkulationsplats i samma punkt, denna kommer dock 
inte att anläggas i ett första skede. 

På kajen finns en körbar yta som möjliggör angöringstrafik. Planen möjliggör 
att biltrafiken på kajen kan begränsas till att bara tillåtas för leveranser, handi- 
kappangöring och de kranbilar som kan behövas för att lyfta upp de större 
båtar som inte kan dras upp på slip. 

Gång- och cykelstråk 

Flera gång- och cykelstråk möts i planområdet. Från norr kommer två parallella 
cykelstråk, Ribersborgsstigen och stråket langs Limhamnsvagen. Ribersborgs- 
stigen passerar för närvarande genom planområdet i gata via Magasinsgatan. 

De ombyggda gatusektionerna kommer att förses med gång- och cykelbanor 
som ansluter till det övergripande gc-nätet. Separerade dubbelriktade cykel- 
banor kommer att finnas på södra sidan av Barlastgatan, Vaktgatan och Pack- 
husgatan samt på den östra sidan av Magasinsgatan. På illustrationsplanen visas 
de korsningar dar många oskyddade trafikanter behöver korsa vägbanan och 
dar trafiksäkerheten särskilt bör beaktas vid utformningen. 

I översiktsplanen anges att nya cykelförbindelser bör finnas langs Magasins- 
gatan samt langs kajen. Någon separat cykelbana kommer inte att anordnas på 
kajen, däremot finns en körbar yta som huvudsakligen ar till för gång- och 
cykeltrafik. Angöringstrafik till verksamheter på kajen ar möjlig på samma yta. 

För boende i Glasbruket kommer gc-stråket in mot Limhamns centrum att bli 
viktigt. Det ar därför viktigt att en trafiksäker cykelpassage anordnas över 
Limhamnsvagen. Vid ombyggnaden av anslutningen Packhusgatan/Limhamns- 
vägen skapas tydligare cykelvagsövergångar. 



Parkering 

För både bostäder och verksamheter galler generellt att parkering för bil och 
cykel ska lösas inom den egna fastigheten. Malmö stads parkeringsnorm ska 
följas vilket innebar 1,1 bilplatser/lagenhet för flerfamiljshusen samt 2 bil- 
platser/bostad i enfamiljshus. För flerfamiljshusen ska aven 2,5 cykelplatser/- 
lägenhet anordnas. För verksamheterna galler 0,3 bilplatser respektive 0,4 
cykelplatser per anställd, plus besöksparkering, raknat pä kontorsverksamhet. 

1 detaljplanen finns ytor för parkering enbart reglerade i verksamhetsområdets 
södra del. Parkering ull flerfamiljshusen kommer att möjliggöras i halvsankta 
parkeringsanläggningar. In- och utfarter till dessa anläggningar kommer främst 
att lokaliseras till kvartersmark. 

Utmed Barlastgatan och Vaktgatan kommer möjlighet till parkering att finnas 
för besökande i området. Totalt kan ett 70-tal parkeringsplatser möjliggöras. 
Dessa platser kommer inte att kunna tillskrivas kvarterens egna parkerings- 
behov. Till besökande raknas klubbverksamheterna och t ex fiskebäten Pelle 
som ar en populär institution. Periodvis gir båtturer dagligen som kan innebära 
15-20 bilar för besökande. 

Kollektivtrafik 

Sedan juni 2005 har ett nytt linjenät för stadsbussarna i Malmö införts. Den 
nya linjedragningen ar uppdelad pä huvudlinjer och pluslinjer. Planområdet 
trafikeras av pluslinje 32, vilken har hällplatsstopp i höjd med Packhusgatan 
och Geijersgatan. Turtätheten ar 20-minuters trafik. 

För planområdets del vore det Önskvärt om linje 32 skulle kunna trafikera 
Magasinsgatan, dä gängavständet till närmsta hållplats med nuvarande linje- 
sträckning kommer att vara mellan 400 och 800 meter för boende i Glasbruket. 
En förändring av detta bedöms som mindre sannolikt utan förändringar av 
gatunätets nuvarande sträckning. Genom att inom planområdet anordna bra 
gång- och cykelförbindelser som leder till Lirnhamnsvagen möjliggörs ändå 
användning av kollektivtrafik. Situationen skulle kunna förbättras ytterligare 
om cykelställ anordnas i anslutning till busshållplatserna. 

Nar hela planområdet, liksom området i södra delen av kvarteret Cementen 
och ytterligare etapper pä On ar utbyggda kan passagerarunderlaget vara 
tillräckligt för att kollektivtrafik ska dras in i området. 

Teknisk försörjning 

Avfall 

Avfallshanteringen utformas i samråd med VA-verkets avfallsenhet. Ater- 
vinningscentraler kan placeras i de inre delarna av delkvarteren. 

Vatten och avlopp 

Befintligt vatten- dag- och spillvattennät i gatorna beräknas ligga kvar och 
kompletteras för att tillgodose behovet vid nyexploatering. För att VA-verket 
ska kunna erbjuda kommunala ledningar i samfälld gata kravs en bredd på sju 
meter inom vilken beläggningen ska vara asfalt eller annan yta med låg 
återställningskostnad (dvs ej större buskage, trad, bommar etc). 



Pumpstationen och tillhörande överbyggnad i hörnet av Barlastgatan/- 
Magasinsgatan ska ligga kvar även efter nyexploateringen. 

Grundvatten och havsvatten 

Marken ligger nara havet och grundvattnet och havsvattnet kan stiga ca 1,3 
meter. Byggnadskonstruktioner under +1,3 meter bör göras vattentäta och inga 
dräneringsledningar bör ligga under +1,3 m. Lägsta golvnivå ska vara minst 2,5 
meter för att säkerställa att inte vattenhöjning tränger in i bostadsrum. 

Dagvatten 

Dagvattnet ska tas omhand i dagvattenledningar. I Vaktgatan anläggs en ny 
dagvattenledning som norra delen av planområdet kan anslutas till. Från 
parken och söderut ska dagvattnet tas omhand i en ny dagvattenledning som 
planeras i Barlastgatan. 

El 

Inom planområdet kan behov av upp till fem nätstationer finnas, till viss del 
beroende på vilken sorts verksamheter som etableras. Inom verksamhets- 
kvarteren anges en fri byggratt för natstationer. Den befintliga nätstationen vid 
Barlastgatans början ges en byggratt inom E-område. Inom två av delkvarteren 
ges fri byggratt för nätstation. Dar måste samordning ske mellan exploatör och 
Sydkraft för att ringa in en lämplig exakt placering. 

Varme 

Det finns möjlighet till anslutning till fjärrvärmenätet. Såvitt kant är det 
exploatörernas intention att använda fjärrvärme. 

Gas 

I planområdets östra del i Magasinsgatan ligger en gasledning varför anslutning 
till gasnatet ar möjlig. 

Bostadspolitiska mål 

I Bostadspolitiska mål för Malmö, antaget av kommunfullmäktige 2004-01-29, 
ar två av huvudmålen att "kommunen ska verka för trivsamma och välordnade 
bostadsområden, för att befintliga kvaliteter kan tas tillvaratas och nya kan 
tillföras samt att planera områden på ett trafiksäkert satt" samt att "kommunen 
ska verka för en socialt inriktad bostadspolitik och att det finns god tillgång på 
ett varierat utbud av bostädern. 

De bostadspolitiska målen har varit vägledande vid utformningen av plan- 
förslaget och bland annat resulterat i följande: 

Planområdet har ett varierat utbud av bostäder. Det omfattar både flerbostads- 
hus och enbostadshus och hushöjder mellan två och fem våningar. Planen har 
ett upplägg och en flexibilitet som gör att utformningen av bostadsdelarna kan 
anpassas till behovet vid den tidpunkt då de bebyggs. Olika upplåtelseformer 
kan förekomma i de olika kvarteren och för att undvika ensartad bebyggelse 



bör olika arkitekter anlitas för att utforma och särskilja kvarteren. Planområdet 
kan fullt utbyggt innehålla upp emot 2000 arbetsplatser. Inom området finns 
möjlighet att anlägga en skola och/eller förskola. Planen ger också möjlighet att 
öppna butiker i lämpliga lagen och att ha icke störande arbetsplatser t ex smä 
kontor i bostadsdelen. 

Kaj- och hamnmiljön och närheten till Ribersborgsstranden ger ovanligt stora 
möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter. Områdets speciella kvalitet ar 
att det ligger vid hamn- och rekreationsområde och detta har inspirerat och 
påverkat utformningen av planförslaget. 

Barnperspektiv 

Enligt FN:s barnkonvention ska barns basta sattas i främsta rummet. Före- 
slagen bostadsbebyggelse främjar möjligheten till en aktiv fritid i havsnara 
miljö. Barns behov av god utemiljö tillgodoses genom ett system av gemen- 
samma gröna lekplatser inne i delkvarteren. Flerfamiljshusens gårdar utformas 
med hänsyn till Ssiskt funktionshindrade genom naturligt infallda ramper. 
Föreslagen bostadsbebyggelse utformas för att i möjligaste mån tillgodose 
barns, såväl som vuxnas, behov av en god stadsmiljö. 

En planbestarnrnelse om skolbyggnads placering finns. Denna ar en 
konsekvens av riskanalysen utifrån ett barnperspektiv. 

Kommunal service 

Planområdet tillhör Geijers rektorsomräde, som ett ar ett av fem rektors- 
områden i Limhamn. För närvarande utnyttjas alla befintliga skollokaler inom 
Limhamns rektorsomräde fullt ut. Den demografiska utvecklingen gör att 
barnunderlagen i befintliga områden i stadsdelen minskar, medan det i nya 
områden sker ett snabbt tillskott av barn. 

Inom kommunen har ullsatts en grupp som utreder skol- och förskolebehovet 
i nybyggda större områden. An har inget slutligt behovsprognosmaterial 
presenterats, men de siffror som an så länge finns ger följande: Eftersom plan- 
området möjliggör ca 300 lägenheter i flerfamiljshus och 200 i enfamiljshus 
innebar det ett stort tillskott av barn, dock spritt under en period av fem-tio är 
beroende på utbyggnadstakt. Enligt statistikjamförelser torde det som mest 
(om allt var nytt samtidigt) kunna ge 160 förskolebarn, ålder 1-5 är, men 
minskande till 80 barn inom en fem-tioärsperiod och pä läng sikt 50 barn. 
Motsvarande siffror för skolbarn, älder 6-15 år, ar nybyggt 210 barn, efter fem- 
tio år 235 barn och på lång sikt 155 barn. 
Stadsdelen har ännu inte kunnat ta stallning till om eller nar en skola kommer 
att byggas i omrädet, men planen ger en möjlighet till detta. Avståndet från 
planområdet till befintliga skolor (Geijersskolan och Skolan pä On) ar 1 km, 
och dessa bedöms ha lokalkapacitet att tatemot barn frän nya områden. 

I det planprogram frän 2000 som inledde arbetet med Glasbruket föreslogs en 
skola inom södra delen av kvarteret Cementen för att komplettera skolan i 
kvarteret Glasbruket. 



Kommersiell service 

Fullt utbyggt kan planområdet innehålla drygt tusen boende, ett par tusen 
sysselsatta och nägra hundra skolelever. Detta kan troligen så småningom ge 
underlag för en närbutik. Kajzonen kan vara lämplig för etablering av butiker 
och verksamheter med marin anknytning och för restauranger. 

För övrigt ger planförslaget möjlighet till etablering av kommersiell service vid 
kajzonen och Barlastgatans södra sida. 

Relevanta projekt i området 

Pä On har nyligen planen för kvarteret Kronolotsen vunnit laga kraft. Den 
möjliggör ca 140 lägenheter. Inledande utredningar pågär för att göra nya 
detaljplaner för kvarteren Mästerlotsen och Sundholmen. Tillsammans kan det 
medföra ytterligare ca 350 lägenheter på mellersta delen av On. På Ons norra 
udde, som ags av Malmö stad, finns ännu inga aktuella utvecklingsplaner. 
Trafik- och kommunala serviceberakningar baseras på att den ytan kan rymma 
ytterligare cirka 400 lägenheter. 

Diskussioner har inletts om hur den södra delen av kvarteret Cementen, ska 
kunna exploateras med bostadsbebyggelse. Under 2005 pägår arbete med att ta 
fram ett planprogram för området "kring Ovagen", dvs för cementterminalen 
och det gamla Dragörfarjelaget. Grovt räknat kan omrädet kanske rymma upp 
till 1000 lägenheter. I planprogrammet studeras befolkningsprognosen och 
behovet av förskolor och skolor i området närmare. Eftersom det ännu ar på 
idéstadiet har exempelvis riskutredningen beaktat cementhanteringen enligt de 
möjligheter de har idag. 

Fritidsförvaltningen och stadsdelen har en idé om att man skulle kunna 
utveckla en stadsdelsidrottsplats på Limhamnsfaltet. Denna fråga måste dock 
utredas vidare eftersom det inom kommunen finns invändningar mot förslaget. 

Parallellt med planprogrammet utarbetades en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). I samband med prelumnar plan 2001 har denna sedan reviderats och 
kompletterats (2001 -03-04 och 2001 -10-1 5). MI<B:n bilades planhandlingarna 
fram till samråd 2005 men ar nu i stora delar inaktuell. MI<B:n har till utstall- 
ningen i sin helhet ersatts av en riskanalys, som redovisas nedan, respektive av 
vissa utvecklade stycken under denna rubrik. 

Naturmiljö 

Viss vegetation finns, och kan bevaras, i de små trekantsytorna där spar- 
omrädet korsar Magasinsgatan. Traden vid Sjövarnskåren kan sannolikt inte 
bevaras som en konsekvens av marksanering, gestaltning av parken och 
bebyggelsestrukturen. 

De största naturvärdena i området finns i ruderatrnarken durekt öster om 
planområdet. Planförslaget bygger på ett bevarande och utvecklande av denna 



och påverkar därmed inte naturvärdena negativt. Bostadsbebyggelse kommer 
att innebära att en helt ny biotop tillförs omrädet genom bostadsgårdar och 
parkrnark. 

Geologi, grundvatten och kajer 

Med hänsyn till de skiftande grundläggningsförhällandena erfordras detaljerade 
geotekniska undersökningar för varje byggnad innan grundläggningssätt kan 
bestämmas. Med grund i befintliga undersökningar bedöms dock en- och tvi- 
planshus kunna grundläggas direkt med platta pä mark, medan tyngre bygg- 
nader behövs plintas eller pålas till fasta jordlager. Den befintliga kajlinjen 
bestär av varierande kaj- och bryggkonstruktioner, delvis i dåligt skick. 
Beroende av planerad användning och utformning bör en närmare under- 
sökning av statusen hos befintliga konstruktioner utgöra underlag för fortsatt 
planarbete. Atgärder på konstruktioner i vatten kräver tillstånd för vatten- 
verksamhet enligt Miljöbalken. 

Kulturmiljö 

Ingen bebyggelse inom området bedöms byggnadstekniskt rimlig att bevara. Ej 
ens magasinsbyggnaden frän 4O-talet pä Glasbruket 24. 

Planförslaget har ingen bevarandebestämmelse på magasinsbyggnaden på 
Glasbruket 24, intill Magasinsgatan. De triangelformade ytorna som bildas dar 
spår svängt in i omrädet har bevarandevärde i och med att de förklarar den 
historiska länken mellan järnvägen och kvarteren. Planförslaget möjliggör att de 
bevaras. 

Arkeologi 

Inga kända fornlämningar finns i området som består av utfjdld mark. För 
eventuella behov av arkeologiska utgrävningar hänvisas till Malmö I<ulturmiljö. 

Hälsa- och säkerhet 

Med en fortsatt negativ utveckling för industriområdet kommer troligen 
förfallet att öka och antalet människor som rör sig i området att minska. Detta 
kommer att medföra negativa konsekvenser för landskaps- och stadsbild och 
områdets visuella och @siska barriareffekt kommer att öka. 

Industribuller 

Tvä verksamheter intill planomrädet har bullertillständ som kan påverka plan- 
området, värmeverket och Bostik Findlay. 

När det gäller nybyggnation av bostäder tillämpas Malmö Stads riktvärden för 
externt industribuller, vilket är synonymt med Naturvärdsverkets nyetablerings- 
värden för industribuller. Samtliga riktvärden avser utomhusniväer vid fasad 
(frifaltsvärde) och är följande: 

50 dBA vardagar dagtid (kl 07-1 8) ekvivalent ljudnivå vid bostäder 
40 dBA samtliga dygn nattetid (kl 22-07) ekvivalent ljudnivä vid bostäder 
45 dBX övrig tid ekvivalent ljudnivå vid bostäder 



Den momentana ljudnivän fär nattetid vid bostäder inte överstiga 55 dBA. Vid 
arbetsplatser/verksamheter tillåts 10 dBA högre ljudnivåer för resp. tidsperiod. 

Inom området finns tvä verksamheter som avger några betydande bullerniväer 
och dessa är Limhamns fjärrvärmeverk samt Bostik Findley. Bullerutredningar 
avseende externt industribuller från dessa har genomförts av Akustikgruppen i 
Malmö (PM 1975.01 daterad 2001-02-19 samt PM 2854.01 daterad 2005-09- 
02). 

Limhamns fjarn/armeverk 

Anläggningens totala bullerutsläpp har beräknats utifrån uppmätta ljudtrycks- 
nivåer vid varje enskild bullerkälla. I utredningen har tre situationer studerats 
för att utreda om byggnaderna inom det planerade industriområdet norr om 
Barlastgatan kommer att ge någon skärmverkan för den bakomliggande 
bostadsdelen. Situationerna som studerats är: 

ingen bebyggelse mellan värmeverket och bostäderna 

enbart befintliga byggnader mellan värmeverket och framtida bostäder 

utbyggnad med planerade industribyggnader mellan värmeverket och 
bostäderna. 

I utredningen har identifierats att den största ljudkällan nattetid är anlägg- 
ningens 120 m höga skorsten, medan en skoplastare för kol ger upphov till de 
dominerande niväerna under dagtid. Beräkningsresultatet visar pä att buller- 
nivåerna dagtid kommer att reduceras med 7-8 dBA om de planerade industri- 
byggnaderna uppförs mellan värmeverket och de planerade bostäderna, medan 
niväerna nattetid inte påverkas alls i och med att framförvarande byggnader 
inte alls kommer att skärma av ljudet från skorstenen. I samtliga fall klaras 
riktvärden med undantag av ett överskridande på ca 1 dBA nattetid vid fasad 
för ett av bostadshuset i det sydvästra hörnet av omrädet. Detta överskridande 
sker i alla tre situationerna. 

Sedan bullerutredningen genomfördes har Sydkraft ersatt koleldning med 
oljeeldning vilket medför att bullernivåerna blir lika höga hela dygnet, vilket 
motsvarar beräknade nattnivaer. Oljeeldningen har dessutom medfört att 
bullernivåerna nattetid minskas med 1 dBX generellt till bostadsområdet, vilket 
skulle innebära ekvivalenta niväer på som mest 40 dBA vid fasad.' 

Sammanfattningsvis beräknas bullerniväerna frän fjärrvärmeverket inte över- 
skrida riktvärden för externt industribuller vid planerade bostäders fasader. 

Bostik Findley 

Bostik är en av världens största tillverkare av lim, spackel och tätningsmedel. I 
anläggningen i Limhamn pågår för närvarande verksamhet dygnet runt. De 
störningar som anläggningen avger har identifierats som följande 

Ventilationsutlopp pä den norra byggnaden i fasad mot Geijersgatan 

Uppgifter genom telefonsamtal med John Olav Wesström, Akustikgruppen i Malmö AB, 2005-06- 
15. 



Bulktransporter via lastbil 

Lossning av bulk från lastbil 

De dominerande ljudkällorna är ventilationsutloppet samt lossningen av bulk. 
De båda avger var för sig så pass höga nivåer att riktvärden vid planerade 
bostäder i området närmast Vaktgatan-Magasinsgatan kommer att överskridas. 
Riktvärden nattetid beräknas komma överskridas med upp till 10 dBA. 

Om bostäder ska kunna byggas ut enligt planen måste bullerskyddsåtgärder 
vidtas. Atgärder inom planområdet, som bullerskärmar eller liknande, bedöms 
ha mycket dålig effekt. De rekommendationer som har lämnats från Akustik- 
gruppen är istället att Bostik enbart lossar bulk dagtid samt att ventilations- 
utlopppet förses med ljuddämpare. Som ytterligare åtgärd kan fabriken bygga 
in en kompressor som förser lastbilen med tryckluft och på så viss undvika att 
lastbilens motor g5r på högvarv. Med dessa åtgärder kan riktvärden uppf$las 
inom hela kvarteret Glasbruket, där plansökanden får ansvara för att erforder- 
liga åtgärder vidtas. 

Elektromagnetiska falt 

Nätstationernas placering bedöms inte få konsekvenser för omgivningen. Cirka 
fem meter från en nätstation är den elektromagnetiska strålningen cirka 0,2 lLT 

vilket är acceptabel nivå i bostadsområden. 

Markföroreningar 

För att säkerställa en god boendemiljö måste efterbehandlingsåtgarder utföras 
inom stora delar av kv Glasbruket. Aven inom kvarteret Cementen torde 
schaktarbeten vara aktuella om nya byggnader ska uppföras. Påträffade 
förorenade massor, som inte uppfjdler kraven för markanvändningen, om- 
händertas och behandlas eller deponeras. De översiktliga undersökningarna 
som utförts behöver kompletteras för att klarlägga ett eventuellt atgärdsbehov. 
I samband med planarbete har kommunen och exploatören valt att inte fast- 
ställa några platsspecifika värden för MKM (mindre känslig mark) och MI< 
(känslig mark) utan tillsvidare avses Naturvårdsverkets riktlinjer att tillämpas. 
Längre fram i exploateringsprocessen kan eventuellt platsspecifika värden tas 
fram med skälighetsbedörnning. 

Riskhansyn 

I samband med det förnyade planarbetet under 2005 har en riskanalys gjorts av 
Oresund Safety Advisers, uppdragsnummer 02138, daterad 2005-02-08, 
revidering 2005-09-02. Som en bilaga till rapporten finns en tabell över exakt 
vilka verksamheter som är analyserade, och med stöd av vilka acceptans- 
kriterier konsekvensbedömningen gjorts. 

Nedan följer rapportens sammanfattning: 

Risker som omfattas av studien ar luftföroreningar och olyckor. 

Luftföroreningsnivån från industrierna ligger hela tiden under lukttröskeln och 
utgör därför ingen störning. Gränsvärden för hälsa överskrids inte vid något 
till falle. 



Brander på Fiberkonst skulle på planerad, intilliggande kontorsbebyggelse 
kunna ge nivåer som ar irriterande i ett konservativt antaget scenario (konsek- 
vensanalys). Av analysen kan man dra slutsatsen att det intill industrihotellet 
skolästen ar mindre lämpligt att ha personintensiva verksamheter som omfattar 
personer med mindre god lokalkännedom och som sannolikt genererar många 
personer utomhus samtidigt. Restriktioner avseende konferensmöjlighet i 
större skala (samlingslokal) bör därmed stallas på området precis intill, förslags- 
vis fram till första planerade lokalgatan/interna förbindelsen. Samma bränder 
förvantas inte ge nivåer som ar irriterande på området avsett för skola, men 
kortvarig exponering under speciella omständigheter kan inte uteslutas och 
riskhansyn bör Övervägas. Riskhansyn kan visas genom att placera skolbygg- 
nader som skydd mellan riskkalla och skolgård. 

Vid brand kan lukt av styren förekomma, aven om nivåerna ar lägre an de som 
krävs för att beskrivas som irriterande, eller ge halsopåverkan. För att undvika 
oro till följd av lukt i samband med bränder, ta ullvara barnperspektivet, samt 
för att öka räddningstjanstens möjligheter att agera i händelse av bränder i 
intilliggande område, så kan ytterligare riskhansyn visas genom att förse bygg- 
naders ventdationssystem med avstängningsmöjlighet. Detta galler skolan och 
kontoren närmast industrihotellet skolästen. (För skolan rekommenderas 
avstängningsmöjlighet från central plats, och för kontoren anses avstangnings- 
möjlighet i trapphus/entré vara till~llest.) 

Det bör inte finnas någon anledning till oro hos dem som bosätter sig eller 
arbetar inom planområdet. Riskerna i området är dokumenterade och infor- 
mation finns tillgänglig i planhandlingarna. 

Under förutsättning att restriktioner i planen införs för att hantera olycks- 
riskerna enligt ovan visar planförslaget således riskhansyn, då störningar för 
halsa och säkerhet hålls på en nivå som ger en god bebyggd miljö. 

Trafikkonsekvenser 

I konsekvensbeskrivningen från 2001 genomfördes såväl buller- som avgas- 
beräkning. Eftersom planen har genomgått förändringar sedan dess har till- 
hörande beräkningarna uppdateras. Nedan redovisade nya beräkningar baseras 
på prognostiserad trafiksituation 201 5 med inräknad bedömd utbyggnad inom 
Limhamn, Bunkeflo, Klagshamn och Tygelsjö. Vid denna tidpunkt bedöms 
området på södra delen av kvarteret Cementen vara utbyggd till 25 '/o och Ons 
norra udde utbyggt till 10 %. 

Framkomlighet och barriäreffekter 

Området kommer att alstra trafik till verksamheterna och bostäderna i 
området. Alstringen baseras på följande antagande: 

Xntal bilresor/anstalld = 2,5 Xntal bilresor/boende = 1,7 

I alstringstalen ingår aven leveranser och andra besöksresor. 

Med ett antagande om en yta per anställd på 40 m2 och 2,3 boende per 
lägenhet blir trafikalstringen till verksamhetskvarteren ca 3100 bilresor/dygn 



och till bostadskvarteren ca 1950 bilresor/dygn. Den totala biltrafikalstringen 
beräknas sålunda bli ca 5000 resor/dygn. 

Trafikalstringen till bostadskvarteren, antas jämnt fördelas på Vaktgatan och 
Barlastgatan. Fardvalet norrut på Limhamnsvagen kommer till stor del 
bestämmas utifrån vilken korsning med Limhamnsvagen som ar lättast att ta 
sig ut i. Med nuvarande utformning ar framkomligheten störst i korsningen 
Geijersgatan/Limhamnsvagen. Detta kan komma att påverka hur trafiken 
fördelas i området och innebära att korsningen vid Packhusgatan kommer att 
signalregleras. Fördelningen av trafik i området baseras dock enbart på att all 
trafik väljer genaste vägen till sin målpunkt. 

Trafik till och från verksamhetskvarteren antas till 70 '/o att fardas på Packhus- 
gatan och till 30 % på Barlastgatan. Har baseras antagandet främst på att verk- 
samheterna kommer att ha huvuddelen av sin parkering omedelbart norr om 
Packhusgatan. 

Med ovanstående antaganden kommer trafikmangderna fördelas enligt tabellen 
nedan. I nedanstående siffror ar inte trafik till den planerade skolan eller verk- 
samhet vid kajen medräknat. Denna trafik bedöms dock som liten i förhållande 
till den redovisade trafikalstringen. Trafiksiffran på Geijersgatan avser punkten 
omedelbart öster om Magasinsgatan, dvs trafik till kv Vildanden ar inte 
medräknat. 

Tabell 1 Uppskattad trafikalstring från utbyggnaden av Cementen och Glasbruket 

Catuavsnitt Fordon per 4gn 

Barlas tgatan 1600 

Geijersgatan O Magasinsgatan 1900 

Magasinsgatan N Barlastgatan 1900 

Magasinsgatan S Barlastgatan 1300 

Packhusgatan V Magasinsgatan 2200 

Packhusgatan O Magasinsgatan 3200 

Vaktgatan 1 O00 

I och med att området ar slutet kan trafikalstringen i stort sett likställas med de 
trafikrnangder som kommer att förekomma på gatorna. 

De relativt låga trafikmangderna kommer att innebära att framkomligheten för 
samtliga trafikslag kommer att vara god. Trafiken kommer inte att medföra att 
gatorna upplevs som betydande barriärer. 

Utbyggnaden kommer aven att ge en ökning på det omgivande huvudvagnatet, 
då främst Limhamnsvagen. Okningen ar dock inte synonymt med den trafik- 
alstring som det nya området kommer att alstra, eftersom de nuvarande verk- 
samheterna, som i utbyggnaden försvinner, alstrar trafik till området. 

I den av Gatukontoret genomförda trafikprognosen som baseras på den be- 
dömda utbyggnaden av sydvästra Malmö fram till år 2015 redovisas en ökning 
på Limhamnsvagen med mellan 1500 och 3500 fordon per dygn, beroende på 



vilket avsnitt som avses. Prognostiserade trafikmangder på Limhamnsvägen 
kommer därmed att variera från ca 11 000 - 16 000 fordon per dygn. 

Buller 

I Miljöprogrammet för Malmö Stad 2003-2008, redovisas mål avseende buller. 
Följande riktvärden för trafikbuller ska innehållas vid nybyggnad av bostäder: 

Utomhus 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasadluteplats 
Utomhus 70 dBX maximal ljudnivå vid fasadluteplats 
Inomhus 30 dBA ekvivalent ljudnivå 
Inomhus 45 dBA maximal ljudnivå nattetid 

Bullerberakningar har gjorts såväl inom som utanför planområdet. Inom plan- 
området har beräkningar gjorts utmed Barlastgatan och Magasinsgatan. 
Utanför området har en punkt langs Limhamnsvagen beräknats. 

Utmed Barlastgatan kommer bostäderna att kunna placeras ca 15 meter från 
gatans mittlinje. Med en uppskattad trafikmängd på ca 1600 fordon/dygn 
beräknas bullernivån till ca 55 dBa ekvialentnivå respektive 78 dBA maximal- 
nivå. Maximalnivån beräknas dock inte bli högre an 70 dBA om samtlig tung 
trafik tas bort ur beräkningen. I och med att gatan ar en återvändsgata utan 
trafikering av kollektivtrafik görs bedömningen att få tunga fordonspassager 
kommer att ske såväl dagtid som nattetid. Uteplatser mot Barlastgatan och 
Magasinsgatan kan få nivåer som tidvis överskrider maximalnivån, dock ar 
antalet tillfallen per dygn så pass få att bedömningen görs att riktvärdet kan 
innehållas. Samma resonemang galler för bostäder langs Vaktgatan. För att 
säkerställa att utemiljön på skoltomten inte överskrider riktvärden finns en 
bestämmelse om att friytor ska lokaliseras norr och väster om byggnader. 

Bullerberakningen visar alltså att för att ingen form av Ssisk åtgärd behövs för 
att begränsa trafikbuller inom planområdet. 

Bullernivåerna utmed Limhamnsvagen (utanför planområdet) ar och kommer 
ytterligare att bli högre. I en dimensionerande punkt väster om Idrottsgatan har 
de fastigheter som ar oskärmade ca 65 dBA ekvivalentnivå vid fasad. Den 
samlade trafikökningen fram till 2015 kommer att ge ett nettotillskott på 0,6 
dBX, vilket avrundat ger en bullernivå på ca 66 dBA. 

De fastigheter som ligger norr om Geijersgatan beräknas få högre trafik- 
mängder, dock ar avståndet mellan vagmtt och byggnaders fasader större har 
vilket innebar att nivåerna blir lagre i dessa punkter. Till detta tillkommer att de 
flesta fastigheterna har skärmar ut mot Lirnhamnsvagen vilket gör att nivåerna 
blir ytterligare lagre. Under förutsättning att dessa skärmar ar täta och ger en 
god bullerdampning kommer nivåerna att understiga 65 dBX aven i framtiden. 

Avgaser 

Biltrafik orsakar utsläpp till luft, bl a i form av kvavedioxid (N04 och partiklar 
(FMio). I<vavedioxid ar normalt den luftförorening som ar dimensionerande 
för vägtrafiken, så och i Malmö. För kvavedioxid (N04 anger gällande rniljö- 
kvalitetsnorm att nivåerna inte får överskridas efter 2005-12-31. Normen för 
partiklar (PMlo) får inte överskridas från och med innevarande år. 



Halten av luftföroreningar i ett gaturum består av två delar, bakgrundshalten 
och gatans lokala tillskott. Med undantag av hårt trafikerade trafikleder ar 
vanligtvis bakgrundshalten den del som utgör huvuddelen av den totala halten. 

Malmö Stad har sedan lång tid genomfört beräkningar och mätningar av luft- 
föroreningar inom Malmö. Vid dessa mätningar har konstaterats att utsläppen 
av partiklar inte överskrids på de mest belastade platserna i Malmö, medan 
mätningar av kvavedioxid har visat på halter som överskrider normen. Halterna 
av kvavedioxid förvantas minska framgent trots en generell trafikökning, i takt 
med renare fordon och lagre bakgrundshalter från andra utsläppskallor. 

I en utredning som nyligen genomförts av Miljöförvaltningen2 utifrån prognos- 
tiserad trafikrnangd år 2015, kan konstateras att nivån av kvavedioxid på de 
mest utsatta platserna i Malmö (Nobelvägen, Amiralsgatan m fl) inte riskerar 
att överskrida miljökvalitetsnormen. I jämförelse med miljön kring Limhamns- 
vägen, som består av låg och mestadels ensidig bebyggelse dar gaturummet ar 
brett, ar halterna betydligt lagre har an inne i de centrala högtrafikerade delarna. 
Närheten till havet och de låga byggnaderna gör att omblandningen av luften ar 
stor. Trafikmangderna ar dessutom betydligt lagre an i förhållande till de gatu- 
avsnitt som ar högst belastade i centrum. 

Med stöd av detta görs bedömningen att vare sig halten av partiklar eller kvave- 
dioxid kommer att överskrida gällande miljökvalitetsnormer inom eller i nar- 
heten av det aktuella planområdet år 2015. Några detaljerade beräkningar av 
luftföroreningar redovisas därför inte i planbeskrivningen. 

ADMINISTRATIVA FRAGOR 
Genomförandetiden för detaljplanen ar tio år raknat från det datum planen 
vunnit laga kraft. 

MEDVERKANDE TJANSTEMAN 

Föreliggande planförslag har handlagts av Sofia Oreberg SBK. Plankarta har 
ritats av Karin Jansson och Inger Olsson, illustrationsplan av Inger Olsson och 
Petter Brunskog. För trafik och buller svarar Erik Hedman SBK. Nina Olsson 
och Inger Blomqvist GI< svarar för landskap respektive trafik, för VA-frågor 
Kristina Hall VA-verket och för Fastighetskontoret Sven Porte11 och Håkan 
Thulin. 

Under inledande skeden handlades ärendet av Hans Olsson och senare även av 
Cecilia Bergström. 

Illustration och planges taltning för bostadsbebyggelsen ar gjord i samarbete 
med Ja-arkitekter, Mats Jakobsson och Tage Möller arkitekter, Nils P Johans- 
son. Miljökonsekvensavsnittet bygger på en utredning som ursprungligen 
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gjordes av FFNS arkitekter. Rtskanalys har gjorts av Oresund Safety Advices. 
Akustikgruppen i Malmö har gjort industribullerberakningar. 

REVIDERING 

Planförslaget har ändrats, daterat 2005-1 1-25 genom följande justeringar: 

Plankartan 

Byggrätten på en Yl-ruta har utökats så en enstaka byggnad kan vara 120 m2 i 
stallet för 70 m*. 

Bestämmelse fl medger aven sadeltak, med 25 grader takvinkel, med gaveln 
mot havet. 

Bestämmelsen e2 har kompletterats med "enstaka halvöppna båtskjul med 
maximal totalhöjd om 1,8 meter inräknas ej i byggrätt" har införts. Y1 - 
bestämmelsen har förtydligats till "permanent båtupplag endast på 
vinterhalvåret". 

Planbeskrivning 

Under rubriken Teknisk försörjning har texten "VA-verket kommer attprojektera 
och anlaga nya ledningar inom området'' felaktigt kommit med och har nu strukits. 

På sid 21 står det nu korrekt att riktvärdet för trafikbuller ar "inomhus 45 dBA 
maximal ljudnivå nattetid". 

På sid 8 ar det förtydligat att detaljplanen innebar en breddning av Vaktgatans 
pir. 

Genomförandebeskrivningen 

Under rubriken Arrendeavtal har även Oresunds Sjövarnskår nu tagits med. 

Illustrationsplan 

Vid angivandet av vilka klubbverksamheter som ligger var har förtydligats att 
illustrationsplanen inte ar någon avtalshandling utan endast visar ett förslag. 
Det står angivet vilka rutor som ar tänkta för vilken klubbverksamhet, och att 
dessa var aktuella nar planförslaget upprättades. Naturligtvis kan det sedan 
andras med åren eller under avtalsförhandlingarna. 

l 

P ?V Andersson 



Malmö stad 
Stadsbyggnadskontoret 

revidering 2005-1 1-25 

tillhörande förslag till detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra 
delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö 

ORGANISATORISKA FRAGOR 

Tidplan 

Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under hösten 2005 
och vinner normalt laga kraft fem veckor efter antagandet. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är tio år räknat från den dag planen 
vunnit laga kraft. 

Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen regleras i exploateringsavtal mellan fastighetsägarna, 
Skanska mark och exploatering AB och Ribersjö AB, och Malmö fastighets- 
kontor. 

Kommunen ansvarar för utbyggnaden inom allmän platsmark, vilken regleras i 
exploateringsavtal. Exploatören har ansvar för utbyggnaden inom kvarters- 
mark. 

Kommunen och exploatören skall gemensamt verka för att båtklubbar och 
andra klubbar inom området kan omplaceras på lämpligt sätt. Kommunen, 
genom fastighetskontoret, kommer att vara kontaktperson angående kajens 
exploatering i förhållande till Malmö Sjöscouter, Västra Pirens båt- och 
fiskeklubb, Fiskeklubben Oresund och KFUM sjöscouter, samt Oresunds 
Sjövärnskår. 



Skanska mark och exploatering AB och Ribersjö AB samt Fastighetskontoret 
samordnar genomförandefrågorna angående markköp, fastighetsbildning och 
avtal. 

Exploateringsordning 

De befintliga industriverksamheter med störande verksamhet som finns inom 
planområdet ska upphöra innan bostadsbebyggelsen påbörjas - undantaget de 
befintliga verksamheterna på fastigheterna Cementen 4 och 5. Att de på dessa 
fastigheter finns pågående verksamhet som avser att fortgå har varit en 
förutsättning i planarbetet och beskrivs i riskanalysen. Innan exploatering 
påbörjas ska marken inom respektive etapp saneras i erfordrad omfattning - se 
vidare under rubriken Marksanering och radon. Eventuella hallar som kan 
användas för kommande exploateringsarbete inom området kan bevaras. 

Vaktgatan och Barlastgatan kan användas som byggator. Därmed kan del- 
kvarteren för enfamiljshus närmast Vaktgatan i princip exploateras direkt efter 
sanering. Ovriga kvarter måste avvakta planerade lokalgators anläggande. Den 
nya anslutningspunkten Packhusgatan/Limhamnsvägen måste anläggas innan 
någon större exploatering i områdets södra del kan påbörjas. 

Gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark ska bildas för att bland annat 
anlägga kör- och gångvägar, lekplatser, grönytor samt avfallshantering. Kör- 
och gångvägar anläggs i samråd med Gatukontoret. VA-anläggningar anläggs i 
samråd med, eller av, VA-verket. 

IOlparken och trädraderna på Barlastgatan anläggs lämpligen i ett så tidigt 
skede som möjligt för att ge en stabil struktur till området. Dock måste 
kilparken först fredas från byggtrafik. Trädplanteringar utmed Barlastgatan 
måste tidsmässigt anpassas till utbyggnaden av kvartersmarken och behovet av 
tillgänglighet för byggtrafiken. 

Innan klubbarna kan flyttas måste kajen rustas upp och renoveras. Eventuellt 
måste klubbhusen tillfalligtvis flyttas till annan plats inom planområdet under 
tiden. Ny spontad kaj ska byggas utanför Vaktgatans södra sida. Vissa partier, 
främst där kajen idag är raserad, ska strandskonas. Klubbrutorna, Yl,  anläggs i 
Fastighetskontorets regi, vatten och el framdrages till rutorna och ytan grusas. 
Befintliga klubbhus och hoddor kan sedan flyttas till anvisade platser. 

Utbyggnadstakt 

Planområdet är möjligt att bygga ut i etapper anpassat efter produktion och 
efterfrågan. Det första delkvarter som planeras att byggas är det nordvästra för 
enfamiljshus, fastigheten Glasbruket 23. En byggstart där år 2006 kan vara 
möjlig. En rimlig tidsrymd för etapputbyggnad för enfamiljshus brukar vara ett 
delkvarter per år. Detta skulle innebära att samtliga delkvarter för enfamiljshus 
kan bebyggas på 7-10 år. 

Ombyggnaden av kajen och iordningställandet av klubbrutorna måste inledas 
med överenskommelser mellan kommunen och klubbverksamheterna om 



markupplåtelse, arrendeavtal, ansvar kring praktiska frågor om allt från 
flyttning av hus till fasten för bryggor. Nar klubbarna har flyttat, vilket tidigast 
kan ske år 2007, kan kvarteren närmast kajen exploateras. De exploateras av 
olika byggherrar och kan därmed påbörjas parallellt. X11 exploatering förutsätter 
en fungerande samverkan mellan klubbarna, gatukontoret, Skanska och 
Ribersjö. Troligtvis pågår utbyggnaden av flerfamiljshus även parallellt med 
utbyggnaden av enfamiljshusen. 

Hållbart byggande 

hgardskatalogen tillhörande programmet Ekologiskt hållbart byggande för 
Malmö ska vara vägledande i projekteringen och checkas av i samband med 
bygganmalan. 

Gestaltningsprogram 

I samband med att Gatukontoret gestaltar kajområdet kommer någon form av 
gestaltningsprogram att tas fram i samråd med Stadsbyggnadskontoret för 
framförallt markgestaltningen av kajområdet. Programmet ska säkerställa en 
lämplig enhetlighet av miljön samt hjälpa klubbarna och exploatörerna att få en 
långsiktigt attraktiv gestaltning av närmiljön. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning ansöks av fastighetsägaren i samråd med blivande byggherre. 
Ansökan om fastighetsbildning sker hos Lantmäterimyndigheten Malmö stad. 

I planområdet utläggs kvartersmark för bland annat bostäder. Kvartersmarken 
förmodas indelas i ett flertal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. Om 
exploateringen sker successivt eller etappvis måste finansiering av de gemen- 
samma anläggningarna uppmärksammas. 

Fastighetsplan 

Fastighetsplan kan behöva upprättas om de fastighetsrattsliga frågorna 
angående gemensamhetsanläggningar och liknande inte kan lösas på annat vis. 

Följande fastighetsplaner upphör i sin helhet för kvartersmark: 
396G som galler för Glasbruket 17. 
507G som galler för Glasbruket 21, Glasbruket 22, Glasbruket 23. 
l64C som galler för Cementen 10. 

Följande fastighetsplaner upphör för allmän platsmark: 
136C, den del av Cementen 3 och Cementen 5 som ska ingå i gata. 
T00591, den del av Cementen 13 och Cementen 14 som ska ingå i gata. 

Servitut och inlösen 

Gällande järnvägsservitut i Malmö Limhamn 151:460 upphör att galla i de delar 
som berör planområdet. 



Följande vagservitut kan bli föremål för inlösen: 
Vagservitut i Limhamn 151 :285 till förmån för Limhamn 150: 1 och 151 :278. 
Vagservitut i Limhamn 151 :278 till förmån för Limhamn 151 :285 och 151 :460. 
Vagservitut i Limhamn 151 :460 till förmån för Limhamn 151 :278. 

Begränsade delar av följande fastigheter (i något fall hela) kan bli föremål för 
inlösen för tillskapande av allmän platsmark såsom visas på plankartan: 
Limhamn 6:l resp S:2, Limhamn l51:278, Limhamn l51:285, Limhamn 
151:291, Limhamn 155:149, Limhamn 156:10, Glasbruket 17, Glasbruket 21, 
Glasbruket 22, Cementen 10, Cementen 3, Cementen 5, Cementen 13, 
Cementen 14. 

Fastigheterna Limhamn 6:1 resp S:2 ar berörda av ledningsratt som upphävs 
eftersom marken förs över till allmän platsmark. Det normala regleringssattet 
för ledningar i allmän platsmark, avtal, tar över. 

Gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggningar för körytor och grönytor inom kvarter måste 
bildas. Ska exploateringen ske successivt måste innehållet och andelarna i de 
olika gemensamhetsanläggningarna utredas i ett tidigt skede. 

Arrendeavtal 

I(lubbrutorna, Yl, avses agas av Malmö stad men utarrenderas i erfordrad 
omfattning till klubbarna. Ansvarig för alla former av avtal beträffande 
klubbarnas verksamhet vilar på fastighetskontoret. I arrendeavtal ska aven 
anges en begränsning av nyttjandet av rutorna för båtuppläggningsplatser så 
bara klubbarnas egna båtar tillåts liksom en begränsning av tiden båtar får ligga 
på land. Aven ett antal regler för att säkerställa en god boendemiljö intill 
klubbarna ska regleras i arrendeavtalet, t ex begränsning av tider för störande 
verksamhet etc. Klubbarnas behov av vårrustning etc måste dock kunna 
tillgodoses. 

EKONOMISKA FRAGOR 

Planavtal 

Kostnaden för utarbetandet av planen regleras i avtal mellan byggherrarna och 
stadsbyggnadsnamnden. 

Gatu kostnader 

Fördelningen av gatukostnaderna regleras i exploateringsavtal mellan bygg- 
herrarna Ribersjö AB och Skanska mark och exploatering AB respektive 
Malmö stad. 

Markförsörjning 

Mark ska överlåtas till Malmö stad för ändamål som lokalgata, uppsamlings- 
gata, kaj och park samt skola, vilket regleras i ett separat avtal. 



Reducering av störning 

Eventuella ätgärder pä Bostik Finlays befintliga anläggning, pä fastigheten 
Gjuteriet 17, som kravs för att bullerriktvärdena ska kunna innehällas på den 
nya bostadsbebyggelsen i planområdets nordöstra del ska bekostas av 
exploatören i denna del, dvs Skanska Nya Hem AB. Avtal om detta tecknas 
mellan Bostik Finlay och Skanska. 

TEKNISKA FRAGOR 

Arkeologi 

En arkeologisk utredning enligt 2 kapitlet 11 kulturminneslagen kommer att 
vara nödvändig. Eventuella ingrepp eller borttagande av fornlämningar kräver 
tillstånd av Länsstyrelsen. Arkeologisk undersökning av omrädet ska beställas 
och bekostas av byggherren. Utredning säväl som eventuell förundersökning 
och undersökning bekostas av exploatören. 

Buller 

I samband med bygganmalan ska byggherren redovisa mer detaljerade 
bullerberakningar för att säkerställa att erforderliga riktvärden följs. 

Geoteknik 

Geotekniska undersökningar fordras för att bestämma grundläggningssätt. 
Byggnaders grundläggning ska utföras pä sädant satt att den ar oberoende av 
kajen och ej päverkas av kajens utformning och status. Byggnader pä och invid 
kajen mäste anpassas efter kajens förutsättningar och förankringar. 

Marksanering och radon 

Rivning av befintliga byggnader och marksanering, i erforderlig omfattning, ska 
genomföras och bekostas av exploatörerna inom planomrädet. Sä länge inga 
platsspecifika värden för IUM och MIUM tas fram kommer naturvärdsverkets 
riktlinjer att tillämpas. Om platsspecifika värden tas fram längre fram mäste 
dessa godkännas av Miljöförvaltningen, och remitteras till Länsstyrelsen. Vid 
sanering ska säkerställas att marken ar ren i erfordrad omfattning ned till 
dräneringsnivå. Detta för att eventuellt förorenat vatten inte ska komma in i 
dagvattensystemet, som slapps direkt ut i hamnbassängen. 

Rivning av befintliga byggnader kan innebära hantering av miljöfarliga ämnen. 
Miljöbesiktning och rivningsplan ska upprättas i samarbete med Miljöförvalt- 
ningen. I marken förekommer föroreningar som måste tas omhand vid 
exploatering av fastigheten. Efterbehandling och sanering ska ske i samarbete 
med Miljöförvaltningen. Under sanering ska VAverkets ledningar proppas. 
Inget vatten/draneringsvatten fär slappas till VA-verkets ledningar under 
saneringen. 

Enligt den översiktliga markradonundersökning som Sveriges Geologiska AB 
utförde 1989-90 tillsammans med Miljöförvaltningen klassas omrädet som 



normalriskområde. Detta innebar att hus skall byggas radonskyddade om inte 
ytterligare undersökningar visar p i  något annat. 

Riskhansyn 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i samråd med VA-verket. Att brand- 
vattenförsörjningen ar sakerstalld ska redovisas i samband med bygganmalan. 

Flerfamiljshuskvarteren ligger utanför normal insatstid för brandkåren. 
Utrymning måste därför ske utan hjälp av brandkårens stegbilar. TR2-klassade 
trapphus ska byggas. Atkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas i 
området. Att åtkomligheten ar sakerstalld ska redovisas i samband med 
bygganmalan. 

Infrastruktur 

Eventuellt erfordrad flytt eller ombyggnad av gas-, tele-, elledningar eller av 
nätstation bekostas av exploatören. 

VA-verket ska medverka vid höjdsattningen av området för att säkerställa att 
spill- och dagvatten kan avledas med sjalvfall till kommunala ledningar. 

VA-ledningar som ligger kvar inom kvartersmark utan användning ska plockas 
bort på exploatörens bekostnad. Befintlig D1000-ledning i Vaktgatan som 
hamnar inom kvartersmark ska laggas om på exploatörens bekostnad. Samråd 
ska först hållas med VA-verket. 

MEDVERKANDE TJANSTEMAN 

Följande tjänsteman har medverkat vid upprättandet av denna genomförande- 
beskrivning: 

Peter Wallenberg, kommunlantmateriet, Tomas Nilsson, miljöförvaltningen 
Kristina Hall VA-verket och Cecilia Bergström samt Sofia Oreberg, 
stadsbyggnadskontoret och Håkan Thulin, fastighetskontoret. 

Sofia Oreberg 
, .- j 
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tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret 
GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i 
Malmö. 

Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samräd med länsstyrelsen, 
berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan 
ha ett väsentligt intresse av förslaget. 

Följande sammanställning redovisar samråds- och remissynpunkter. Stads- 
byggnadskontoret~ kommentarer redovisas i anslutning till varje remissvar. 

MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen påpekar i yttrande 2005-05-12 att de anser att planförslaget 
saknar fullständig redovisning av uppgifter angäende päverkan på människors 
hälsa och säkerhet, vilket gör det svärt att bedöma om Länsstyrelsen kan 
komma att ingripa enligt 12 kap 1s plan- och byglagen. 

Omvandlingen av Limhamns industriomräde är ett angeläget projekt och 
Länsstyrelsen ställer sig fortsatt positiv till detta. Länsstyrelsen anser dock att 
detaljplanen behöver bearbetas ytterligare för att negativa effekter p5 boende 
och andras hälsa och säkerhet ska kunna undvikas, och därmed även Läns- 
styrelsens ingripande enligt 12 kapitlet plan- och bygglagen. 

Det aktuella omrädet innehäller många potentiella riskkällor och planerings- 
situationen är komplex. Relevanta frågeställningar har behandlats i miljökonse- 
kvensbeskrivning från 2001 och i riskanalys från 2005. Planförslaget baseras pa 
bland annat slutsatserna av dessa båda arbeten, men ger ingen tydlig bild av 
den samlade risksituationen. 

De olika risk- och störningskällornas omgivningspåverkan i form av lukt- 
olägenheter, luftföroreningar, buller och olycksrisker mäste redovisas pa ett sätt 
som gör det möjligt att göra en samlad bedömning. Denna sammanställning 



bör även omfatta de generella rekommenderade skyddsavstånden enligt 
Boverkets "Bättre plats för arbete", de av kommunen bedömda erforderliga 
skyddsavstånden med motivering samt vilka olycks- och skadebegränsade 
åtgärder som behöver vidtas. 

För att kunna utgöra ett fullgott underlag för beslut angående detaljplanen bör 
miljökonsekvensbeskrivningen uppdateras i de delar som idag ger en diver- 
gerande bild i förhållande till hur bebyggelsen i det aktuella förslaget utformas, 
samt till riskanalysens slutsatser. 

Bedömningen i riskanalysen av de olika industriernas omgivningspåverkan och 
behov av skyddsavstånd är gjord utifrån dagens verksamhet. Länsstyrelsen 
anser att det tydligt måste framgå hur förändrade utvecklingsbehov eller 
maximala utnyttjanden av gällande tillstånd ska hanteras. Gällande byggrätter 
för industri -J i angränsande detaljplaner kan inte utnyttjas fullt ut och 
eventuella störningar och risker för de boende i området vid industriers ökade 
utnyttjande av tillstånd kan leda till inskränkningar i dessa verksamheter vilket 
måste framgå tydligt. I det fortsatta planarbetet måste det klargöras hur 
gällande koncessioner ska hanteras. 

Det bör tydligt framgå om hamnen helt och hållet innefattas i beskrivningarna 
av Cementas verksamhet eller om denna utnyttjas / kan utnyttjas för andra 
industriers ändamål. Hamnanläggningens kapacitet bör framgå, då detta är 
avgörande för om denna är tillståndspliktig eller inte. 

Detaljplanen måste redovisa framtidsplanerna för Sydkrafts fjärrvärmeverk och 
vad en utökad drift och eller konvertering till biobransle har för påverkan på de 
nya bostäderna. Lagring av biobransle ger upphov till ett annat behov av 
skyddsavstånd och riskhansyn och det kan vara nödvändigt att reglera närrnare 
placering och utformning av bränslelager etc. i detaljplan. 

En planbestämmelse har införts som anger vilka riktvärden för trafik- och 
industribuller som ska beaktas. Länsstyrelsen anser att det i planen bör 
konkretiseras vilka @siska åtgärder som kan komma att krävas ifall buller- 
nivåerna överskrids. Genomförandebeskrivningen anger att mer detaljerade 
bullerberäkningar ska utföras vid bygganmälan. Länsstyrelsen anser dock att 
sådana eventuella överskridanden som kan kräva särslulda @siska åtgärder, som 
t.ex. bullerplank, ska behandlas inom ramen för detaljplanen. 

Stora delar av planområdet antas innehålla olika typer av markföroreningar från 
tidigare verksamheter. Det bör klargöras till vilken nivå marken avses saneras, 
alternativt vilka platsspecifika riktvärden som ska tillämpas. Länsstyrelsen anser 
att utgångspunkten bör vara att mark som ska användas för bostads- eller 
skoländamål ska saneras till minst en nivå som motsvarar Naturvårdsverkets 
riktvärden för känslig markanvändning. Mark som ska användas för kontor 
eller mindre störande industri bör saneras till en nivå motsvarande riktvärdena 
för mindre känslig markanvändning 

Detaljplanen bör redogöra för områdets markradonförhållanden. O m  området 
befinns vara av normalrisk eller högrisk avseende markradon införs lämpligen 



bestämmelser om att grundkonstruktioner ska utföras radonskyddade 
respektive radonsakra. 

Beträffande trafiksäkerhet i omrädet vill Länsstyrelsen framföra följande: 
Utfartsförbud bör redovisas i lämplig omfattning langs Magasinsgatan. Langs 
Barlastgatan och Packhusgatan bör utfartsförbudet kompletteras. Hastighets- 
dampande ätgarder bör säkras med planbestämmelser i korsningarna 
Magasinsgatan - Vaktgatan, Magasinsgatan - Barlastgatan och Magasinsgatan - 
Packhusgatan. Gång- och cykelbana bör ordnas langs Magasinsgatan. Det 
förutsätts att korsningarna Limhamnsvagen - Geijersgatan och Limhamns- 
vägen - Packhusgatan studeras särskilt och ges trafiksäkra lösningar. 

Planområdet ar belaget i en fornlamningsrik trakt. Delar av omrädet ar 
utfjdlnadsområde med troliga arkeologiska lamningar under ~llningsmassorna. 
Sannolikheten att under mark dolda fasta fornlämningar kommer att beröras 
bedöms vara mycket stor, varför en arkeologisk utredning enligt 2 kapitlet 11 
kulturminneslagen kommer att vara nödvändig. Eventuella ingrepp eller 
borttagande av fornlämningar kräver tillstånd av Länsstyrelsen. Utredning såväl 
som eventuell förundersökning och undersökning bekostas av exploatören. 

1 handläggningen av detta ärende har deltagit länsarkitekt Kerstin Akenvall, 
kornrnunikationsdirektör Christer Jarnlo, Anna Bokenstrand, industrisektionen, 
Bengt-Göran Peterson, kulturmiljösektionen, Ronny Andersson, beredskaps- 
sektionen samt Mikael Ström, plan- och bostadssektionen. 

- I samråd med Lunsstyrelsen har den tidigare upprättade MKB:n i sin helhet ersatts 
av avsnitt iplanbeskrivningen under mbnken MILJOKONSEKVENSER samt 
av mikanalysen och utredningar om industribuller. Rzskanalysen har utve~klats i de 
$e frågade delarna och fortydligats genom en sammanställning av foretag/ fastigheter 
och tillstånd som kan ha påverkan etc. 

- Rzskanalysen bygerpå de beJntliga tillstand som gäller, inte bara på de verksam- 
heter som finns idag. B Befintlig bostadsbebyggelse, som redan finns i närheten, 
byänsar m$igheten att ge nya tiIIståndfor en utökad industriell verksamhet. 
Kommunen avser inte att bevi$ n_ya bygglov som påverkar störning- och nikbilden 
menlgtpå de omgivande industnJfastigheterna. Vid  en eventuell byglovansökan på 
de omgivdnde industnifastigheterna kan stadsbyggnadskontoret begära anst2nd och 
upprätta en ny detaJjlan som bwnsar  markanvändningen. BeJntligd J-planer har 
ingen gällande genomforandetid, dvs fastighetsi&zrnas garant for bibehållen 
markanvändning enligtplan finns 

- I OP 2000 anges kommunens Iangsiktiga intentioner och stallningstaganden for 
utveckling av olika områden. Där anges kv Glasbmket som område for bostäder och 
servi~*e - detta priornteras framfor utveckling av indust7Zverksamhet. Lzmhamns 
industnbmråde lzyger olämpligt till som industriområde idag dels på g w d  av 
kommunikationslaget och dels på g m d  av omgivningen med mycket befintlzg 
bostadsbebygelse. De ursprungliga fordelurna medgod vattenkontakt ou3 

järnvagforbindelser motiverar inte ny utveckling av industriell verksamhet. 
- I nikanalysen redogörs nu tydligare för Cementas hamnanlagning liksom for 

vämeverkets 6ändaf.amtid~-mqi~gbeter. Planbeskrivningen har kompletterats med 
ett avsnitt om förslagets hamnkapacitet. 



Bulleravsnittet är utvecklat. 

Markfororeningsavsnittet ar utvecklat, där anges att så länge inga platsspe~ifika 
varden är accepterade av Mi&$om,altningen så tillämpas Natum,årdsverkets 
nk tliyer. 

Text om markradon är inford igenomforandebeskrivningen. 

Ufart~9rbuden har kompletterats. På allmän platsmark önskar Gatukontoret att 
hastighetsdampande åtgärder inte regleras) det& for att kunna anpassa åtgarder efter 
behov. På illustrationsplanen markeras dock punkter dar detjnns anledning att 
särskilt beakta trajksakerheten. 

Genomforandebesknuningens text om arkeologisk ugrävning ar kompletterad. 

Vägverket påpekar i yttrande 2005-04-25 att av tidigare redovisad konsekvens- 
beskrivning (2001-03-14) redovisas en fördelning av trafiken inom Limhamn 
som får stora framkomlighetsproblem inte minst på Limhamnsvagen. Det 
konstateras också att denna med nuvarande utformning inte kan avveckla så 
stora flöden. 

Det ar bakgrundsvärdena som drastiskt förändrats från planremissen (2001-05- 
15) till den nu presenterade planen. Detta måste enligt vår bedömning innebära 
att exploateringarna i södra Malmö avses ges mindre omfattning, eller att trafik 
från befintlig och planerad bebyggelse inom Limhamn, Bunkeflo, IUagshamn, 
Tygelsjö och Hyllie förvantas välja andra fardvagar an som var fallet vid förra 
remissupplagan. 

Vid förra remissversionen redovisas ett nollalternativ med ca 16000 fordon på 
Limhamnsvagen och i den nu remitterade versionen redovisas prognostiserade 
varden inklusive områdets trafikalstring en trafik som varierar mellan 11000 
och 16000 fordon. 

Vi anser att kommunen i ett fortsatt planarbete måste redovisa vilka fardvagar 
denna trafik väljer samt vilka konsekvenser detta får i form av framkomlighet, 
säkerhet och miljöbelastning. 

- Jam3rt med den zlrsprnngliga trajkprognosen som @des i samband med MKB till 
detaJ>lanen år 200 I harforntsättningam och trajkprognoserforandrats stegvis. 
Fö&mde foräwdmhgar hargorts: 

- 1. Förändringar i det övergripande nätet: 
- Tidigare användes en trajkprognosfor det som kallades horisontiret som innebar 

ait alla Malmös då kända exploateringsområden i översikt:tsplanen var fullt 
utbgda. Dessatom fanns en allmän trajkökning om knappt I %/år inlagd i 
prognosen utöver tillskottet från ut~gnadsområdena. Idag har en del av dessa 
utbppadsområden utgatt eller bantats ner betydligt) framforallt den kr.ft&a 
exploatemngen kring Kalkbrottsområdet, vilken i höggrad bidrog till ökningen längs 
Lzmhamnsv~en och Kalkbrottsgatan i nollalternativet. Under 2002 arbetades 
prognoserna om och en y ut ro gnos bas " utarbetades som numera gäller för .samtliga 
trajkprognoser som görs for Malmö. Gatukontoretgör numera trafiprognoser for 
år 20 15 med ut6_ygnadsområden enligt "Utb_ygnadsstrutegifOr Malmö, 200 1 't I 
den nuvarande prognosen finns utbygnuder fram till år 20 15 inlagda enligt 



utb_ggnadsstrategin. Den allmänna uppräkningen av trafken i Malmö utöver 
uthgnader har klympts till d a  0,5 % / år i snitt. BeJntliga extema områden 
räknas med &ka l % / år medan centmmområden har en blygsam årlig 
trajkökning. Nya mätningar visar att trafken i a n t m  inte ökat nämnvärt trots 
tyexploatering iytterområdena. Detta hargiorts eftersom en stor del av 
trajkökningen består av exploatering och på så vis redan är intecknad i 
exploateringarna. När speaalstudierfor h h a m n s  industriområde tas fram antas 
dock hela detta område vara utbyggtfor att hänyn skall tas till exploateringens 

fulla genomslagskraft i närområdet. 

2. Förändringar lokalt kring Lmhamns industriområde, On och detgamla 
fäqelaget 

Innehållet i LzmhamnsindustrZodde, On och detgamla fägelaget harforändrats 
underplaneringens gång och giort att den totala trajkalstringen har minskat. 
Antalet bostäderpå On i Limhamn i den urpmngligd prognosen var 2 700. I dag 
formintas On i Lzmhamn fullt utbyggd innehålla totalt I 500 bostäder. I de 
urpmngliga prognoserna fornäntades arbetpLatserna inom Lzmhamns 
industriområdes olika delar (Cementen norra och Cementen södra) till största delen 
utgöra kontorsarbetplatser med ettytbehovpå mellan 25-50 m2/anställd. Detta 
har senare forandrats till att en mindre del av verksamheterna är kontor med ovan 
angivna täthet medan en större del zttgör laboratorieliknande verksamheter med 
~ i rka  120 m;>/ anställd. Totalt sett har således trajkalstringen for verksamheterna 
minskat radikalt sedan de forst aprognoserna giordes. 

- 3. Förändnizgar i nätutlagningen 
- De urpmnglzga trafkprognoserna for tillskottet av exploateringen i Lzmhamns 

industriområde gordes for hand OLA inte i datormiQö. Endast nollalternativet b g d e  
på nähtlaggningar i datomiQö, tillskottet lades utfor band medfordelningen 30 % 
södemt längs Kalkbrottsgatan och 70 % nomt  längs hhamnsvagen. V id  senare 
prognoskörningar i datomiQö har det visat sig att en del av trajkökningen fordelar 
sig i Geversgatan och längs andra närhkande gator. Aven detta har bidragit td att 
trajkbelastningen pd snitten längs Lzmbamnsv@n @inkit. 

Banverket, Södra banregionen konstaterar i yttrande 2005-05-02 att plan- 
området som omfattar kvarteret Glasbruket och norra delen av kvarteret 
Cementen i Limhamn gränsar i öster till jarnvägsområdet för Limhamnsspåret. 

Då Limhamnsspåret sträcker sig från centrala Malmö genom Limhamn till 
Kalkbrottet har det potential att utgöra del i en framtida transportinfrastruktur. 
Limhamnsspåret utgör ett stråk i Malmö som om det skulle förvanskas inte går 
att återskapa. Malmö bör därför slå vakt om denna unika tillgång. 

I den kommunala planeringen bör I,imhamnsspåret därför behandlas som 
riksintresse, d.v.s ges väsentligt större tyngd än mer lokala intressen. Banverket 
önskar därför att jarnvägsområdet i planbeskrivningen beskrivs som järnvägs- 
område och inte som ruderat parkområde. 

De delar av planområdet som utgörs av järnvägsområde, Geijersgatan och 
Packhusgatan, skall ges markanvändningsbeteckningen Trafik järnväg, 



eventuellt med underlittera z med betydelsen att gata får korsa järnvägen i plan. 
Jarnvagsmarken vid Geijersgatan skall utökas till att omfatta verklig 
utsträckning. 

I genomförandebeskrivningen anges att gällande jarnvagsservitut i Malmö 
Limhamn 151:460 upphör att galla. Då servitutet ger Malmö Limhamn 6:l 
förmånsrätten att nyttja spåren på Limhamn 151:460 och föreliggande 
detaljplan inte uppfyller villkoren för ett upphörande motsätter sig Banverket 
att servitutet anges upphöra. Vidare saknas motivering för eventuell inlösen av 
fastigheter som inte, eller endast marginellt, berörs av detaljplanen. 

E n  utveckling av Limhamnsspåret till en del i en framtida transportinfrastmktur ar 
inte aktuellt. Kommunen bedömer att det inte ar motiverat bland annat eftersom 
stra~kningen har ensidig upptagning, med stort avstånd till bebgelse. Snarare kan 
till exempel spår i Lznnegdtan vara en framtida lösning. E n  saker och störningsfri 
miJö kring rekreationsområdena I-zmhamnSfaItet och Rzbersborgstmnden bedöms 
som ett mer väsentligt intresse. 

Gata med underlittera  orj jam vag strajk ar korrekt eftersom gata ar detprimara, 
och servitzltjr @år ar sekmdart. Motsvarandeprin~.ip har, for samma @ar, 
tillämpats vis Malmö C. 
Servitutet l5 !:&O har hanterats i en fastighetsbildningsfowattning med spårägurens 
medgivande. 

Lantmäterimyndigheten Malmö stad svarar i yttrande 2005-05-02 att KLM 
tidigare har haft möjlighet att påverka detaljplanen vad avser fastighetsfrågorna. 
Dock har sedan den tidigare granskningen tillkommit ett område av Limhamn 
6:l resp av S:2 vid Limhamnsvagen. Dessa ar belastade av ledningsratt. I och 
med att mark som berörs av ledningsratt överförs till allmän platsmark, bör 
ledningsratten i berört avsnitt upphävas och det normala regleringssattet för 
ledningar i allmän platsmark, avtal, ta över. 

Texten igenomforandebeskmuningen ar kompletterad. 

STATLIGA OCH KOMMUNALA ORGAN 

Tekniska nämnden svarar i skrivelse 2005-05-25: 

Exploateringssynpunkter 

Innan detaljplanen godkänns av Stadsbyggnadsnamnden, skall exploaterings- 
avtal vara tecknade med exploatörerna. Avtalet kommer b1.a. att reglera 
överlåtelse av mark, markersattningar och kostnadsregleringar. 

Genomförandebeskrivningen måste anpassas till exploateringsavtalet nar det 
galler ansvarsfördelningen för flyttning av klubbarnas lokaler m.m. Hänvisas till 

8 i exploateringsavtalet: "Kommunen och Exploatören skall gemensamt 
verka för att båtklubbar och andra klubbar inom området för detaljplanen Dp 
4637 kan omplaceras på lämpligt satt." 

Utbyggnadstakt och etappindelning ar avgörande för tidpunkt för ometablering 
av klubbarna. Dessa tider ar ännu ej fastlagda varför det ar vanskligt att i 



genomförandebeskrivningen ange 2007 som tidpunkt för ometablering av 
klubbarna. 

Kajen 

Diskussioner har förts gällande utformningen av kajen med vertikal spont 
alternativt med strandskoning. Innan detaljplanen stalls ut, miste strand- 
skoningens utbredning klargöras. Alternativt ges en öppenhet i detaljplanen för 
att i projekteringsskedet avgöra, utifrän ekonomiska och funktionella hänsyn, 
var strandskoning skall finnas. 

Hela kajområdet skall dimensioneras för en ytlast av minst 20 kPa. Det galler 
både gammal och ny spontning samt skoning. 

Lutningen på skoningen bör vara 1:2 och spontkajer skall förses med förhöjda 
krönbalkar. 

Ytmaterialen och dimensioneringen av den allmänna platsmarken på kajen skall 
anpassas till den trafik som kommer att belasta ytan. 

Det skall finnas möjlighet att nå verksamheterna pä kajen med bil, men 
biltrafiken kommer sannolikt att begränsas till att tillåtas för leveranser, 
handikappangöring och de kranbilar som kan behövas för att lyfta upp större 
båtar. 

Ytor för båtuppställning skall rymmas inom kvartersmark. 

Va-synpunkter 

I beskrivningen ska följande andras under Teknisk försörjning: 

Vatten och avlopp 

Befintligt vatten-, dag- och spillvattennät i gatorna beräknas ligga kvar och 
kompletteras för att ullgodose behovet vid nyexploatering. VA-verket kommer 
att projektera och anlägga nya ledningar inom området. (resten av texten ska 
stä kvar) 

I genomförandebeskrivningen ska följande laggas till under Exploaterings- 
ordning: 

I första stycket: 

. . . planområdet saneras i erfordrad omfattning. Sanering ska ske ner till 
dräneringsnivå. 

Gator och trafik 

Geijersgatan påverkas inte av nu aktuell exploatering och det kan Övervägas 
ifall denna del kan utgå. Geijersgatan kan istället vara med i eventuell framtida 
detaljplan för kv. Gjuteriet. 

I planen namns att vissa korsningspunkter ska utformas hastighetsdampande, 
t.ex. punkt H pä illustrationsplanen. Korsningspunkterna kan utformas 
hastighetsdampande, men detta ar i slutandan en fräga för vaghällaren och bör 
inte anges i detaljplanen. 



Oskyddade trafikanters passage av Limhamnsvagen ar ur trafiksakerhets- 
synpunkt en mycket viktig fråga. Planskild korsning ar inte aktuell. Nyligen 
antagna detaljplaner öster om Limhamnsvagen har heller inte utrymme för en 
planskildhet och inte heller den nu aktuella planen. Tekniska nämnden vill ändå 
betona vikten av att säkerställa möjligheten till trafiksäkra korsningar med 
Limhamnsvagen och i kommande detaljplaner bör därför laget för GC- 
passager noga Övervägas. 

Buller 

Det saknas en reglering av ljudnivån på "tomten i övrigt". Denna skall regleras 
till 55 dB(A). Ljudnivån som regleras på uteplatsen tar ej hänsyn till fasad- 
reflektion. 

För trafikbullret skall planbestämmelsen ha följande innebörd: 
>>A .. tgarder skall vidtas så att trafikljudnivån ej överstiger 30 dB(A) ekvivalent 
nivå samt 45 dB(A) maximal nivå inomhus. Vid uteplats galler 55 dB(A) 
ekvivalent nivå inklusive fasadreflektion samt 70 dB(A) maximal nivå. I 
bostadsområdet i övrigt 55 dB(A) ekvivalent nivå som frifaltsvarde" 

Bullervarden skall inte beaktas utan innehållas. 

Övrigt 

Inför slutligt förslag till detaljplan måste Gatukontoret och Va-verket till- 
sammans med Stadsbyggnadskontoret se över de föreslagna detaljplane- 
höjderna. 

I beskrivningen av skolområdet saknas en redovisning av hur utrymme för 
skolidrotten skall lösas. Tekniska nämnden ser paralleller till situationen i 
Västra Hamnen, dar man planerar skolverksamhet utan att detta ar löst. Det ar 
tekniska nämndens uppfattning att en stadsdelsidrottsplats inte skall placeras på 
Limhamnsfaltet (vilket indirekt framgår av samrådsredogörelsen). 

- Planforslaget kommer inte attgodkännas av Stadsbygnadsnamnden foran 
ex.ploateringsavtal ar tecknade. 

- Genomforandebeskmuningen är mer anpassad till exploateringsavtalets 
formuleringar. Texten om etapputbygnad OLA genomforande är utvecklad och 
betonar samverkan snarare än tidpunkter. 

- Planbestämmelsen om KAJ o& vattenområden ärjusterad så även strandskoning 
kan forekomma. I detaJplan anges inte konstmktionskravpi allmän platsmark. I 
planbeskrivningen anges hur kaqytan får trajkeras. Iplanen anges att klubbmtorna 
ska tilldta båtzlppställning. 

- Va-texten ärjusterad enlig forslag liksom texten om marksanemng med hänvisning 
till denna under mbmken exploateringsordning. 

- Geversgatan har utgatt urplanforslaget i samråd med GK. 
- På illzcstrationsplanen anges i vilka korsningspunkter trajksakerheten särskilt bör 

beaktas, texten är omfornulerad i samråd med GK. 
- Bullerbestämmelsen arjzlsterad. 
- Texten om hqdsättning arjzlsterad, endast i parken dar marknivån kommer 

Frändras anges en plush$påplankartan. Den anges med viss flexibilitet. 



- Nq, pplanforslaget redovisar inte ytor för en större skolidrottsverksamhet, det har inte 
bedömts som ekonomiskt försvarbart att dessa ska placeras inom aktaellt område. 
Stadsdelen gcker attplanerad skoltomt ra~ker bra for skolidrottens behov, bland 
annat för att de atgar från att det blir en skola for mindre barn där. Frågan om att 
göra en stadsdelsidrott~lats på Lzmhamnsfältet måste zltreda.rytterligare, vilket nu 
också står i beskrivningen. 

Miljönamnden åberopar förvaltningens utlåtande i skrivelse 2005-05-03: 
Miljönämnden har tidigare yttrat sig över aktuellt planområde; 2000-10-02 över 
ett planprogram samt 2001-04-26 över en prelu-nmar plan för området. 

De synpunkter som framförts i tidigare yttranden har tagits i beaktande i den 
nya detaljplanen och bland annat har en ny riskanalys arbetats fram i samråd 
med Brandkåren och Miljöförvaltningen. 

Miljöförvaltningen ullstyrker rubricerat preliminärt förslag till detaljplan under 
förutsättning att följande beaktas och arbetas in i dokumentet. 

Förvaltningen bedömer att tidigare framförda synpunkter har beaktats och att 
beslutsunderlaget i aktuell planremiss ar battre an tidigare. Inte minst har 
riskerna analyserats på ett betydligt battre satt an tidigare. 

Förvaltningen ser positivt på att man i genomförandebeskrivningen angett att 
programmet Ekologiskt hållbart byggande i Malmö skall vara vägledande i 
projekteringen och checkas av i samband med bygganmalan. Aven om aktuellt 
område inte avses miljöprofderas på samma satt som Västra Hamnen bör man 
ändå utnyttja erhållna kunskaper och föra över dem till detta område. 

Då det enligt planbeskrivningen ar möjligt att ansluta området till det 
kommunala fjärrvärmenätet förordar förvaltningen detta före en anslutning till 
gasnatet. Om det ändå blir aktuellt med gasuppvarmning bör detta samordnas 
med gemensam panna och lokalt fjärrvärmenät. 

Enligt den översiktliga markradonundersökning som Sveriges Geologiska AB 
utförde 1989-90 tillsammans med Miljöförvaltningen klassas området som 
normalriskområde. Detta innebar att hus skall byggas radonskyddade om inte 
ytterligare undersökningar visar på något annat. 

I planbeskrivningen anges att återvinningscentraler kan placeras i de inre 
delarna av delkvarteren. Det ar viktigt att man i ett så tidigt skede som möjligt 
bestämmer sig för placeringen, eftersom det ar betydligt svårare att placera in 
återvinningsstationer i efterhand. 

Miljöförvaltningen ser positivt på att man i planen reglerar att skolbyggnaderna 
skall avskärma skolgården från befintlig industriverksamhet. Förvaltningen 
förutsatts få möjlighet att deltaga i utformningen av skola och skolgård nar det 
blir aktuellt. För övrigt ser förvaltningen positivt på att skolomradet, i awaktan 
på byggnation, avses användas som en del av parksystemet. 

Vad galler trafikbuller så regleras trafikbuller på uteplats och balkong inte i 
enlighet med de riktvärden som finns i Miljöprogrammet. Enligt Miljöpro- 
grammet skall hänsyn tas till bullerreflektioner från den egna fasaden. Texten 



på detaljplanen som berör uteplatser och den ekvivalenta ljudnivån på dessa 
måste därför andras till följande: "Uteplatser och balkonger ska utformas så att 
den dygnsekvivalenta ljudnivån från biltrafik ej överskrider 55 dBA, inklusive 
fasadreflektionen, från den egna fasaden." 

Särskilt yttrande lämnades av Miljöpartiet. 
- Uppvärnningsystem kan inte regleras i detajplan, exploatören har dock@r avsikt 

att nyt$a_G;amame vilket aven anges i beskrivningen. 
- Text om markradon ar inford igenomforandebeskkvningen. 
- Text om åtem?.innings~.entra1'er ur inford iplanbeskrivningeen, do& ar dessa leen 

ännu ejprekserade. 

- Bderbestammelsen ar justerad 

Kulturnämnden meddelar i skrivelse 2005-05-02 att planområdet ligger i 
närheten av ett flertal kända förhistoriska boplatser, de flesta belägna inom den 
sk Jaravallen, en strandvall som bildades under den aldre stenåldern. Området 
ligger väst om den fossila strandvallen och inom en utfjdld havsvik med till- 
hörande strandparti. Det ar högst troligt att arkeologiska lamningar ar bevarade 
under fjdlnadsmassorna. Detta har bl a konstaterats vid nyligen utförda 
arkeologiska undersökningar langs med den del av Geijersgatan som tangerar 
områdets nordöstra del. Spåren ar av olika karaktär, och härrör främst från 
stenålderns mellersta och aldre skeden. Dels kan man förvanta sig regelrätta 
strandnara boplatsrester i områdets östra del. I planområdets västra del kan 
man i förvanta sig en gyttje- och torvöverlagrad förhistorisk strandmiljö. 
Overlagrade marina miljöer är kända från flera platser i Malmö, bl a vid 
Hjälmarekajen. Med tanke på bl a den goda bevaringsgraden av organiskt 
material måste dessa fossila strandmiljöer anses innehålla betydande kultur- och 
naturhistoriska varden. Ingrepp i fornlämning regleras enligt Lag (1988:950) 
om kulturminnen m.m., KLM och beslut gällande detta fattas av Länsstyrelsen. 

Malmö I<ulturmiljö har tidigare godkänt planprogrammet enligt alternativ A, 
vilket denna plan Överensstämmer med. Vi har därför inget ytterligare att erinra 
mot föreslagen detaljplan. 

- Texten om arkeologi igenomforandebeskrivningen ar kompletterad 

Malmö Brandkår har följande synpunkter i skrivelse 2005-05-02: 

Riskhansyn 

De förslag till konsekvensreducerande åtgärder som OSA redovisar i sin 
riskanalys för gällande planområde skall läggas till plankartan. 

Verksamhet 

Delar av det aktuella planområdet ligger utanför gränsen för brandkårens tio- 
minuters insatstid. Detta innebar att utrymning från aktuella byggnader måste 
säkras på annat satt an med hjalp av räddningstjansen. (Senare har Brandkåren 
förtydligat att det kan göras bland annat med hjalp av Tr2 eller Trl  trapphus, 
men det finns fler satt att lösa det på.) 



- De konsekvensreducerande åtgardernajnns med på plankartun, bestämmelser mi, 
m2 och m3. 

- Genomforandebeskmuningen innehåller text om insatstid. 

Skånetrafiken meddelar i skrivelse 2005-04-27 att de inte har några ytterligare 
synpunkter, utöver de redan framförda, som bemöts helt korrekt i plan- 
beskrivningen. 

- V a d  bra! 

Sydkraft Gas AB meddelar i skrivelse 2005-04-29 att de har studerat remiss- 
handlingarna utan att finna anledning till någon allmän erinran. Vi vill emeller- 
tid påpeka att vi har naturgasledningar i gatumark inom planområdet. 
Distributionsledningar för naturgas är underkastade regelverket EGN 01. Vi 
förutsätter att exploateringen genomförs så att ledningarna, utifrån regelverkets 
riktlinjer, kan ligga kvar i nuvarande läge. Om det skulle visa sig att ledningar 
behöver flyttas, byggas om eller förses med speciella skyddsåtgärder i samband 
med plangenomförandet förutsätter Sydkraft Gas att exploatören svarar för alla 
kostnader som därvid uppstår. 

Det är viktigt att såväl detaljprojekteringen som genomförandefasen sker i nara 
samråd med Sydkraft Gas AB. Vår kontaktperson i ärendet är Anders Friis 
(040-244736) vid vårt kontor i Malmö. 

De träd som planteras måste placeras på ett sådant satt att våra gasledningar i 
framtiden kan grävas fram utan olägenhet. Ett lämpligt fritt avstånd är härvid 
2,5 meter mellan gas- ledning och träd. För att undvika skador på träden, i 
samband med en eventuell framtida framgrävning av gasledningen, kan 
rotskydd användas vid planteringen. 

Närheten till befintliga naturgasledningar innebär att nya byggnader med fördel 
kan anslutas till vårt nät och därmed tillgodogöra sig nyttan av ett både miljö- 
vänligt och ekonomiskt fördelaktigt energislag. 

- Igenomforandebeskmuningen anges att om någon flytt eller annan åtgärdpå 
ledningar behövergöms bekostas det av exploatören. 

- Föreslagna gatusektionerpå allmän plats är anpassade till beJntliga ledningar. 
- Närprojektering inleds forntsätts en fortsatt samverkan mellan kommunen 

respektive exploatörerna med Jydkraftgas. 

Sydkraft Nät AB meddelar i skrivelse 2005-05-10 att enligt sarnrådsredo- 
görelsen (2001) måste befintlig natstation vid den östra delen av Barlastgatan, 
med tillfalligt bygglov, troligen flyttas något norrut. För att underlätta 
tillståndsgivningen vid en flyttning av natstationen föreslår vi att den allmänna 
platsmarken betecknat med "plantering" kompletteras med en byggratt för 
natstation. 

- Laget med teknisk anlagning ar utvidgat någotfor att ymma både pztmp~tation 
och natstation. 



SDF Limhamn-Bunkeflo meddelar i skrivelse 2005-05-25 att Stadsdelfull- 
mäktige har tidigare yttrat sig över förslag till disposition av de aktuella 
markområdena i samband med utarbetande av "Oversiktsplan för Malmö 
200OV, "Planprogram för Limhamns Industriområde" och "Prelmnär plan 
2001 för detaljplan för kvarteret Glasbruket och norra delen av Cementen". 
Vid dessa tillfallen har stadsdelsfullmaktige uttryckt sitt stöd för de grund- 
läggande riktlinjerna för aktuellt planomräde och särskilt framhällit 

- att grönstrukturen, i likhet med förslaget, bör anläggas snarast möjligt för att 
ge det slitna och tråhga omrädet ett stadsmässigt, planlagt utseende. Det ger 
också människor bättre möjlighet att röra sig utan trista barriäreffekter i en 
trevlig och vacker miljö nära vattnet. På sikt bör hela det sammanhängande 
kuststråket göras tillgängligt, från Västra Hamnen och Ribersborg via det 
aktuella planområdet och södra delarna av Limhamns industriområde, Sibbarp 
och Lernacken ända fram till Strandängarna och Klagshamn, 

- att den successiva användningen av markområdena bör ske med målet att 
utbyggnaden varieras på ett sätt som harmonierar med Limhamns befintliga, 
karaktäristiskt blandade bebyggelsemönster och b h  en naturlig fortsättning på 
nuvarande tätortssamhälle, 

- att den tidiga omvandlingen av kajområdet, i enlighet med förslaget, inriktas 
på att skapa förutsättningar för "en aktiv miljö med båtar, klubbhus, serve- 
ringar m m utmed kajen, och att kajplan, bryggor och miljödetaljer får en marin 
karaktär", 

- att områdets energibehov ullgodoses på ett så miljövänligt sätt som möjligt, 
bland annat genom att använda förnybara energikällor och undvika luftförore- 
ningar vid uppvärmning av fastigheterna, 

- att trafiksystemet och parkeringsutrymmen utformas så att det skapas en 
lugn, trivsam och säker trafikmiljö med särshld hänsyn till oskyddade 
trafikanter på cykel och till fots, i synnerhet för barnen i de skol- och förskole- 
enheter som på sikt tillkommer i området, 

- att planeringen för de ökade trafikströmmar som skapas vid fortsatt utbygg- 
nad i och kring Limhamns tätort måste ske tidigt och med stor noggrannhet 
för att kunna undvika oacceptabelt höga trafikflöden med köbildning, miljö- 
störningar och försämrad trafiksäkerhet. 

I det mer övergripande perspektivet på hela Limhamns industriområde vill 
stadsdelsfullmaktige också understryka att nuvarande verksamhet med 
cementterminal och kraftvärmeverk, som dominerar den södra häften av 
Limhamns industriområde, är stora hinder mot önskvärd omvandling av de 
värdefulla, havsnära markområdena som en sammanhängande fortsättning på 
Malmös strävan att söka sig mot havet och skapa attraktiva stadsmiljöer för 
boende, arbetsplatser, fritid och rekreation. Stadsdelsfullmäktige har framfört 
detta i samband med tidigare ställningstaganden, och anser i ännu högre grad 
än tidigare att Malmö kommun snarast bör ta initiativ till en utredning om 
förutsättningarna för att kunna avveckla värmeverket och ge utrymme för 
bebyggelse i enlighet med de riktlinjer som redovisas i föreliggande förslag och 



tidigare ställningstaganden. Parallellt bör Malmö kommun givetvis på alla 
tänkbara sätt underlätta processen med att skapa förutsättningar för att kunna 
flytta verksamheten vid cementterminalen utan onödigt dröjsmål. 

Slutltgen vill stadsdelsfullmäktige framföra att den tomt som avsatts för skola/- 
förskola bedöms vara tillräcklig om utbyggnaden sker enligt planförslagets 
tidplan. Om förutsättningarna förändras krävs emellertid nya ställnings- 
taganden i så god tid att det förändrade servicebehovet kan mötas i takt med 
den inflyttning som sker. För närvarande har stadsdelsförvaltningen en lokal- 
försörjningsplan som omfattar tio år och uppdateras årligen. 

Särskilt yttrande lämnas av Moderaterna med instämmande av Sveriges 
Pensionärers Intresseparti. Reservation lämnas av Folkpartiet med 
instämmande av Moderaterna och Sveriges Pensionärers Intresseparti. 

- I stort Iggerrforslaget helt i linje med stadsdelens önskemd 

Fritidsnämnden beslöt vid sammanträde 2005-05-18 att lämna följande 
yttrande: 

Fritidsnämnden är positiv till omvandlingen av Limhamns industriområde till 
ett område med en blandning av bostäder och verksamheter. 

Fritidsnämnden uppskattar att föreliggande plan medger att kajområdet nu 
även inbegriper ytor för idrott, föreningslokaler, mindre caféer eller båtupplag. 
Hamnen och kajpromenaden med dess kustbaserade fritidsaktiviteter bör enligt 
fritidsnämnden tas till vara och utvecklas på ett sådant sätt att det blir en del av 
områdets karaktär. Det medverkar till att göra området levande och attraktivt. 
Genom föreliggande plan ges de verksamma föreningarna i området goda 
förutsättningar för detta. Fritidsnämnden förutsätter att eventuell flyttning, 
nybyggnation eller ombyggnad av föreningarnas anläggningar till följd av om- 
vandlingen av området enligt detaljplanen inte belastar föreningarna. 

Fritidsnämnden är positiva till att kajområdet närmast vattnet enligt planen 
kommer att hållas öppet för allmänheten så att det finns möjlighet att både 
promenera och cykla längs kajen. Fritidsnämnden vill också peka på vikten av 
att området får en attraktiv kustnära kontakt med Ribersborgs rekreations- 
område och att det därför kan behövas en omgestaltning av området mellan 
Lagunens småbåtshamn och bågskyttebanan. Möjligheterna att från Handi- 
kappbadet anlägga en gång- och cykelväg längs med stranden till Vaktgatan och 
därifrån vidare utmed hamnens inre kaj bör utredas. 

Om en ny grundskola kommer till stånd i Limhamns norra hamn kommer 
denna att tillsammans med den planerade bostadsutbyggnaden att ställa krav p i  
både inom- och utomhusytor för idrott. Den yta som redovisas i detaljplane- 
förslaget för skolan bedöms som för liten för att kunna tillgodose en F-9 skola. 
För detta erfordras: 

Plats för en sporthall/gymnastiksal 



Plats för en skolidrottsplats anpassad för elever t.0.m. högstadiet alternativt 
tillgång till skolidrottsytor på en näraliggande stadsdelsidrottsplats 

Som en strategisk lösning av behovet av idrottsplats för föreningar med 
ungdomsverksamhet för bostadsutbyggnaderna i Västra Hamnen, på 
Potatisåkern, i Limhamns Norra Hamn och på On föreslår fritidsnämnden en 
omvandling av en mindre del av Limhamnsfaltets idrottsplats till stadsdels- 
idrottsplats. 

- I exploateringsavtaletjnns angivet att kommunen och exploatörerna ska verka for 
att klubbarna kan ompla~.eras på lämpligt satt. Det ar kommunens intention att 
klubbarnas situation och m$&heter ska forbättras och inte forsamras. 

- Gångvag utmed kusten norr om planområdet berörs inte i denna plan, dockjnns 
reglerat hur sträckan av kajen inom planområdet ska innehålla både gång- och 
ykelvag liksom en gångvag allra namast vattenlinjen. 

- Stadsdelen, som verksamhetsansvanga, anser att skoltomtens storlek ar bra. Med 
hän.syn tagen till befoolkningsprognos och bbefntligt bestånd av skollokaler kommer 
med all sannolikhet skoltomten att anvandas for en skola i de lägre ådzmerna, F- 
5 t ex. 

Följande har inget att erinra mot förslaget. 

Serviceförvaltningen enligt skrivelse 

Sydkraft Värme Syd AB II 

Teliasonera AB II 

SAKAGARE OCH OVRIGA 

Hyresgästföreningen Region södra Skåne har enligt skrivelse 2005-04-26 
inte några invändningar i ärendet. 

Skanska Mark och Exploatering AB, ägare till flera fastigheter i 
området, i skrivelse 2005-05-03: 

Plankarta och illustrationsplan 

I södra delen av planområdet inom Cementen saknas delvis beteckning för 
markanvändning? 

Ar sex meter högsta byggnadshöjd tillfyllest på Glasbruket? Hur hanteras 
pulpettak? 

Byggnadshöjder Cementen 

För verksamheter och moderna kontorsbyggnader krävs rejäla vänings- 
höjder, särskilt för bottenvåningarna. Med hänsyn taget till att garage kan ta 
del av bottenvåningen i anspräk bör det för ett 5-väningshus tillåtas minst 
20,5 m, 4-väningshus minst 16,5 m och 3-våningshus minst 12,5 m. 

En annan fråga som berör höjder är i vilken omfattning fläktrum och andra 
teknikutrymmen pa taken, utöver högsta byggnadshöjd, kommer att tillåtas? 



Gårdsmiljö överbyggbar tom +4,2. Hur har denna höjd framräknats? Slutlig 
höjd satts i samråd med GIC & VA. Kravet på högsta överbyggbar höjd bör 
mildras. 

Skivmaterial och ljus plåt saknas som möjligt fasadutförande på plankartan 
men finns med på illustrationsplanen. Galler även andra fetmarkerade 
avsnitt, illustrationsplanen bör stammas mot plankartan. 

Packhusgatan (och dess förlängning) 

Hit skall i huvudsak den tunga trafiken dirigeras. Cykeltrafiken på denna gata 
bör ifrågasattas och dirigeras langs andra stråk. 

Genomförandebeskrivning Se sidan 2 (5) 

Vissa befintliga byggnader kommer att stå kvar tills att exploateringen 
påbörjas. Dock kan det förekomma ett behov av att riva vissa byggnader 
pga. av det skick de befinner sig i eller för att sanera marken. Om så 
erfordras kommer exploatören, dvs. Skanska, att söka rivningslov. Kravet att 
all befintlig industriverksamhet skall upphöra inom planområdet innan 
bostadsbebyggelsen påbörjas ar för snävt skriven. Självfallet skall inte 
pågående verksamheter äventyra de boendes halsa och säkerhet och fortsatt 
verksamhet utvärderas lämpligen i samråd med Miljöförvaltningen. Marken 
kommer att saneras etappvis i erforderlig omfattning. 

Planbeskrivningen 

Se sid 13 (21) "Marknivån ska vara minst 2,5 m." Detta bör utredas i ett 
senare skede i samråd med GI< & VA. Denna beskrivning bör lämpligen 
mildras. 
- N& markanvändning anges överallt. 
- Förpulpettak: räknas den hogsta sidan som bgnadshqd. Bygnadsböjd sex meter 

säkerställer att b_gnadshöjden inte blir otrevligt hög motgrannfastighet. Dockjnns 
ju rätt till takvåning dämtöver. 

- Bygnadshöjden inom verksamhetskvarteren bedöms väl tilltagen redan. I den 
händelse verksamheterna kräver hög våningshöjd, eler att våningarforhöjspå gmnd 
av källargarage kan antaglzgen barabra våningar rymmas inom byggrätten. 
BygnadshoJid räknas vid skärningspunkten mellan yttewagg ochyttertuk. Innanfor 
enjktiv 45graders takvinkel kan fläktmm och &%t sen ?ymmas utan att det 
påverkar 6_ygnadshöjden. 

- Plusböjden var framtagen av Skanskas konsult. Dock ärplanbestämmelsens 
formulering nu inte lika precis, kravetpå attgårdsytan ska lzga maximalt 55 
våning upp kvarstår do&. 

- Plankartans formulering om fasadmaterialgäIler huvudsakligt muterkl. Alla 
gestaltningsfornuleringar har setts över. 

- Pa~kbusgatan utgör en viktig infart td området och forbindelse med Lzmhamn, även 
for ykeltrafk. En separat ykelbana, såsom forslaget medger, bedöms säkrare 
eftersom många sannokkt kan komma ha anledning att ykla där och då inte 
blandas med den eventuella tunga trajken. 



- Genomjrandebeskm'vningens t e x t  om verksamheter och sanemng är delvis 
omformderadjr attfortydliga möjligheten till att i~ke störande verksamheter kan 
lzga kvar medan exploatering pågår i en annan etapp. 

- Det är nivånjr färd&tgolv som ska vara 2,5 meter. 

AB Ribersjö, ägarna till fastigheten Glasbruket 17 i skrivelse 2005-04-29: 

Som framgär under rubriken "Planens syfte och huvuddrag" ger planförslaget 
möjlighet till byggnation av cirka 300 lägenheter i flerbostadshus och 200 
enbostadshus och därutöver cirka 50 000 m2 BTA för olika former av verk- 
samheter, däribland ny skola. Omvandlingen av det gamla industriområdet 
genom rivning av befintlig bebyggelse, miljösanering m.m. samtidigt som 
byggnationen skall ske kommer med nödvändighet att innebära att det är 
realistiskt att räkna med en total exploateringstid på åtminstone 15-20 år. Mot 
denna bakgrund är den av kommunen angivna genomförandetiden om 10 år 
alltför lågt räknad. För att säkerställa exploatörernas möjlighet att kunna ge- 
nomföra planen enligt dess syfte bör därför genomförandetiden anges till 15 år. 

Ett stort diskussionsämne vid framtagandet av detaljplaneförslaget har varit hur 
kajområdet skall nyttjas. Den nuvarande markanvändningen på fastigheten 
Limhamn 150:l har bestått i sjöscout- och sjövärnskårer och en bit- och 
fiskeklubb. Den bedrivna verksamheten har varit tillfallig i så motto att i vart 
fall sjöscouterna endast beviljats tillfalliga byggnadslov för sina uppförda 
byggnader. 

AB Riberssjö har inga allmänna invändningar mot att kajområdet används på 
sätt som framgår av planförslaget. Under arbetet med framtagande av förslaget 
har emellertid AB Riberssjö framfört synpunkter på planbestammelserna för 
kajrutorna. 

I planförslaget anges högsta byggnadshöjden i rutorna till 3 meter. Såvitt 
förstås avser detta byggnadens höjd vid takfoten. Det är viktigt att plan- 
bestämmelserna anger att den totala takhöjden vid nock inte väsentligt 
överstiger denna höjd eftersom detta allvarligt påverkar kontakten mellan 
bebyggelsen inom kvarteret Glasbruket och vattnet. AB Riberssjö har också 
invänt mot att byggrätten på södra kvartersrutan framför kvarteret Glasbruket 
ar alltför stor. Enligt planbestammelserna medges en byggrätt på 200 m2 varav 
för en enskild byggnad 150 m2. Aven denna utökning riskerar att avskärma 
bakomliggande bebyggelse i alltför hög utsträckning gentemot vattnet. 

AB Riberssjö noterar med tillfredsställelse att planbestammelserna anger att 
byggnaderna inom klubbrutorna skall vara så orienterade att gavlarna vetter 
mot hamnbassängen. Detta medger en bättre kontakt mellan bebyggelsen inom 
kvartersmarken och hamnbassängen. 

Av planvillkoren framgår vidare att markområdena inom kvartersrutorna bland 
annat fär användas för båtupplag. AB Riberssjö vill med anledning av den 
verksamhet som hittills bedrivits lämna följande synpunkter. 

Som framgår av planförslaget kommer klubbrutorna att användas för 
verksamheter av ideell karaktär. Dessa verksamheter har hittills kunnat bedrivas 



utan att störa sin omgivning. Omkringliggande område har varit ett gammalt 
industriområde dar verksamhet inte bedrivits i större omfattning. Enligt det 
nya planförslaget kommer området att radikalt förändras med bostäder som i 
stor utsträckning ar belägna i direkt närhet u11 kajområdet. För att samverkan 
skall kunna fungera mellan de boende och verksamhetsutövarna på kajområdet 
behövs att hänsyn tas till de boende. Detta innebar bland annat att ordningen 
inom kajrutoma sköts och att detta sker under hela året. Det torde inte före- 
ligga någon större risk att föreningarna under sommarhalvåret inte utövar 
erforderlig tillsyn. Däremot torde problemet vara betydligt större under den 
övriga delen av året nar verksamheterna ligger nere. De boende i området kan 
då tvingas att acceptera en miljö på kajen som upplevs som störande. Detta i 
synnerhet om kajrutorna används för båtupplag för större båtar som ar 
inklädda med ställningar och presenningar. Detta kan medföra både en förful- 
ning av kajområdet och att den begränsade byggrätten inom kajrutorna saknar 
sitt syfte. För att eliminera risken för dessa problem behöver det finnas en 
begränsning för att använda kajrutorna som upplagsplatser under vinterhalv- 
året. Exempelvis genom att ange att platser endast får användas för klubbarnas 
egna båtar och sådana som ar upplagda på handdragen båttrailer såsom jollar 
och liknande. Större båtar som skymmer sikten och som eventuellt kräver 
inklädning med presenning eller liknande bör anvisas annan båtupplagsplats i 
anslutning till Vaktgatans västra del. 

Närheten mellan bostadsbebyggelsen och klubbarnas verksamhet, i synnerhet 
på våren, ställer också krav på reglering på samma satt som galler för exem- 
pelvis bilverkstäder. Under vårrustningen användes maskiner såsom 
högtryckstvättar och slipmaskiner. Färger och lösningsmedel användes. Regler 
för under vilka tider på dygnet verksamheter får pågå måste också regleras. 

Om det inte finns möjlighet att i planförslaget genomföra en detaljreglering av 
nu angivet slag ar det i vart fall nödvändigt att Malmö stad vid upplåtelse av 
klubbrutorna noggrant preciserar nyttjarnas skyldigheter att iaktta de regler 
som anges ovan. 

I genomförandebeskrivningen anges att marken inom hela planområdet skall 
saneras innan exploatering påbörjas. Ett sådant villkor får inte innebära att 
någon part hindrar annan att genomföra exploatering när övriga förutsättningar 
för sådan ar uppfyllda. Samma galler för lokalgatornas anläggande. 

Stadsbyggnadskontoret har vidare angett att kvarteren närmast kajen kan 
exploateras nar klubbarna flyttat. AB Riberssjö kan inte acceptera att exploa- 
teringen blir beroende av flyttningen av klubbarna. De befintliga byggnaderna 
har endast tillfalliga byggnadslov. Oavsett om det åvilar klubbarna eller 
kommunen att ombesörja flyttningen måste denna ske så att exploateringar av 
kvarteren inte hindras. AB Riberssjö vill ha möjlighet att påbörja exploa- 
teringen av Glasbruket 17 före 2007. 

Detaljplanen anger att fri rurnshöjd mellan bärande bjälklag skall medge 
etablering av lokaler i bottenvåningen (vi) langs hela Barlastgatan. Denna 
bestämmelse bör endast omfatta del av sträckningen vilket också Ribersjös 



förslag innehåller. De kommersiella förutsättningarna finns ej och det inverkar 
menligt på parkeringsproblematiken. 

- E n  kortare genomforandetid i et t  expansivt område ar ofta en fördeelför byghemrna 
eftersom det då kanjnnas behov av attforandra deta&lanen ocb då ökar denna 
m$!lighet. E$?ergenomforandetidens utgangjnns dock i det alh-flesta. fall 
deta@lanen kvar ocb ger bygratt. 

- Det stämmer att klubbverksamheterna inte haftpermanenta lov, det är dock 
kommunens intention att @'ska vara tillfor klubbarna och att dessa benkar både 
området och Malmö i stort. 

- Planbestämmelsen angerfor de flesta mtorna att det ska vara pulpettak, då räknas 
den högsta sidan som bygnadshöjd, dvs tre meter - det bejintliga klubbhuset med 
sadeltak som avses flyttas till e t t  lage utanfor er fastkbet har en no~khöjdpåfem 
meter. Kajen ar 35 meter bred, det är stora mått och klubbhusen på den ytan 
bedöms inte upplevas som särskilt stora. Stads@gnadskontorets bedömning är att 
bostadshusen kommer i den stora skalan att upplevas som vagarna kring hamn- 
bassängen, men naturligvis kommer bottenvåningarna inte i alla lagen ha fk sikt 
över vattnet eftersom därjnns kvarterfor klubbverksamhet framfor dem. 

- I arrendeavtal mellan fdtighetskontoret och klubbarna kommerjrågor om båtupp- 
laningsplatser att regleras, och regler och ansvarsfragor kring detta, liksom skötsel 
och tider. Detta ar infort igenomforandebeskrivningen. Den gpen av detajerade 
frågor kan inte regleras i en detaJplan, eftersom de sedan inte kan hanteras inom 
ramen for bygglov. Byglov kravs dock exempelvis for permanent båtuppläggning 
vilket inte m&görs  här. 

- Vid  en eqloatering av det här slaget, med många inverkande aktörer, måste en 
samverkan ske. Det lzgger inte i någons intresse att hindra exploateringen, dock är 
det många praktiska frågor som måste få sin lösning. Nar nytt lageforelzggerfor 
klubbhusen kommer naturligvis inte til&2ll;Sa byglov attforhingas i bejintliga 
lagen. Khbbhusen kan inte anvisas till nya lagen forän kommunen kan säkerställa 
att kqmiljön ar möjlig att etablera sig på med hans_yn till dess ombyggnad. 

- Stads@gnadskontoret vidhåller att bottenvåningen ut mot Barlastgatan långsiktigt 
ska kunna få en publik karaktär vilketplanbestämmelsen s$ar till. 

Agarna till fastigheten Cementen 5 (kallad C5 nedan) i skrivelse 2005-04-20: 

A Genomförandebeskrivning 

1. Nar det galler fastighetsplanen så bör preciseras att den del av C5 som 
skall ingå i gata galler västra hörnet mot den framtida lokaIgatan. 

2. C5 kan inte bli föremål för inlösen utan endast del av C5 en1 pkt 1. 

3. Däremot ar det önskvärt att fastigheten Limhamn 155:149 tillföres 
fastigheten C5 att användas som tillfart och utfart till C5 och för 
parkeringsandamål som det varit de senaste 30-40 åren. 

B Beskrivning 

4. Kontor och Bostäder införes på detaljplanen för C5. Kontor finns ju 
redan i bef plan och bör införas igen då kontor uthyres. Nar det galler 



bostad så har det alltid funnit en bostad för tillsyn av fastigheten och så 
galler aven idag. Grindar öppnas och stänges varje dag. 

5. Vi har för avsikt bygga om höghusdelen i 8 våningars höjd till kontor 
och vi vill att detta finns med i den nya detaljplanen. Höghusdelen bör 
införas vad galler högsta byggnadshöjden. 

6. I det fall företagen vilka benämnes i MKB flyttar från C5 bör 
beteckningen b l  och b2 ej längre gälla. Kallare finns i byggnader mot 
båda gatorna. 

- I och 2. Texten ärjusterad. 
- 3. Planen är ändrad så den del av fastigheten 155: 149 som lzgger utanfor Cementen 

5 inte övefor~. till allmän platsmark. Ett öveforande av denna till Cementen 5 
måste bli en fastighetsreglering och en fastighetsafär mellan berörda fast&hetsugare. 

- 4. Kontor har inforts som planbestämmelse. Den nu gällande planen medger viss 
bostad medfornuleringen "bostadsändamål i den utsträckning somfordrus.för tillyn 
och bevakning av anlaggning? I aktuellt l@e, med närheten till störande 
verksamheter är det inte m@& eder aktuellt att infora en bestämmelse som medger 
bostadsbebyggelse. E n  pågående markanvändning kan ulltidfor@) men nya lov kan 
j lämnas for bostad. 

- 5. Plankartan harjzrsterats så befintligt höghus &gnadshöjd medges. 
- 6. Bestämmelserna bl och b2 har villkorats, nu med beteckningen mr respektive m2. 

Cementa AB och Malmö Limhamns Järnvägs AB i skrivelse 2005-04-27: 

Cementa AB har sedan 1871 bedrivit verksamhet på delar av aktuellt område. 
Verksamheten utgörs sedan slutet av 1970-talet främst av terminalverksamhet, 
innebärande in- och utlastning samt lagring av cement. Det är av största vikt att 
denna verksamhet kan fortsatta att bedrivas aven fortsättningsvis och att detalj- 
planen innehåller bestämmelser som möjliggör och säkerställer denna verksam- 
het aven i framtiden. 

I beskrivningen till förslaget till detaljplan anges att förslaget utformats enligt 
det alternativ som innebar en oförändrad markanvändning på Cementas 
fastighet. Härigenom förutsätter Cementa AB att detaljplanen kommer att 
utformas så att den pågående markanvändning kan fortsatta utan någon 
inskränkning eller förändring, aven ur ett långsiktigt perspektiv. 

I Samrådsredogörelsen som finns bilagd till rubricerat preliminärt förslag till 
detaljplan lämnas en redogörelse över Cementa XBs tidigare yttranden. 
Cementa AB vidhåller vad som anförts i dessa ~ttranden. I yttrandena har 
Cementa AB lyft fram bl a följande punkter. 

Transporternas betydelse - sjö-, jarnvags- och lastbilstrafiken 
Buller från Cementa ABs verksamhet 

Verksamhetens fortlevnad på oförändrade villkor 
Skyddszoner för verksamheten 
Hamnområdets tillgänglighet 
Säkerhet i gatutrafiken 



Stadsbyggnadskontorets kommentarer finns redovisade i Samrådsredogörelsen. 
Av särskild vikt ar följande kommentarer. 

Vad galler buller skall planbestämmelse införas som lyder " Fasader skall 
isoleras så att bullernivån inomhus i bostäder inte överskrider 30 dBA 
(ekvivalent nivå)". 

Dar spårområde korsar planområde har sarskdd bestämmelse införts. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har reviderats och kompletterats och omfattar 
hamnverksamhet, lastbilstrafik, bullerfrågor och skyddsavstånd för 
cementterminalverksamheten. 

För Cementa AB ar det av största vikt att planbestammelserna kommer att 
innehålla krav på isolering av bostadsbyggnader så att bullernivån inte 
överskrids samt att korsningar av spårområden och planområden sker säkert 
och effektivt. Det ar viktigt att inom ramen för planbestammelserna stalla 
sådana krav på utformning av byggnader, gatumark och andra områden att 
eventuella konflikter mellan pågående verksamheter och boende kan i största 
möjliga mån undvikas. 

Efter det att miljökonsekvensbeskrivningen fardigställdes har det införts ny 
lagstiftning vad galler säkerhet i hamnar. Det ar viktigt att detaljplanen 
utformas så att Cementa AB kan upprätthålla de krav som stalls i denna 
lagstiftning. 

I Genomförandebeskrivningen anges, under avsnittet "Tekniska frågor" under 
rubriken "Marksanering", att rivning av befintliga byggnader och marksanering, 
skall i erforderlig omfattning genomföras och bekostas av respektive fastighets- 
ägare. Någon definition av fastighetsägare finns inte angiven. Med hänsyn till 
att en sådan skyldighet kan komma att bli omfattande bör med fastighetsägare 
avses exploatören och torde regleras i särskilda avtal. Ett förtydligande i denna 
del bör ske. 

Vad galler järnvägsservitut i Malmö Limhamn 151:460 anges i Genomförande- 
planen att gällande järnvägsservitut skall upphöra. Malmö Limhamn Järnvägs 
AB förutsätter att det endast gäller de delar av fastigheten som ingår i 
föreslaget planområde och därmed inte menligt påverkar transportmöjlig- 
heterna från Cementas terminal till Banverkets spårsystem. . 

Sammanfattningsvis får anföras att det ar av stösta vikt att detaljplanen 
utformas på ett sådant satt att Cementa ABs pågående cementterminal- 
verksamhet kan fortgå oförändrat utan någon inskränkning eller förändring 
aven i framtiden. 

- Det stämmer att plan jrslaget medger en oförndrad verksamhetfor Cementa 
avseende transporter, hamnverksamhet, buller, hälsa- och säkerhet. Detta anges i 
rirkanalysen och bevakas inte minst av Linsstyrelsens granskning av 
planhandlingarna 

- Till slutlig plan har viskanalysen kompletterats och ersätter nu MKB:n i sin helhet. 
- Järnvägssemitutet som berörs är inom planområdet, detta anges nu tydligare igenom- 

fórandebeskvivningen. 



Styrelsen för Öresunds Sjövarnskår anför i skrivelse 2005-05-05 

Bakgrund: 

Oresunds Sjövarnskår har under många år verkat och stått för en del av den 
marina aktiviteten på Limhamn. Arvet håller i sig, men samtidigt som 
Försvarsmakten och samhället förändras, förändras och utvecklas även 
Sjövarnskåren. Sjövarnskåren bedriver idag uppskattad och unik verksamhet 
med stort fokus på ungdomsverksamheten. Idag är Sjövarnskåren även 
avtalsorganisation som kan och ska kunna utnyttjas av samhället vid särskilda 
behov. 

Allmänt: 

Sjövarnskåren ser positivt på det prehmnära förslaget till detaljplan och ser 
exploateringen som värdefull för området, men även för kårens egna 
utveckling. Vi vill dock framföra nedanstående synpunkter, främst de med 
direkt koppling till detaljplanen men aven informativt beskriva ytterligare ett 
par synpunkter. De senare har inte den direkta kopplingen till planen, men är 
för Sjövarnskåren väl så viktiga att belysa för fortsatt framtida verksamhet. 

Synpunkter kopplade till detaljplansförslaget: 

Parkering. I enlighet med vad som identifierats i planförslaget finns ett stort 
behov av parkering för klubbverksamheterna. Sjövarnskåren kan bara 
understryka behovet och gör bedömningen att angivna parkeringsmöjligheter 
utefter Barlastgatan och Vaktgatan inte kommer att uppfylla de behov som 
uppkommer från klubbarna. Vi föreslår att möjligheten till ytterligare parkering 

- - 

i anslutning till kajområdet utreds vidare. 

IUubbruta. Sjövärnskåren är nöjd 
med det föreslagna läget på "klubb- 
rutan". Andamålsparagrafen Y1 är Föreslagen utökning 

tillfjdlest. Sjövärnskåren föreslår en I planen anvisad 

utökning av anvisad kvartersyta kvartersyta för 
Sjövamskåren, 

enligt nedanstående skiss. Detta Y ,-område 

anses inte interferera med de 
kriterier som legat till grund för Kajkant 

tilldelningen, vilka redovisades på 
samrådsmötet 2005-04-21. 

En översyn och diskussion om Sjövärnskårens framtida utrymmesbehov gör 
idag gällande att verksamheten kräver ca 300 m2 invändig disponibel yta. 
Utrymmen för förråd och verkstad är också nödvändiga för marin fartygs- och 
båtverksamhet. Sjövarnskåren föreslår en översyn om Största bmttoarea om 220 
m2 som ytnyttjandegrad kan utökas. En smärre utökning av Hogstu byggnadsböjd 
är önskvärd för inte begränsa byggnation i två plan. Som en orsak kan namnas 
att en större samlings- och utbildningssal är nödvändig. Planens 5.0 m upplevs 
då som sparsamt tilltaget. En sadan utökning anses inte störa nämnvärt. 



Kajen. 

Sjövarnskåren är positiv till att klubbarnas fortsatta behov av tillgång till kaj, 
slipar, sjösättningsramper och kranbilsplats har identiferats och beaktas i 
planen. Dessa är liksom fartyg och båtar grunden för verksamheten. 
Sjövarnskåren har idag tillgång till ca 100 m brygga. Vi identifierar för fortsatt 
verkande ett kajbehov om ca 50 m för föreningens fartyg. Utöver det nämnda 
kajbehovet står även ett behov om ca 12 m brygga för kårens mindre 
segelbåtar. Vad anbelangar kaj kommer ett behov att säkerställa yttre skydd för 
förtöjt/-da fartyg att uppstå. Avsikten är inte att störa eller begränsa tillträdet i 
hamnmiljön, utan endast att, i begränsad omfattning i längd och bredd, 
begränsa tillträdet till och öka skyddet för de fartyg som så kräver. Behovet är 
kopplat till Sjövärnskårens pågående utveckling. Formerna för ett sådant skydd 
kan diskuteras. 

Övriga synpunkter: 

Det är vår fasta övertygelse att det ligger i allas intresse att skapa en vacker och 
estetisk profil på området även från sjösidan. Sjövarnskåren föreslår därför att 
en lägre enhetlig trabrygga anläggs utmed kajen. En sådan träbrygga underlättar 
för föreningarnas verksamhet samtidigt som den skapar närhet till vattnet och 
blir en trivsam och naturlig del i kajpromenaden för allmänheten. 

Som tidigare nämnts är vattenområdet i hamnbassängen stort. Vid allmänt 
rådande vindriktning kan stora vattenmassor sättas i rörelse, framförallt vid 
hård vind. Som skydd mot uppbyggande sjö och svall ses en tyngre flytbrygga 
eller pirarm som en möjlig åtgärd att begränsa detta. Ett sådant skydd upp- 
skattas troligen av fler än Sjövarnskåren och skapar en tryggare och säkrare 
miljö. Förslag på placering och utformning diskuteras gärna. 

Sjövarnskåren ser möjligheter till gemensamt bryggutnyttjande inom vatten- 
området W1 med övriga klubbar. 

Avslutande ord: 

Oresunds Sjövärnskår har redan i detta tidiga skede kontaktats av och fört 
diskussioner med arkitekt. Detaljplanen har av honom noga studerats och 
slutsatsen är att han med nyfikenhet och spänning ser möjligheter för ett 
intressant byggprojekt som val smälter in i detaljplanens anda. 

I planförslaget omskrivs hamnmiljön bland annat med ". . . mångfald och 
möjligheter är ett av de starkaste elementen i planen". Aven den betydelsefulla 
ungdomsverksamheten betonas i tidigare skrivelser, framförallt av Fritids- 
nämnden och Tekniska nämnden. Sjövarnskåren ser framemot att kunna vara 
en aktiv del av denna miljö och ser stora möjligheter att kunna utvecklas i 
enlighet med planens ändamål. Vi förutsätter en fortsatt öppen dialog för att 
skapa de bästa förutsättningarna för alla parter. 

- Ytterligare parkemng h m  tiIIforts genom att Vakgatans gestaltning har setts över. 
Totalt beräknas den nu ymma d@ 40parkerade bilar vilket bedöms väl täcka 
behovet. 

- sjövärnskårensforeslagna klubbmta harjustemts enligtforslaget. Aven bygrätten 
har studerats vidure ochjusterats upp. 



- Någon forn av fast skydd i hamnbassängen bedöms inte möjligt, dels med hänvn 
till b@ntlig industriell hamnverksamhet, dels på gmnd av hamnbassängens djup. 
Planen medger en ongre fbtbygayytterst, kommunen kommer dock inte att anlaga 
nagra blygoor, utöver den som ersatter befintlig längsgående brysga zzltmedpirarnen. 

Malmö Sjöscoutkår anför i skrivelse 2005-05-05 att de ser mycket positivt på 
förslaget och dess bifogade planer och illustrationer. 

Förutom till nedan redovisade synpunkter hänvisar vi även till de synpunkter vi 
framfört i vart tidigare yttrande från april 2001, och som finns infört i 
"Sarnrådsredogörelse tillhörande förslag till preliminär plan 2001 ", bifogat till 
detta utskick, samt till vårt svar till Fastighetskontoret daterat 2002-04-29, 
beträffande utformning av kajområden. 

Vi väljer att i huvudsak yttra oss på de delar som berör vår verksamhet. 

Samrådshandling 2005-03-1 1 

Vi är positiva till lämnad samrådshandling och konstaterar med stor tillfred- 
ställelse att de önskemål vi tidigare haft om att uppföra totalt 3 st byggnads- 
kroppar nu finns inarbetade i förslaget. 

Byggratter 

Vi konstaterar med tillfredsställelse att vår byggnad uppförd under 2000 
(klubbstuga) finns illustrerad i förslaget. Vi kan dock konstatera att högsta 
bygghöjd för den gällande rutan är 3,O m medan gällande bygglov för 
byggnaden är ca 5,O m, vilket också är byggnadens verkliga höjd. Vi förutsätter 
att detta är ett förbiseende i förslaget. Denna byggnad är det enda "riktiga hus" 
vi för närvarande har och det är en förutsättning för vår verksamhet att det, 
som illustrationen redovisar, kan flyttas och behållas intakt. Enligt illustra- 
tionen ska byggnaden flyttas till "blå yta", enligt bilaga 1. 

Malmö Sjöscoutkår har för avsikt att ersätta befinthg huvudbyggnad (ca 6x1 l 
m), uppförd under 60-talet med en ny likvärdig med klubbstugan som upp- 
fördes under 2000. Vi konstaterar således att vår huvudbyggnad, inte ar 
tillräckligt stor för vårt framtida behov. Vi måste i framtiden uppföra en ny 
något större byggnad. Detta är en förutsättning för en långsiktig verksamhet i 
området. Vi önskar därför att tillåten bruttoarea höjs från 200m2 till 250 m2 för 
att klara dessa behov, avser "blå yta" enligt Bilaga 1. 

Vidare har vi noterat att bestämmelsen "f2" finns redovisad på samtliga ytor. 
Denna bestammelse säger "Byggnader skall vara lätta paviljonger....". Vi 
förutsätter att vi kan uppföra de byggnader som vi redovisat ovan. Det gäller 
flyttning av klubbstuga uppförd 2000, flyttning och framtida ersättning för 
nuvarande huvudbyggnad samt uppförande av båthus. 

Bestämmelsen "fl" finns redovisad bla på "gul yta", enligt Bilaga 1. Denna 
bestammelse säger "Pulpettak med högsta höjd mot vattnet". Vi tycker att detta 
kan vara tilltalande och bra för området och kajen. Vi kan dock konstatera att 
vi tror att det kommer att bli problem med bestämmelsen "p4" om detta skall 
utföras. Vi tror dock med all säkerhet att vi kan komma fram till en gemensam 
syn på problemet och lösa detta tillsammans. 



Vi kan aven konstatera att vi troligen kommer att behöva uppföra en mindre 
paviljong i ytan längst norrut, "grön yta" enligt Bilaga 1. Denna paviljong skall 
serva vår jolleverksamhet under sommarhalvåret med segel, lättare utrustning 
och mindre förvaring. 

Kajen 

Malmö Sjöscoutkår vill återigen trycka på att vi tycker att det ar av stor vikt att 
människor som rör sig i området har tillträde till samtliga kajer, bryggor och 
övriga ytor i området. 

Det finns inget redovisat beträffande båtbryggor för Malmö Sjöscoutkår. Vi 
förutsätter dock att vi kommer att bli tilldelade brygga för våra båtar ca 11 st 
alternativt att kommunen skapar förutsättningar för att vi kan bibehålla 
nuvarande brygga. 

Vi blev informerade på samrådsmötet att Gatukontoret har för avsikt att inte 
iordningställa några bryggor utmed kajen. Vi tror att den basta hållbara 
lösningen på bryggor i hamnen ar fasta pålade bryggor med stolpar likt 
småbåtshamnen i Limhamn. Detta ar ett dtrekt önskemål. Vi menar att det kan 
bli estetiskt helt fel för området om varje organisation fritt får utforma sina 
egna bryggor efter eget skön. Det ar vår uppfattning att åtminstone pålning för 
enhetliga båtbryggor borde ingå i exploateringen. Allmänheten skall ha fritt 
tillträde till alla ytor och bryggor. Då ar det också rimligt att ytorna får en rimlig 
och enhetlig standard. 

Vi konstaterar att befintlig slip finns bevarad i sitt nuvarande läge och ser 
positivt på detta. Vi menar dock, att om kajen kommer att spontas i den 
omfattning som det redogjordes för under sarnrådsmötet, på SBI< 2005-04-21, 
tror vi att det ar försumbara kostnader att flytta slipen till ett för området bättre 
läge något norr om det nuvarande. Detta med hänvisning ull de byggratter som 
nu finns redovisade. Vi har för avsikt att använda den nordligaste ytan som 
jolleuppläggningsplats under sommarhalvåret. Vi kan mycket val tanka oss en 
gemensam slip med t ex I<FUM/I< mellan föreningarnas ytor enligt illustra- 
tionsplanen. 

Vi förutsätter att ytan benämnd "Kaj" i anden av Barlastgatan ar till för 
sjösättning och upptagning av båtar med mobilkran vilket vi ar mycket positiva 
till då denna yta finns i direkt anslutning till vårt tilltänkta båthus. 

Övrigt 

Vi hoppas att parkeringsbehovet langs Barlastgatan har utretts ordentligt och 
att hänsyn har tagits till både boende, gäster, fiskebåten Pelle med sin turist- 
verksamhet och övriga föreningar samt att behovet aven för fina vardagar med 
mycket aktiviteter i området har beaktats. 

På sarnrådsmötet uttrycktes önskemål om hjalp från Gatukontoret att utföra 
föreningarnas tilldelade ytor. Vi ser det som mycket positivt om det kan bli 
möjligt att på detta satt kunna få ta del av professionell hjalp från gatukontoret. 
Samtidigt kan då gatukontoret, som ansvarar för intilliggande ytor, få en 
helhetssyn på området, och på så satt kanske slippa framtida diskussioner om 
vad som ar tilltalande eller ej. 



Detaliplanens fastställande 

Malmö Sjöscoutkår förutsätter att skriftlig överenskommelse tecknas innan 
detaljplanen fastställs. 

Vi hoppas på att detaljplanen nu kan följa den redovisade gången från samråds- 
mötet så smärtfritt och effektivt som möjligt. 

Bygglov 

Malmö Sjöscoutkår har under de senaste åren varit tvungna att söka nytt 
bygglov årligen för Mubbstugan som uppfördes under 2000. Detta kostar drygt 
7000 kr per år vilket är mycket kostsamt för oss som ideell förening. Vi 
förutsätter att detta kan lösas inom kort på ett bättre sätt via denna detaljplan 
eller på annat sätt. 

Ekonomi 

Malmö Sjöscoutkår förutsätter att kostnader för flyttning av befintliga 
byggnader och kajområdets iordningstallande inklusive båtbryggor finansieras 
av Malmö Stad. 

Malmö Sjöscoutkår saknar ekonomiska möjligheter att betala utgifter enligt 
nämnda åtgärder dvs flyttning av befintliga byggnader och kajområdets samt 
markens iordningstallande inklusive båtbryggor och anordning för fastande av 
bryggor. Vi kan dock åta oss att utföra arbeten, mantimmar, enlig överens- 
kommelser. Genomförs de föreslagna åtgärderna kommer vi att få ett avsevärt 
utökat eget ansvar för byggnader och markanläggning som kommer att bli 
mycket ansträngande för vår ekonomi. 

- Bygnadshöjden på ert beJntligd klubbhus, enligt Lyygglovhandlingar ar tre meter, 
totalhöjden arfem meter. Det ar även cd 8x 18 meter stort. Xtörre kygnad an så 
medger inte planen, detta for att säkerställa att kdjbeLygelsen inte blirfor 
kompakt, av hanyn till bakomlzggande bostadsbekygelse. Eftersom t y  planering 
om sl$arsplaceringgör att mtan utvidgas medges en något större Lygratt enligt ert 

forslag. 
- Bestämmelsen& är något omfornulerad. 
- StadsLygnadskontoret anser attplaaringsbestämmelsenp4 (nu kalladp~) är viktig 

for att mötet mellan klubbar och bostäder ska fungera. För klubbarna ar 
naturligtvis markanvändningen viktzg, for de boende är utsikt viktig. 

- Kommunen avser att iprojekteringen av kajen säkerställa att b ygor  kan fästas ocb 
nåspå ett bra sätt. 

- Det är inte uttryckligen sagt att allmänheten ska ha f& tillträde ttill b ygor, dock: 
till kqxanten. Infor tytecknande av arrendeavtal mellan klubbarna och fastighets- 
kontoret, och överenskommelser i samband med exploateringen av området, ska 
ansvar och ekonomifor respektive klubb ses över. Där så är mq'Iigt bälper 
kommunen gärna till attforbereda en infastning av b ygoor. Hamnbassängen är 
do& åttu meter &p så pålning är kanhända inte en framkomlig lösning. 

- Det ar en bra ide' och antagligen lämphgare att kommzmen i samband med 
projektechgen av kajen ser till att anordna en &t& bra slp som placeras i e t t  bra 
lage mellan de båda scoutklubbarna. Klubbmtorna har däf@ nujusterats något och 
en slZp planeras där en ny lokakuta når kqen. 



- Planbestämmelsen KAJgallerfor all kagtta dar det inte ar klubbmtor, YI.  Dar 
bete~kningen stårpå plankartun ar det mycket n&@ tänkt att @sattning ska 
kunna ske. 

- Parkeringsbehovet är om$& att utreda exakt. Dock har så my~ketytor utmed 
lokalgator som ar m$@ avsattsfor allmänna parkeringSJickor. 

- Igenomforandebeskrivningen ar nu infort en text om detgestaltningprogram som 
planeras ta fram for attge råd så klubbarna och kommunen kan skapa en viss 
enhetlighet av kqhiljö. Programmet tas dock inte fram iplanskedet. 

- Sknftl& överenskommelse tecknas i samband med arrendeavtal och har inte direkt 
att göra med planens fortsatta hantering. 

- Nar deta@lanen har vunnit laga kraft kommerpermanenta b_glov att kunna 
lämnas. 

- Iordningställande av kajområdet och klubbhusens flytt kommer attJZnansieras av 
Malmö stad, dock inte några nya b å t b ~ g o ~  

KFUK-M:s sjöscoutkår i Malmö önskar i skrivelse 2005-05-05 framföra 
följande: 

Allmänt 

K-M:s sjö är mycket positiva till planerna för området och ser fram emot att 
kunna utveckla sin verksamhet och därigenom bidra till områdets utveckling 
och särart. Dock har vi identifierat en del potentiella problem som kan komma 
att påverka vår verksamhet på ett allvarligt satt: 

Brist på parkeringsplatser 

KFUK-M:s Sjöscoutkar ser bristen på parkeringsplatser som ett stort hinder. 
Denna brist gör att föräldrar utestängs från att själva delta i aktiviteterna 
tillsammans med sina barn. Vi menar att engagerade föräldrar är avgörande för 
att kunna skapa en givande och ändamålsenlig verksamhet för barnen. Om 
skjutsande föräldrar inte kan stanna och besöka våra möten utan endast hämta 
och lämna sina barn, minskar möjligheten till en konstruktiv och spontan 
samverkan mellan ungdomsledare och föräldrar. Därför behöver K-M:s sjö ca 
5-1 O parkeringsplatser i anslutning till möteslokalen. 

Muddringlspontning av hamnen 

Eftersom K-M:s sjö blivit tilldelade områden på båda sidor om "lilla hamnen" 
(d.v.s. innerhamnen nedanför parken) blir det naturligt för oss med verksamhet 
i just denna hamn. För att möjliggöra detta förestår vi att den muddras till 3 
meters djup, spontas i stället far strandskonas samt förses med pollare. Om 
detta görs kan kåren sedan flytta befintlig brygga till lilla hamnen och därefter 
bidra med den underhållning som vår verksamhet ibland utgör, för personer i 
parken. 

Utökad yta för byggnation 

För närvarande bedriver kåren verksamhet både på Limhamn och på Brodda 
förskola. Detta är en tillfallig lösning som allvarligt hämmar vår verksamhet av 
flera skäl. T.ex. kan vi inte förvara nödvändigt material i förskolans lokaler. 



Därför har vår avsikt länge varit att i samband med exploateringen av hamn- 
området koncentrera verksamheten till kårens lokaler på Limhamn. För detta 
ändamål beräknar vi att vi behöver byggnader på minst 335m2 fördelade på: 
Segelbod, 60 m2 för torkning och förvaring av segel och övrigt båtmaterial 
samt mastförvaring vintertid. 
Storstuga 80m2 med möteslokal och toalett. 
Kontor 50 m2 med sammanträdesrum, pentry samt ledarrum. Verkstad 30 m2 
Jollebod 25m för optimistsegel, flytvästar m.m. 
Båthus 90 m2 för förvaring av Catamaran, motorbåt, piratjolle, lagermaterial, 
bojar och för att utföra båtjobb. 

För närvarande ar vi tilldelade möjlighet att bebygga endast 270 m2 och därför 
föreslår vi en mindre justering till totalt 335m2 samt tillåtelse för byggnad på 
max 90 m2 istället för max 70 m2. I denna yta ar inte en stallning för förvaring 
av optimistjollar inräknade. 

Förhållandet boende - fritidsverksamhet 

På våren utför kåren underhåll av båtar och bryggor och då kan vår verksamhet 
i stort satt liknas vid lätt varvsindustri. Därför ar vi oroliga för att detta kan leda 
till konflikt med boende i kårens omedelbara närhet på samma satt som vid 
hamnen i Lomma. Vi önskar därför redan nu ett klargörande angående vad 
som skall vara tillåtet. T.ex. behöver vi ibland bygga upp ett talt kring båtar 
som ar i behov av utökat underhåll. Detta talt har måtten 12x5~4 meter, och 
kan förmodas inte riktigt passa in i den nya gatumiljön. Vidare ar det ur 
säkerhetssynpunkt klart olämpligt med barn som leker vid vinteruppstallda 
båtar. Dessutom har våra båtar vid flera tillfallen varit utsatta för både inbrott 
och skadegörelse. Därför vill vi att förbudet mot att inhagna områdena 
omprövas. Alternativ till detta ar givetvis ett båthus och det skulle då innebära 
ytterligare behov av byggyta utöver de 335m2 som nämnts ovan samt tillåtelse 
att bygga högre an 3 meter. 

I övrigt har kåren inget att erinra med anledning av planerna för kvarteret 
Glasbruket. 

- Planen medger inte parkering i klubbmtorna på kajen, framforallt av sakerhets- 
skal, med en miljö somforuäntas användas av såväl flanerande besökare som aktiva 
barn vill kommunen minimera trajken där. Engagerade foraldrarforntsätts kunna 
parkera sin bilpå omgivande loka&ator och gå till sitt barns aktiviteter, s&om görs 
överallt annars. Eventuell handikapparkering t ex kan anordnas. 

- Vidprojektering ska studeras hz/r den lilla hamnbassängen bäst kantasfor att den 
ska kunna bibehållas. 

- Byggratten i anvisade klubbrntor harjusterats u p  något. 
- Iplanen beskrivs ou$ regleras så mycket som bedöms lämpligt om verksamheterna på 

kajen. Flera av frågorna om ansvar, störning och säkerhet kommer dock regleras i 
arrendeavtal i samband med @låtelse av marken. När området exploateras 
kommer miljön att bli en helt annan, inte minst befolkad på et t  helt annat sätt och 
dämed tyggare. Att inhagna hela ytorna kommer inte att tillåtas eftersom det 
skulle ge en helt anan miljö än den som eftersträvas, dock kan bqransade delar 
inh@zas. 



ÖPBK, Östra pirens Båtklubb, tackar i skrivelse 2005-04-23 för det goda 
samarbetet med kommun och byggherre som hittills varit, och ser fram emot 
ett fortsatt konstruktivt samarbete, där OPBK noterar att Malmö kommun 
ansvarar för kostnaderna i förbindelse med flytt av hoddor och redskapsbodar, 
samt VVS- och el-tekniska anslutningar ull och inom klubbruta Yl. Härutöver 
kostnader för utfjdlnad och spåntning av kaj, samt renovering och upp- 
gradering av befintlig slip på Sydvarvets område. Vidare noterar OPBK att 
kajplatsområdet i enlighet med Samrådshandling Dp 4637 "...avslutas i norr av 
en pir med träbrygga längs den södra sidan", vilket är det naturliga sett ur 
maritim synvinkel. 

Med anledning av att OPBKs befintliga brygga, förtöjnings- och angörings- 
möjligheter försvinner med utbyggnad av hamnområdet och kajen förutsätter 
OPBK följande för att kunna fortsätta i samma regi som tidigare: 

1. OPBK utgår ifrån att kajplatsfördelning följer i förlängning av Y1 ut mot 
hamnbassäng, och tdldelas plats här samt att våra nuvarande 52 båtplatser i 
enlighet med medlemmarnas idag gällande kontrakt fördelas enligt följande 
bredd: 32 st 2,25 m, 9 st 2,50 m, 7 st 2,75 m samt 4 st 3,00 m, och inrättas i 
direkt anslutning till kaj utanför Y1 (se bilagda diskussionsunderlag). 
Båtarnas längd varierar idag mellan 4,5 m - 9,O m, vilket ska tas med 
beräkningarna. Härutöver förutsätter OPBK att klubben, som idag, med 
ensamrätt äger full dispositions- och förfoganderatt över detta område. 

2. OPBK förutsätter att byggherre och/eller kommun fullt ut ersätter 
klubbens idag befintliga faciliteter i form av båtförtöjnings- och angörings 
utrustning, eventuella flytbryggor m.m. såväl kostnadsmässigt som om-, till- 
och nybyggnadsmässigt inkl bortforsling samt återuppbygger 0PBK:s idag 
befintliga arbetsredskap, vilka faller utanför Yl, och återupprättar dessa på 
lämplig plats inom Yl. 

OPBK vill i sammanhanget påpeka att varken klubbens eller de enskilda 
medlemmarnas ekonomier ger utrymme för några större avgifts- eller 
kostnadsjusteringar. 

OPBK vill göra uppmärksam på i tillägg till "Båtplats 2004" att OPBKs 
förtöjningsplatser vid sydvästlig vind är mycket utsatta, vilket innebär att 
vågbrytare bör vara aktuell. Ett flertal incidenter dar båtar har sjunkit har 
genom åren ägt rum. 

Slutligen förutsätter OPBK att Y1:s yta är avjämnad mark, vilket bl a innebär 
att slänten i norr inom Y1 tas bort. 

- Det stämmer att den beJntliga längsgående b ygan  avses ersiittus eller fbttas av 
kommunen närpiren bräddas. 

- Deta@lanen styr inte arrende- eller markupplåtelseavtal och dämed inte i detak hur 
många båplatser som kommer att tilldelas vem OLA var. Men OPBK bör kunna få 
båplatser i närheten avjreslagen tilldelning av klubbmta. Denyta som OPBK 
sedan arrenderar har d e j  foganderätt över, dock är kqSträ~Aan mellan denna mta 
och vattnet allmän platsmark och dämed til&ängl&t för allmänheten. 



- Någon vågb ytare är inte aktuell i hamnbassängen, dels med hänsyn till bejntlig 
industnidl hamnverksamhet, dels på grzmd av hamnbassängens +p. 

- Projekteringen ska sträva mot att utjamnu slänten, ellerpå annat sätt hantera 
ho;'dskillnaden såytan fungerarforplanerud användning. Dock kan inte garanteras 
attytan kommer vara helt vågrät med hänsyn till lämplig kajhöjd och befintlig 
vaghöjd. 

I övrigt har inga anmärkningsskrivelser från kända sakägare och övriga 
inkommit mot förslaget. 

Pe Andersson 8- Sofia Oreberg 3 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Claus Pedersen 
040-25 23 14 
claus.pedersen@m.lst.se 

YTTRANDE 

2005-1 1-14 

Malmö stad 
Stadsbyggnadskontoret 
205 80 Malmö ( 2001 -1 1- 1 8 1 

Utställning av detaljplan för kv Glasbruket och norra delen 
av kv Cementen i Limhamn i Malmö - Dp 4637 

Förslaget strider inte mot de intressen Länsstyrelsen har att bevaka enligt 
12 kap l !j plan- och bygglagen. 

Halsa och säkerhet 

Detaljplanen medger en omvandling av Limhamns industriområde till en stadsdel 
med blandat innehåll, varav en stor andel utgörs av bostäder. Med hjälp av en 
riskutredning har kommunen visat att planerad utbyggnad är möjlig, men också att 
området alltjämt rymmer vissa risker. Det är i denna del Länsstyrelsens 
bedömning att tillräcklig hänsyn har tagits under planläggningen till kravet på 
markens lämplighet med tanke på människors hälsa och säkerhet, 

Nedanstående frågeställningar kan emellertid vara relevanta att arbeta vidare med 
for att på sikt minska riskerna i området: 

- Finns det alternativ och möjlighet på kort och längre sikt att delar av 
industriverksamheterna kan flytta till ett annat och bättre läge där 
utvecklingsmöjligheterna är tryggade? 

- Påverkar industrierna varandra? Kan de ha gemensamma behov och krav och 
därmed lösningar på problem? 

- Går det att samordna transporter till och f r h  området? 

- Finns det förutsättningar att hitta gemensamma lagringsmöjligheter inom 
området, och hur laggs tillsynen upp? 

- Är det motiverat att införa skydds- och säkerhetssystem mot intrång och 
sabotage? 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax PostgirolBankgiro Epost www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 040-25 20 O0 vx . 040-252325 6 88 11-9 lansstyrelsen@m.lst.se www.m.lst.se 

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx 044-252325 5050-3739 



YTTRANDE 

I handläggningen av detta ärende har förutom undertecknad deltagit 
ster Jamlo, Ronny Andersson, beredskapssektionen 
onen för miljöskydd/industri. 

Kopia tu: 
Christer Jamio 
Ronny Andersson 
Anna Bokenstrand 
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e-post 
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