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Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan
för nordvästra delen av kvarteret Cementen i
Limhamn, Malmö stad
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen överprövar inte stadsbyggnadsnämndens beslut, den 16 april 2015
126, att anta detaljplan för nordvästra delen av kvarteret Cementen i Limhamn,
Malmö stad.

Skäl till Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen ska enligt 11 kap 10 tj plan- och bygglagen (SFS 2010:900) överpröva
kommunens beslut att anta, ändra eller upphava en detaljplan om beslutet kan antas
innebära att
ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden
som angår flera kommuner inte samordnas på ett Iampligt sätt,
en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
strandskydd enlig 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser eller
en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen har inte funnit sådana skal att överpröva aktuell detaljplan.

Pomdm

Ber&sadrerr

Telefon

Telefax

205 15 Malmo

Kungsgatan 13

010-224 10 O0

010-224 1110 102-2847

291 86 Krist~anstad O Boulevarden 62 A 010-224 10 00

010-224 11 02

Bankgiro

I

BESLUT

Länsstyrelsen
Skine

2015-05-25

2(2)
Dnr 404- 12907-15

De som deltagit i Länsstyrelsens beslut

Detta beslut har fattats av biträdande länsarkitekt Petter Eiring med planhandläggare
Tony Davidsson som föredragande.

~.WC\-Pette Eiring

x

Tony Davidsson

L.-.-

Malmö stad

datum

Stadsbyggnadskontoret 2015-04-07

diarienummer

2012-00820

:~,~!a!jplaneforslag
ar antaget av M~iii:,:
0t21vlfx
5%. :. :_:~3gn~;~snernnci
.ll~'S.:ci?:.W..?&
..a ZSSC
M L \ ~ z.&S 9 d ~ w r n
ti;;der nr ..$L..!?&' ....... I pro?okollet,betygar hm
A tjänstens
P.:':.?

UTLATANDE EFTER GRANSKNI
Detaljplan för Nordvästra delen av kv Cementen i Limhamn i
Malmö

Arendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan- och bygglagen 5 kap
27%kan antas av stadsbyggnadsnamnden i kommunfullmäktiges stäile.
Enligt protokolisutdrag från stadsbyggnadsnamnden sammanträde 2014-10-16
beslutade nämnden att med av Carina Svensson (S) yrkade ändringar att handlingarna
andras så att planbestämmelse rörande utnyttjandegrad ändras så att ringmarkerad
mark (som medger underbyggt garage m.m.) på plankartan ersatts med kryssprickad
mark (som endast medger att området får bebyggas med uthus av viss storlek) med
undantag för de två kvarteren längst vastemt i planområdet att detaljplanen skulle
tillgängliggöras för granskning.
Mot stadsbyggnadsnamndens beslut att skicka ut detaljplanen på granskning med
ovan beskrivna ändringar reserverade sig Moderaterna. Moderaterna och Folkpartiet
samt Sverigedemokraterna har också skickat in särskilda yttranden angående
stadsbyggnadsnämndensbeslut att skicka ut detaljplanen på granskning.
Planförslaget har funnits tiiigängligt för granskning under tiden 23 oktober 2014 - 14
november 2014.

Länsstyrelsen har i enlighet med yttrande 2014-11-04 inget att erinra.

Lantmäterimyndigheten Malmö stad har i skrivelse 2014-11-20 framfört:
Ibrtan - Det saknas firg på planbeteckningarna. Det finns två liknande beteckningar
för mark som far byggas under. Jag hittar bara en av bestämmelserna i plankartan, den
med underjordiskt garage.
Planheskrivning - I<onsekvenser för fastigheter, I konsekvenser för Limhamn 151:463
Bör tunneln melian de två västra kvarteren beskrivas.

Stadrbgnadrkontoret kommentar: Pianheteckningar har injr antagandef@,
Text angående konsekuenserjrfastigheter ar ändrad så att dztfiamgår attplanen
gör det möjhgt aii bygga under den allmannagångfaIitgatanmed en tunnel som ar
kvartersmark.
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Gatukontoret har i skrivelse 2014-11-18 framfört:
Under kapitlet ANGÖRING på s. 17 i planbeskrivningen bör det inte sta "Angöring
I ske ifrån Glasblåsaregatan och Barlastgatan". Det går inte att
till förskolan &
garantera att det kommer att fmnas parkering för verksamhetens behov på
Glasblåsaregatan och Barlastgatan.

Stadsbgnadskontoret kommentar: PLanbesktiuning är andradgäLLande angöring.
Miljöförvaltningen har i enlighet med yttrande 2014-11-03

inget att erinra

Stadsområdesnämnd Väster har i sluivelse 2014-11-06 framfört:
Stadsområdesnamnden ser positivt på förslaget till detaljplan för kv Cementen i
Limhamn och fastslår värdet av att det byggs blandad bebyggelse med inriktning på
bostäder, förskola, handel, kontor och vård inom planområdet.
Nämnden betonar vikten av att det byggs en förskola inom planområdet som
motsvarar, i förhållande till antalet boende, beräknat behov av platser. Detta särskilt
som redan befintlig bebyggelse, samt planerad byggnation i angränsande antagna
detaljplaner, inte motsvarar beräknat behov av förskoleplatser.
Nämnden utgår från att inriktningarna i miljöbyggprogram SYD tillämpas och att
programmets olika steg genomförs för att säkerställa ett ekologiskt hållbart byggande.
Nämnden tillstyrker ambitionen med en god kollektivtrafkförsörjning och förutsätter
att en fortsatt grön utveckling av Limhamns hamnområde kommer till stånd.
Tillgången till grönytor ar enligt Grönplanen för Malmö bristfallig inom planområdet.
Det ar viktigt att planläggningen av parkområden i omkringliggande områden
kommer till stånd. I övrigt konstateras det att behovet av rekreationsområden ar
tillgodosedd genom de intilliggande strandområdena Sibbarp och Ribersborg.
Planbestämmelsen som säkerställer att höjdsattning av fardigt golv på
bostadsbebyggelse inom området ska vara minst 3 meter ar en mycket viktig del av
klimatanpassningen, särskilt med tanke på att planområdet är belaget nara kusten.

Va Syd har i skrivelse 2014-10-28 framfört:
Underjordiska parkeringar under lokalgator omöjliggör ledningsdragning i gatan.
Markeringen (P)i gångfartsgatan kommer påverka möjligheten att ansluta
fastighetema Iangst i väster.
Texten från samrådsyttrandet ar inte införd i planbeskrivningen. Det finns ingen
kommentar kring detta i granskningsyttrandet.
Text under Teknisk försörjning/dagvatten kan justeras:
Dagvattnet ska avledas i ledningar då det inte finns behov av fördröjning och
områdets utformning inte bedöms generera föroreningar till dagvattnet. Eftersom
dagvattenledningar i området till viss del leder ut i hamnbassängerna är det viktigt att
marken inom området saneras från markföroreningar till en nivå under vattengång
draneringsnivå för ledningar vilket förhindrar att föroreningar följer med dagvatmet
ut i Öresund. Området ska höjdsättas så att vatten vid extrema regn avleds ytligt till
hamnbassagen.

Det finns inga ledningar inom detaljplaneområdet. Det finns däremot ledningar i
omkringliggande gator.

Stadrbgnadrkontoret kommentar Det är endast i ett begränsat Lage som
deta@kznen mbjlijgor en underjordisk körbar koppling mellan de två tänkta
parkeringsgaragen under de tuå bostadrkvarteren Längst i väster. Den körbara
kopplingen kommer hligen lika såpass &t så att va-ledningar kan l&a
ouanfor denna koppling.
Planhandlingar är nu reviderade i enlighet med Va-sydrmande,
Räddningstjänsten Syd har i enlighet med yttrande 2014-11-05

inget att erinra.

Region Skåne - Regionala tillväxtnamnden har i skrivelse 2014-1 1-13 framfört:
Region Skåne ser positivt på en fortsatt dialog kring utveckling av framtida
kollektivtrafik i planomrädet och kringliggande områden.

E.ON Sverige AB har i skrivelse 2014-11-13 framfört:
I samrådsyttrandet daterat 201 4-05-07 har EVS framfört att detaljplanen miste
utformas sä att det inte kan uppstä någrainskrankningaridriften framöver. I
samridsyttrandet nämns att bolaget enligt gaiiande miljötillstånd har rätt att köra
anläggningen 4000 timmar per är. Detta motsvarar körning dygnet runt under årets
kalla mänader. Vi viil dock förtydliga att det inte i miljötillståndet f i n n s nägon
begränsning för hur mänga timmar anläggningen får köras.

I samrädsyttrandet framfördes också följande "Produktionsanläggningen (LFC)
alstrar vissa ljud, främst vid drift, som kan uppfattas som störande av boende och
andra i närheten. Då h'lalmö Stad tog fram detaljplanen för omrädet Glasbruket
(akt1280K DP4637) hänvisades tiil två industribullerutredningar, framtagna av
akustikgruppen I denna detaljplan gränsar fjärrvarmecentralen till ett
industriomräde och först därefter pä ca 250 meters avständ planerades bostäderMan konstaterade då i planbeskrivningen att för viss del av bostadsområdet skulle
riktvärdena för externt industribuller vid planerade bostäders fasader inte kunna
hållas. Mot bakgrund av detta undrar E.ON Varme hur detaljplanen (Dp 5303)
s k d styra att de planerade nya bostadema på betydligt kortare avstånd från
tomtgränsen för Cementen 14 ges en sådan utformning all gaiiande riktvärden kan
håilas? 1detaljplan med arendenummer Dp 5099 avseende område söder om
Cementen 14 slog man fast ett minsta avstånd om 25 meter från tomtgäns t i l l
bostäder i enlighet med sprängämnesinspektionens Föreskrifter om hantering av
brandfarliga vätskor (SAIFS 2000:2) med ändringari SAIFS 2000:5. E n
förutsättning för denna placering var all en vall om 30 cm uppfördes i tomtgräns.
Enligt mätningar på plankartan ar detta avstånd nu istället 15 meter. E.ON Varme
menar att ett minsta avständ om 25 meter bör gälla aven för planområdet norr om
Cementen 14 förutsatt att gallande riktvärden enligt resonemang ovan kan
innehällas vid denna placering av bostäder. "
1den reviderade planbeskrivningen bör kommunen förtydligat an man häller ett
avständ om 25 m frän befmtlig cistern. Detta anser bolaget inte vara tillräckligt
O m bostäder placeras närmare an 25 m frän vår tomtgräns inskranks bolagets

möjligheter att nyttja fastigheten for avsett ändamål. 1 förlängningen kommer detta
att medföra inskrankningar i driften av LFC framöver.
ET'S framhåller att ett minsta avstånd om 25 meter från tomtgräns ska galla aven
for planområdet norr om Cementen 14 förutsatt att gällande riktvärden enligt
tidigare resonemang ovan kan innehålias vid denna placering av bostäder.
hfiijödståndet har inte någon begränsad giltighetstid. Vi kan inte acceptera sådana
inskankningar av nyttjandet av vår fastighet som planforslaget innebär.

En förutsättning for att bolaget ska kunna acceptera planförslaget ar att det
utformas så att det inte kan uppstå några inskränkningar i driften av LFC framöver
samt att kostnader for eventuella anpassningsåtgärder som kan bli aktuella att vidta
på LFC till följd av att bebyggelse uppförs enligt planförslaget inte drabbar bolaget.

Stadsbgpnadskontoret kommentar Enligt PM angående o&ckSrU-ker,giord av
Tyrés 2013-1 1- 18 och reviderad 2014-09-25, drar Tyréns slutsatsen att avseende
ohchrisker sett tillnuvarande verksamheterföreh&er inga hinderför att bostäder
ska kunna &aspå de aktuellajästzgheterna. Begransningföh&ergällande
suårutymda lokaler. Med svårutymda lokaler avses skoh, sjukhus, daghem eller
lokalavsedd att inymmapubLk &ex.hörsal, biograf; kyrka). Man konstaterar
att E ON, vid sinjämamecenfra~söder omphnområdet, har tillståndjnnsför
hantering au brandfarhg vara samtgas. Det rekommenderade skyddsavståndet till
bostäder ar 25 meter. Tyréns konstaterar att inga kraupåfasahr eller
brandteknisk.klassföreh&er ubzån ohchrisk om avståndet mellan E ONs
ristern och tybygpnation av bostähr är 25 meter, vilket innebar att bostäder kan
bygas ifastighet.'grans.

E. ON Einat hari skrivelse 2014-11-17 framfört:
För all kunna försörja planområdet d el behövs tre natstationer. Två
natstationer var markerade på plankartan redan i det preliminära förslaget. Den
tredje natstationen, i det sydöstra hömetav planområdet, har lagts in på
plankartan efter vårt yttrande över det preliminära förslaget.
Enligt vår mening ar dock nätstationens placering olycklig med tanke på det
område som det är tänkt att denna natstation ska försölja. Denna nätstation ska
försörja den sydöstra delen av planområdet Nätstation ska även försöja den
nordöstra enklaven av detaljplan Dp 5302.
Den nu föreslagna placeringen av den sydöstra natstationen innebär att
ledningarna till byggnaderna inom D p 5302 blir onödigt långa. Den föreslagna
placeringen kan innebära att avståndet m e h n natstationen och byggnadernas
anslutningspunkter blir för långa f ö r d det ska vara tekniskt möjligt au försölja
byggnaderna från natstationen. Sett ur eldistributions synvinkel är det en stor
fördel om byggratten för den sydöstra natstationen flyttas så att byggratten ligger i
anslutning till Packhusgatan.

Stadsbgpnadskontoret kommentar Ett m+& /@eför natstation, i sydöstra delen
avphnområdet, arflyttat i enhghet med E. ON:sytth.nde. Plankafian ar ocksa
ändrad så att det ar mqhgt att antingen bgpa natstation i detta sydöstra h@eeller
inne iparkeringshuset.

Jan Axlund, Barlastgatan har i skrivelse 2014-10-14

framfört:

Jag motsätter mig planandringen på följande punkter med motivering nedan:
1.JMs sålde in detta projekt efter helt andra premisser an de som beskrivs i den
föreslagna detaljplanen.
2. Att planen föreskriver en fortatning av omradet till en urban miljö samt
parkeringshus i området.

3. Att kommunen tillåter högre hus an de befintliga.
4. Risk för fortsatta prisfall med det utbud av lagenheter som den föreslagna planen
tiilåter.

5. Hyresrätter ar inte en boendeform som främst befrämjar det egna ansvaret och
engagemanget i den egna boendemiljön.

6. Med den föreslagna detaljplanen agerar inte kommunen enligt
likabehandlingsprincipen vid beviljande av bygglov.
Motiveringar:
1. När jag köpte min lagenhet glorde jag det mot löfte från JMs säljare att det var
högst osannolikt att området mitt emot vårt hus (Barlastgatan 55) skulle bli vare sig
förtätat eiier ha högre hus än tre våningar. Jag köpte min lägenhet på 5 våningen just
av den anledningen, att få behålla utsikten och slippa insyn. Hade jag haft vetskap om
detta förslag på planändring hade jag aldtig köpt min lagenhet.
2. Vi som köpte lägenheterna i vårt område var pionjärer. Vi tog risken att köpa de
första lagenheterna i ett f d industriområde. Närheten till havet, utsikten, lite trafik
och lugnet var det som lockade. Limhamn ar ingen stad. När vi köpte våra Iagenheter
så var den manna miljön rikt omskriven i prospektet. Parkeringshus nara havet är inte
det man förknippar med en marin miljö. Vill man bo i en urban miljö finns redan
många alternativ i Malmö.
3. Vilka ändringar i omgivningen gör att kommunen i det nya planförslaget vill tillåta
högre bygghöjd an de redan befintliga husen? Varför tillat inte kommunen våra hus
att vara de högsta? S'i var ju först i området.
4. Våra lagenheter har haft en negativ prisutveckling på 10 - 15% sedan huset var
firdigbyggt. Jag hyser en stark oro över värdeutvecklingen i vårt område om utbudet
av lagenheter ökar i snabb takt. Priserna styrs ju huvudsakligen av utbud och
efterfrågan. På vilka beräkningar gör kommunen antaganden om att efterfrågan pa
lagenheter i vårt område är större an utbudet?
5. Många som köper en bostadsrätt gör det p g a att man väljer en livsstil.
Tillsammans med sina grannar ansvarar man för och påverkar skötsel och underhåii
av sitt hus och ytorna dar om kring. I hyresrätter ar laget annorlunda. Dar är det
någon annan som tar det ansvaret. De som valjer en hyresrätt tar heller ingen
ekonomisk risk. Man behöver inte jobba och spara "ett halvt liv" eiier belåna sig. Det
enda man behöver göra ar att, till en ringa kostnad, stäiia sig i en kö. Jag vet av
erfarenhet då jag tidigare bodde i en av hZKBs hyresrätter på Potatisåkern. Hög
omsättning av hyresgister, anonymitet, liten påverkan på den egna boendemiljön,
ständiga inbrott i garaget etc var skäl tiii att jag valde att köpa en bostadsrätt.
6.2013 beviljades vår Brfbygglov från Stadsbyggnadsnämnden för att glasa in våra
balkonger. Processen tog lång tid och man var extremt petig kring detaljer och
beviljade ej helier inglasning av de balkonger som vetter mot gaveln på huset eller för
balkongerna högst upp. Skalen man angav var att bygglovet för vår fastighet var
maximalt utnyttjat och att det s k d e "störa linjerna" för omgivningen. Tdl saken hör

att våra inglasningar ar utförda för att vara så osynliga som möjligt. Mindre an ett år
senare kan kommunen plötsligt bevilja både itta nya kvarter och högre hus. Vad
hände med "det maximala bygglovet" och att man inte ska "störa linjerna". Enligt
min mening går förslaget på ny detaljplan inte i linje med principen om
likabehandling.

Stadrbyggnadskontoret kommentax Sedan deforsta bostäderna byggdes i området
kings kajen så har avsikten vant aii bebygga hela den del avplanområdet som ingår
i Ghsbrnksplanen dp 4637. Avsikten har aldng vad an bara bygga några
bostäder längst ut vid kajen och h n a resten av området ohebygg Det är tvärtom
engrnndlagande tanke att det område som ni bor ifår en naturhg sammankoppling
med det bejintligagamia Limhamn sa att allmän service som skolor ochforskolor,
qorthallar blir utbyggda och likaså att det blir en befolkningsunderlag somger en
fangerande underlag till de lokaler som redan idag ärfadgbyggda längs kkajn.
Qjetfiån stadens d a ar att detta ska bli en stadsmiJö som tillstörsta del består
au bostäder men också lokalerfor centwmfanktioner,parker, kajer, skolor osv.
Detta planjrslag moisvarar till stora delar de I-ggnadshöjdersom ärfaststallda i
den nugällande detaj$lanen 4637for kvarteret Glasbruket. Den nugöllande
detaklanen anger 20 meter i bygqnadrhöjd Detta motsvarar 6,5 uaningar. Planen
medger dessutom aii man bygger takvåning till 60% av takytan och med en hojdpå
3 meter och darntöver medgespå takvåningen ett torn med högsta byggnadshöjdpå 3
meter. Detta innebär att nuvarande detablan ger rätten att bygga
centwmfunktioner och icke-störandeindustrier i 8,5 uiningar i bland annat hörnet
Bar@atan/Glasbmkskajen. I nu aktneIltjrslag till detaj'lan (45303)
medges att man i detta iigefår bygga bostäder med centwmfanktioneri
bonenvåningen i 7 tiåningar och därntöver medges att manfår uppfora en
takvåning/uindrvåningtiIl40% av takytan med en högsta höjd av hest 4 m. Detta
innebär att manfår bygga i totalt 8 våningar en&foreslagen detajjplan.
Skanska Sverige AB har i skrivelse 2014-11-14

framfört:

Plankarta:
Vi invänder starkt mot Stadsbyggnadsnamndens beslut att generelit ta bort
möjligheten att utföra underjordiska garage under bostadsgårdarna i förslagen
granskningshandling.
Vi förstår och delar tankarna kring hållbart resande i staden men detta ar ett beslut
som ej ar bearbetat i det gemensamma planarbetet och far negativa konsekvenser för
boendekvalitéer samt riskerar leda dl oönskade effekter avseende områdets
utformning som ej varit detaljplanens ambition eller förvalmingens och exploatörens
avsikt från början. En inskränkning i flexibilitet med parkeringslösningen leder
troligen bland annat till mindre mångfald i form av farre olika byggherrar och
upplåtelseformer, likriktad utformning av de olika kvarteren mm.
P-huset kommer att byggas men i vilken omfattning bör l a m a s tili exploatören och
marknaden då planen skall vara gaiiande under en lång tidsperiod. \'i yrkar på att
generelit ha möjlighet till underjordisk parkering för samtliga kvarter inom
planområdet i enlighet med tidigare diskussioner.

Planbestämmelser:
Markens anordnande:
-

Grönytefaktor på 0,5 per kvarter ska uppnås.

Krav på grönytefaktor bör utgå. Bör ej vara krav på grönytefaktor för exploatörens
egen mark. Nyligen antagna detaljplaner i grannområdet har ej denna föreskrift.

Dessutom finns det inom närområdet redan idag väl tilltagna grönytor i form av
Limhamns rekreationsområde, Glasbruksparken samt parkområde inom södra
delarna av Cementen-området.
Utformning:
-

Loftgångar får endast finnas mot gård och i begränsad omfattning.

Bör strykas med hänsyn till planflexibilitet och framtida förändringar av efterfrågan.
Området kommer byggas ut över lång tid vilket kraver frihetsgrader.
Planbestämmelsen V2 bör generellt medge att utskjutande ytterväggskonstruktion i
syfte om energieffektivisering, typ passivhus, tillåts inom hela egenskapsområdet.
-

Planbeskrivning
Kollektivtrafik:
Sid 5: Med tanke på att det är ca 4 000 bostäder som planeras för i Limhamns
industriområde är högst önskvart att ökad kapacitet och turdragning för buss lyfts
högt upp på agendan, så att Limhamns hamnområde kan utvecklas som en hållbar
stadsdel och dar bilberoendet inte styr stadsplaneringen eiier den enskildes möjlighet
att bo där genom att denna måste ha en bil.
-

Strategin för Hållbart resande i Limhamns hamnområde som har tagits fram i dialog
med övriga byggherrar i området har varit mycket bra, dock landar mycket av
åtgärderna som ett ansvar som skaii tas av byggherrarna vad gäiier underlättandet att
använda kollektivtrafiken i området.
Ansvaret för håiibart resande i Limhamns hamnområde kan inte ensidigt vara
exploatörernas. En plan för hur kollektivtrafiken skall fungera och utvecklas inom
området måste tas fram av Malmö stad tillsammans med Skånetrafiken.

Stadsbgqnadskontoret kommentar: Ovanstående arpunkter i vilka Skanska och
stadsbggnadskontomt inte ar eniga i uformningen au detaj$kznen. For suarp2
Skanskas synpunkter hanuuas tillsamrådsredogörelsen dar stadsbgqnadskontoret
suaratpå ouanståen& synpunkter
Beträffande synpunkter som kommit in skriftligen under samrådet och som inte blivit
tillgodosedda samt stadsbyggmadskontorets ställningstagande till dessa hänvisas till
samrådsredogörelsen.

ANDRINGAR EFTER GRANSKNING
Efter granskningen har nedanstående justeringar gjorts i planhandlingarna. Dessa har
inte bedömts vara sådana ändringar som föranleder en ny granskning

PLANKARTA
m

m

m

Användning ar korrigerad för del av det sydöstra kvarteret. Delen ut mot
Glasblåsaregatan som tidigare hade BC,DP som angiven användning
(Bostäder, centrum, vård, parkeringshus) har nu P, C som medgiven
användning (Parkeringshus, i bottenvåningen centrum inkl. handel och
kontor. Minst en lokal ska fmnas inom användningsområde.)
Formulering av bestämmelse gallande balkonger är ändrad från Mot alhän

gatafår balkonger och burspråk u@ras lägst 4,7 m över marknivå all Mot
gån@a&gataafar balkonger, burspråk och markterasserfinnas inom och över
kvartersmark. Balkonger och burspråkfårfinnas i begränsad omfattning mot
lokalgaa. Burspråk mot lokalgatafar vara max I meter Qupa. Balkonger mot
lokaigatafårgå max 1,5 meter utanförfasadiiu. Balkonger och burspråk ska ha en
j% hqdpå minst J,? meter mot loka&ata.
Formulering av bestämmelse gallande prickmark till Bygnadjår e j t/PpPras,
balkong, burspråk och markterasserjårjnnas i enlghet medplanbestämmelsegällande
placering.
Ett möjligt läge för natstation, i sydöstra delen av planområdet, ar flyttat i
enlighet med E. 0N:s yttrande. Plankartan ar också ändrad så att det ar
möjligt att antingen bygga nätstation i detta sydöstra lage eiler inne i
parkeringshuset.

PLANBESKRIVNING
m

Text under Teknisk försörjning/dagvatten är justerad i enlighet med Va-syds
yttrande.

m

Text angående angöring ar ändrad.

m

Text under konsekvenser för fastigheter ar förtydligad så att det framgår att
en del av E.ON:s fastighet Cementen 14 ingår i planen och likaså att planen
gör det möjligt att bygga under den allmanna gångfartsgatan med en tunnel
som ar kvartersmark.

SANDLISTA FORE ANTAGANDE
SKRIVELSE OCH UTLATANDE

Kerstin Akerman
Barlastgatan 55
216 44 Limhamn
Erkki Johansson
Barlastgatan 57
216 44 Limhamn
Annika Rasmusson, Hans Rasmusson
Barlastgatan 53
216 44 Limhamn
Lars Erik Ivarsson
Glasbrukskajen 10 A
216 44 Limhamn
Anders Andréasson, Boel Olsson
Barlastgatan 57
216 44 Limhamn
Jan Axlund
Barlastgatan 55
216 44 Limhamn

BRF Glasbruket 3
Barlastgatan 51
216 44 Limhamn

SANDLISTA EFTER ANTAGANDE
PROTOKOLLSUTDRAG, UTLATANDE OCH OVERKLAGANDEANVISNING
Kerstin Akerman
Barlastgatan 55
216 44 Limhamn

Erkh Johansson
Barlastgatan 57
216 44 Limhamn

Annika Rasmusson, Hans Rasmusson
Barlastgatan 53
216 44 Limhamn

Lars Erik Ivarsson
Glasbrukskajen 10 A
216 44 Limhamn

Anders Andréasson, Boel Olsson
Barlastgatan 57
216 44 Limhamn

Jan Axlund
Barlastgatan 55
216 44 Limhamn
BRF Glasbruket 3
Barlastgatan 51
216 44 Limhamn

Malmö stad

datum

Stadsbyggnadskontoret

diarienummer

2015-04-07

2012-00820

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för Nordvästra delen av kv Cementen i Limhamn i
Malmö

INLEDNING
DETALJPLANENS SYFTE

Syftet med planen ar att pröva möjligheten att bygga, till största delen, bostäder inom
denna del av Limhamns hamnområde. Men planen prövar även möjligheten att
anordna centrumfunktioner, en förskola, en allmän park, aiimanna gator samt ett
parkeringshus inom planområdet.
Eftersom detta förslag till detaljplan ersätter en tidigare detaljplan innebar detta att
strandsiqrddet återinträder och måste prövas på nytt. Syftet med planen är därmed
också att upphäva strandskyddet inom planområdet.
-

-.-..-
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SAMMANFATTNING AV PLANFORSLAGET
Planområdet kan komma att innehålla uppemot 800 bostäder som kommer att
utgöras av lägenheter samt en förskola. Inom planområdet föreslås aven en allmän
park på ca 3000 kvm och en genomgående gångfartgata som knyter samman kajen
med Magasinsgatan via parken och förskolan. Inom hela planområdet anger planen
att det ar möjligt att anordna centrumfunktioner inklusive handel, kontor och vård. I
vissa lagen slår planen aven fast att det ska fmnas lokaler som ett komplement och ett
positivt flskott till de bostäder som detaljplanen föreslår.
Planförslaget är upprättat i enlighet med intentionerna i översiktsplanen

PLANHANDLINGAR
Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, denna
planbeskrivning och samrådsredogörelse.
PLANFORFARANDE
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och kommer att antas av
Stadsbyggnadsnamnden i Kommunfuhaktiges ställe i enlighet med 5 kap 27%planoch bygglagen.
PLANDATA
Planområdet ligger i Limhamns hamnområde direkt norr om E ON:s tjärnrarmeverk.
Området begränsas av Glasbrukskajen i väster, Barlastgatan i norr samt Packhusgatan
i söder. Öster om planområdet ligger fastigheterna Cementen 4 och 5 för vilka det
också på,& detaljplanearbete för tilifdet.

Planområdets area ar ca 55 000 m'. Marken omfattas av fastigheterna Limhamn
151:463 samt Cementen 3 i Limhamn. Fastigheterna ags av Skanska Sverige AB.
Dessutom ingår en bit av fastigheten Limhamn 151:460 som ags av Malmö stad samt
en liten bit av E ON:s fastighet Cementen 14.

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJOBALKEN
Planområdet berörs av riksintresset högexploaterad kustzon enligt miljöbalkens 4 Kap
2 Detta riksintresse ska inte hindra tatortsutbyggnad och eftersom planområdet
ligger i ett utbyggt tätortsområde bedöms inte planen påverka riksintresset.

s.

STRANDSKYDD
Enligt miljöbalkens 7 kap 13%gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Eftersom detta förslag till detaljplan ersätter en tidigare detaljplan innebar
detta (i enlighet med MB 7 kap 18 g 9) att strandskyddet återinträder och måste
prövas på nytt.

I MB 7 kap 18c står som följer: "Som särskilda skal vid prövningen av en fråga om
upphävande av eiier dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphavandet eUer dispensen avser 1. redan ar ianspraktaget" osv. Eftersom
planområdet utgörs av ett område som i många år använts som industri- och
hamnområde vill stadsbyggnadskontoret med hänvisning till denna paragraf föreslå
att stadsbyggnadsnamnden godtar att upphäva strandskyddet inom hela planomradet.
Upphavandet trader i kraft då detaljplanen vinner laga kraft.
OVERSIKTSPLAN
Området redovisas i översiktsplan för bIalmö som ny blandad stadsbebyggelse

GALLANDE DETALJPLANER OCH TOMTINDELNINGAR
För planområdet galler detaljplan 4637 för kv Glasbruket och norra delen av kv
Cementen, som vann laga kraft 2006. Detaljplanens genomförandetid gäller
fortfarande. För denna del av planen är angiven markanvändning: kontor,
centrumverksamheter och icke-störande industri. Norr om denna användning, som
inte berörs av detta planförslag, innehåiler planen bostäder med flerbostadshus mot
kajerna och radhus innanför dessa. Den östra delen av detaljplanen innehåller
dessutom en skola och sporthall samt parkytor. Flera av flerbostadshusen och
radhusen ar fardigbyggda och det finns beviljat bygglov för skolan och sporthallen.
För planområdet finns aven gäiiande tornindelningar, T1 136 C, framtagna 1967
Gällande detaljplan och tornindelningar upphör att gälla inom planområdets gränser i
samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.

HISTORIK
Området har under mer an hundra år fungerat som industriområde. Till följd av att
den nu gällande detaljplanen för området var fardig revs i stort sett all bebyggelse som
fanns inom såväl nu aktuellt planområde som inom hela kvarteret Glasbruket.
KULTURMILJO
VARDEFULLA BYGGNADER OCH BEBYGGELSEMILJOER

Det finns inga dokumenterade kulturhistoriska varden inom planområdet.

ARKEOLOGI

Det fmns inga kända fornlamningar inom planområdet. Päträffas fornlämningar i
samband med markarbetena skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 kulturminneslagen,
omedelbart avbrytas och Lansstyrelsen underrättas.
NATURMILJO
Planområdet utgörs av en stor yta där bebyggelsen ar riven, det fmns ingen vegetation
eller annan naturmiljö pä platsen idag.
TOPOGRAFI
Marknivåerna inom planområdet varierar mellan + 2.0 och +2.5 meter i höjdsystem
RH 2000. Kajen, Barlastgatan och Packhusgatan samt fastigheten Cementen 3 ligger
på ca +2.5 meters höjd medan höjderna inne i planområdet generellt ligger något
lagre (aven om det fmns vissa lagen som har ligger på ca + 2.5 m också).
Sammanfattningsvis kan man dock saga att det inte ar några dramatiska skillnader i
markhöjder inom planområdet.
OMGIVANDE BEBYGGELSE
Som beskrivits under rubriken Historik så ar i stort sett ali den gamla
industribebyggelsen i området riven. Öster om planområdet finns några byggnader
kvar på fastigheterna Cementen 4 och 5. Dessa byggnader är av varierande ålder och
skick. Byggnaderna innehåller olika typer av lokaler och ar uthyrda till småföretag som
sysslar med alitifrån sprutlackering, dackverkstad, begravningsbyrå till kontor.
Planarbete pågår för dessa fastigheter för att aven här möjliggöra bostäder i
framtiden.
Söder om planomrädet ligger Limhamns tjMarmecentral. Dess karaktäristiska
byggnad ritades av Sten Samuelson och tilldelades Malmö stadsbyggnadspris 1985.
Anlaggningen fungerar idag som en spetsanlaggning som tas i drift endast vid extremt
kall väderlek, Pä sikt kommer troligtvis fjärmarmeförsörjningen till Limhamn att lösas
via en stor ledning som ska dras ut till Limhamn. Men ännu så länge finns
fjärrvarmecentralen kvar i drift i området.

Runt planområdet i övrigt pågåx en stadsomvandling i vilken det tidigare
industriområdet ar på vag att omvandlas tiii en ny stadsdel med i huvudsak bostäder
men också med skolor, förskolor, parker, butiker och annan service. Några byggnader
och strukturer kommer att finnas kvar från industrieran, men det mesta i området
kommer att utgöras av ny bebyggelse. Skalan på den nya bebyggelsen kommer att
variera. Men generellt kan sagas att principen har varit att låta skalan ut mot
Limhamnsvagen/Ovägen knyta an till den befintliga bebyggelse som finns har. Denna
består mestadels av bostäder i form av mindre flerfamiljshus eiier små gatuhus som
skapar tydliga gaturum och sluma kvarter. Husen är ofta en dl @ra våningar höga.
Langre in i området, närmre kajen och vid de silos som ska bevaras är det den gamla
industribebyggelsen som anger skalan som därmed b h något högre
KOLLEKTIVTRAFIK
Stadsbusslinjer går i Limhamnsvagen var 15:e minut i högtrafik och var 30:e minut I
lågtrafk. Håiiplats finns längs Limhamnsvagen som närmast cirka 350 meter ifrån
planområdet Bostäderna lägst in mot kajen kommer att ligga 500 m från närmsta
hållplats. Efter årsskiftet 2014/2015 kommer linje 7 att ersatta linje 32 mellan On och
Malmö Central. Sträckningen och hållplatserna kommer vara densamma som idag,
men turtätheten att öka till 10-minutersrrafik.

I tillämpnings PM tillhörande Parkeringspolicy och parkeringsnorm i Malmö, 201208-23, beskrivs vilka faktorer som är vägledande för att bedöma hur god
koiiektivtrafikförsörjningen är inom ett givet område. Fem faktorer har defuiierats i
syfte att utgöra stöd för bedömningen. UppfyUer ett område någon av kategorierna AD kan laget sagas uppnå god standard avseende kollektivtraf&försörjning.
Planområdet kan sagas rymmas inom kategori D som lyder som följer:

'Råilpiatser med bra koiiektivtrajk, omt2den j.. .;inom 500 meters avstånd tiiL hdi&/atsmed minst en
linje med minst l O-minuterstrajk mot betyhnde dertination, eiier med minrt ni2 linjer mot minst tre
betydande destinahoner.
Planområdet kan alltså anses ha en god standard då stadbussen efter årsskiftet
kommer trafikera området var 10:e minut.
TRAFIK
Planområdet omges av Barlastgatan i norr och Packhusgatan i söder. Barlastgatan ar
fardigstäild av gatukontoret som ett led i utbyggnaden inom Glasbruks-området. I
anslutning till aktuellt planområde innehåller gatan såväi trottoar som dubbla
tradrader samt parkeringsfickor. I dagslaget trafkeras Barlastgatan endast av trafk dl
de bostäder som är firdigstäilda. Det finns inga trafhäkningar gjorda men antalet
trafhörelser per dygn är troligtvis inte mer an några hundra. Pacbusgatan i n g r
också i den tidigare detaljplanen för kvarteret Glasbruket, men ombyggnad av denna
har inte påhörjats an. Den del av Packhusgatan som ligger i anslutning till
planområdet leder idag bara till E 0 N : s fastighet. På sikt ska gatan byggas om och
också leda vidare anda fram till kajen. Vaster om planområdet tar Glasbrukskajen vid.
Enligt gäilande detaljplan ar gång- och cykel samt viss angöringstrafik med bil tillåten
här. Separat cykelväg finns närmast i Limhamnsvagen.

W!,,'

Karta över h h a m n s hamnområde med ptunam" samt med det aktuella planområdet markerat.

I dagsläget trafikeras området endast till de bostäder som ar fardigstallda samt till
befintliga verksamheter. Några trafikmatningar finns inte men det rör sig troligen inte
om mer an några hundra trafikrörelser per dygn.
Gatukontoret har tagit fram en trafikprognos för området som visar på följande
trafkmangder i takt med att området byggs ut med bostäder.
Trafikalstring 2014-05-30

Barlastgatan

1200

Vaktgatan

600 + besokare = 1000

Packhusgatan vaster om Magasinsgatan

1500

Packhusgatan oster -"Magasinsgatan soder om Barlastgatan
Magasinsgatan norr

-"-

1000

HALLBART RESANDE I LIMHAMNS HAMNOMRADE
Stadsbyggnadskontoret har tagit Fram en strategi med fokus på håiibart resande i
Limhamns hamnområde som godkändes i stadsbyggnadsnämnden i oktober 2014.
Ambitionen med strategin är att minska efterfrågan på bilresor i området och minska
hilinnehavet. I strategin belyses förutsättningar och möjligheter för ett håiibart
resande och förslag på konkreta åtgirder presenteras.

STRUKTUR
Bebyggelsestrukturen i planförslaget ar Förändrad i förhållande till den nu gällande
detaljplanen för kvarteret Glasbruket och kvarteret Cementen (dp 4637). Fran att
tidigare ha varit en relativt "rätvinklig" kvartersstrukhir är strukturen nu bearbetad så
att såväl kvarteren som gatorna ar mer "knäcktan i sin form och viker av. Detta ar i
syfte att skapa ett område som ska ge mera variation och upplevelser då man rör sig,
med olika fardmedel, i området. Den "knäckta" strukturenn utgör en bra
förutsättning för att skapa sm2 platser inne i området att uppehålla sig vid och som
därigenom kan fungera som lokala små mötesplatser. Stnikturen kan vidare bidra tiil
att ge ett gynnsamt och bra mikroklimat i området. Med detta menas att strukturen
ger goda förutsättningar för att kunna skapa skyddade uteplatser inne i området i la
från de, i Limhamn, vanligt förekommande vindarna från sydväst.
Strukturen är uppbyggd genom att åtta bostadskvarter hänger samman och ar samlade
runt en genomgaende inre trädplanterad ailman gångfartsgata där bilar får fardas på
de gåendes villkor. Det inre gröna stråket vidgas något på vissa ställen för att ge plats
för trad eiler annan grönska. Centralt inom området, langs gångfartsgatan, finns en
park.

BEBYGGELSE
Bebyggelsen inom planen utgörs tili största del av bostadsbebyggelse i form av
flerbostadshus. Men planen innehåller också ett l'age för en förskola. Inom hela
planomridet möjliggör detaljplanen centmmfunktioner, men i vissa lagen slår planen
fast att det ska finnas lokaler som ett komplement och ett positivt tillskott till de
bostäder som detaljplanen föreslar.

Planomrider besik av atra bostadskvarter som hänger samman och ar samlade runt
en geiiomgående inre trädplanterad allnian ghgfartsgata.

Bilden visar bebyggelsen längst i väster inom planområdet. Byggnaderna är här placerade tvarstillda så
an de vänder sina gavlar mot havet. I bildens förgrund syns den fardigsrallda Glasbrukskajen med sina
mindre byggrätter för föreningsverksamhetermed marin anknytning (varav inte d a är utbyggda). Det
inre gångstråket, som löper genom planområdet i öst-västhg riktning mynnar ut i Glasbrukskajen. I
bilden ovan ser man gångfartsgatans möte med kajen i mitten av bilden. På ömse sidor om
gångfartsgatan ser man bostadsgårdarna, som i denna bild är Illustrerade något upphöjda i förhåiiande
uii kajen.

Längst i väster, mot Glasbmkskajen, föreslår detaljplanen bebyggelse i form av
tvärstälida byggnader som vänder sina gavlar mot havet. Detta ger bostadsgårdarna en
öppenhet mot kajen och utblickar över vattnet i hamnbassängen, Bebyggelsen är här
samlad i två kvarter och mellan dessa mynnar det inre gångstråket ut i och blir en del
av den allmänna kajen. Innanför/öster om dessa kvarter följer ytterligare sex kvarter
som knyts samman av det inre stråket. De fyra kvarteren längst i väster är relativt lika
i stodek. Här gör planen det möjligt att uppföra bebyggelse med ett grundlaggande
husdjup på 13 meter men utöver detta har man möjlighet att ha "utskjutande
byggnadsdelar i en begränsad omfattning i samma höjd som huvudbyggnad." De fyra
östliga kvarten är större för att hät göra det möjligt att kunna bygga med ett större
husdjup. Detaljplanen gör det här möjligt att bygga byggnader som är mellan 13 meter
och 17 meter djupa. En maximal byggnadsarea finns reglerad inom varje
egenskapsområde som begränsar byggrätten. Detta gör att om man väljer att bygga
med ett större husdjup så blir inte byggnaden och dess fasadlängd lika lång som om
man bygger en byggnad med ett grundare husdjup.

Bild som visar hut bebyggelses
.
.
. mma att se ut i de fyra östliga kvarteren om man bygger
camtiiga byggnader, inom denna del, med ett husdjup på 17 meter. Eftersom den totala byggräeen
inom varje kvarter är begränsad s& får detta t
d följd att byggnaderna och dess fasadiingder mot
omgrvande gator, med ett större husdjup, blir konare och kvartersstmktuen b h m e r "öppen" ull sin
karaktär med en större kontaktyta meiian gata och &d di följd.

Inneslutet i området ligger det föreslagna rörelsestråk som ska knyta samman
Glasbrukskajen i väster med Magasinsgatan i öster. Stråket har användningen
gångfartsgata i planen och är tänkt att gestaltas med samma markmaterial hela vägen
och ha inslag av växtlighet langs med och på olika platser så att det blir tydligt att det
är ett sammanhängande stråk där vegetationen hjälper u11 att skapa rumslighet och
nya upplevelser.
Detaljplanen pekar ut strategiskt viktiga lägen inom planområdet där lokaler för
centrumfunktioner ska finnas. Planen anger i dessa lagen att det ska förberedas för
minst en lokal, i det nedre våningsplanet, genom att bottenvåningens bjälklag ska
ansluta till gatunivå och rumshöjd ska vara minst 3,5 meter mellan bärande bjälklag.
Men inom planområdet i stort anger planen att det ska vara möjligt att anordna
centrumfunktioner inklusive handel, kontor och vård.
Hushöjderna inom området varierar, enligt en grundlaggande tanke om att ha l'agre
byggnadshöjder mot det inre stråket. Detaljplanen innehåller bestämmelser om högsta
antal våningar. Utöver högsta antal våningar medger planen generellt att man bygger
en rterligare takvåning/vindsvåning till 40% av takytan och med en högsta höjd på
4m. Varje kvarter ska inom sig rymma bebyggelse med varierad gestaltning. Genom
variation i tak och fasaders utformning och material ska det inom varje kvarter skapas
flera delar med tydligt avl'asbar olika identitet. En planbestämmelse ska säkerställa
denna variation.

Bilden visat ett exempel på hur den vazierade gestaltningen, som planen föreskriver, kan komma att se
ut inom en katter.

I p l a n o d d e t s nordöstra hörn föreslår planen en förskola. Ytan ar ca 4000 kvm. Av
denna yta ar 550 kvm möjlig att bebygga i maximalt cirka tre våningar. Planen
möjliggör dessutom att bygga en extra våning till 40 % av takytan. Förskolans
byggnader ska placeras i nara anslutning till Barlastgatan och Glasblåsaregatan. Detta
för att möjliggöra för en fin och publik byggnad i anslurning tiii Barlastgatan som med
sin placering betonar mötet med gatan. Men placeringen ar också vald för att skapa
bra och skyddade uteplatser för barnen innanför byggnaderna.
I kvarteret längst i sydost möjliggör planen ett parkeringshus i hörnlaget mot
Packhusgatan och Glasblåsaregatan. Avsikten är att parkeringen inom planormådet
till övemagande del ska tiilgodoses här. Parkeringshuset ska ha butikslokal i
bottenvåningen, men planen möjliggör också att man bygger ett rent bostadskvarter
med lokaler i bottenvåningen om det skulle visa sig att man löser parkering på annat
satt. Detaljplanen gör det aven möjligt att underbygga de två kvarteren längt iväster
med parkering.

Bilden visar hehyggelsestmktur med ett bostadskvarter istället för ett p-hus i planens sydöstm hörn.

GRONSTRUKTUR OCH PARK
ALLMAN PARK

Planen föreslår en allmän park i ett cenualt lage inom området. Parken har en yta på
ca 3000 kvm och är att karaktärisera som en gröning.
GRONPLAN

Enligt GlönplanforMalmö (godkand av kommunhiimäktige 2003), redovisas tillgång
och brist på olika sorters grönytor i Malmös stadsdelar. Grönplanen är ingen
reglerande markanvändningsplan utan utgör ett planeringsunderlag som behandlar
gröna varden från en rekreativ och hiologisk utgångspunkt. Enligt grönplanen ligger
det aktuella planområdet i ett område dar det fmns brist på gröningar och
grannskapspark.
Så här står det om Gröningar i Grönplanen:
Gröning
Vistelseyta: 0,2-1 hektar
Graktär: Liten o f f e n a grönyta som kan ha varierande
itinehåii och utformning. Viktig grön träffpunkt/ mötesplats i
stadsmiljön. Viktigt strukturerande stadsrtun och orienterande
element.
Riktvärde för avstånd: max 300 meter från bostad (ca fem
minuters promenad).
Den ailmänna parken ska fungera som en samlande grön lunga i området och som ett
naturligt stopp på vag langs det genomgende stråket. Den ska vara ett lummigt och
grönskande rum med plats för både aktivitet, lek och vila. Vegetationen ska vara
varierad med olika trädslag, buskar och blommande växter. Parken ska innehålla en
områdeslekplats och en öppen gräsyta för lek och spel samt sittplatser i sol och
skugga. Illustrationsbild på nästa sida visar Laparken som ska anläggas av
Gatukontoret i kvarteret väster om HaUenborgsgata i Vastra Hamnen. (Gestaltning
för Laparken är framtagen av Tyréns.) Denna park kan fungera som ett
gestaltningsexempel för parken inom det aktuella planområdet i Limhamn.

GRONSKA PA KVARTERSMARK
Bostadsgårdama ska oavsett storlek vara ordentligt gröna och rika på växtlighet. Alla
gårdarna inom området ska innehålla en närlekplats. Med detta menas att det ska
finnas en anordnad lekyta av något slag, det kan vara en gungstallning och/eller en
sandlåda eller liknande. Gårdarna ska generellt innehålla goda förutsättningar för
växtlighet och utformas så att det skapas ett gynnsamt mikroklimat som inbjuder de
boende tiiJ att uppehålla sig där. Planen föreskriver att en grönytefaktor på 0,5 per
kvarter ska uppnås. Detta är i enlighet med av Stadsbyggnadsnämnden godkanda
riktlinjer för grönytefaktorn, i december 2014. Planen förskriver gröna tak på
komplementbyggnader vilka bidrar tiiJ att öka grönytefaktorn.
Förgårdsmarken inom planområdet far gärna återspegla den variation som kan
komma att finnas mellan de olika byggnadsenheterna. En del i karaktären i gamla
Limhamn är små trädgårdar som vetter mot gatan och som skapar ett informellt och
personligt präglat gaturum. D e mindre gatornas och kanske särskilt gångfartsgatans
förgårdsmark får gama återspegla detta karaktärsdrag och kan med fördel användas
som uteplatser till bostäderna, Det får gärna finnas en variation meiian de olika
förgårdsmarkerna så länge de är gestaltade med omsorg.

Insp~anonsbildersom visar o& satt att gestalta forgårdsmark som ger ett spannande avtryck i
gatunmmet

Planen medger att man anordnar kör- och parkeringsytor i nordsydlig riktning på
kvartersmark. På plankartan är dessa ytor prickade och har en planbestämmelse om
att trädplantering ska fmnas. Avsikten ar att dessa ska gestaltas som tradplanterade
gaturum dar det far finnas parkering langs med sidorna.
LEKYTOR

Parken inom planområdet kommer att innehålla en områdeslekplats. Detaljplanen
innehåiler utöver detta planbestämmelser som anger att samtliga bostadsgårdar inom
planområdet ska innehålla närlekplatser.
FASTIGHETER
GEMENSAMHETSANLÄGGNING

fmnas för bland annat gemensam
Inom kvartersmark far
gård, entrigård, underjordiskt garage, cykelparkering och avfallshantering samt gata
och parkering på kvartersmark.
TRAFIK
Enligt framtagen strategi för håiibart resande i Limhamns hamnområde är målet att
gång-, cykel- och kollektivtrafk ska stå för minst 65 % av resorna år 2030. För att nå
stadens uppsatta mal avseende trafikfördelning och samtidigt bibehålla
digängligheten vid fortsatt exploatering kommer det att kavas en kraftsamling. Resor
från/till och inom Limhamns hamnområde behöver vara präglade av hållbarhet.
Malet kommer att följas upp via Malmö stads kontinuerliga resvaneundersökning.
Arbetet med ett hållbart trafiksystem kommer att kräva delaktighet från alla aktörer
som är delaktiga i den fortsatta utveckiingen: byggherrar, verksamheter, boende,
besökare med flera. Maimö stad kommer att tillhandahåila verktyg i form av
aktiviteter och strategier för att nå målen. Men för att nå malen måste d a som ar
delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Limhamns hamnområde tillämpa verktygen
och andra sitt förhållningssätt till resandeframkomlighet och tillgänglighet. Ett
resbeteende med högre andel gång, cykel- och kollektivtrafik och mindre bilresande
måste bli det naturliga valet.

Staden, byggherrarna och de olika verksamheterna måste arbeta aktivt tiilsarnmans
med såväl beteendepåverkan som fysiska åtgärder för att skapa goda förutsättningar
för att gå, cykla och åka kollekti~trafik.Strategier och aktiviteter har formulerats inom
delområden. För att uppnå en långsiktigt håilbar trafiksituation kravs det att liknande
kraftfulla åtgärder också genomförs i övriga Malmö.
KOLLEKTIVTRAFIK

På Övagen kommer troligen en ny hållplats att anläggas i ett lage melian silorna och
ny bebyggelse på Dragörkajen. De allmänna gångvägar i planen säkerställer en god
tillgänglighet till hållplatserna då de erbjuder gena sträckningar och en god
onenterbarhet. Turtätheten är en viktig faktor för att människor ska välja att resa
kollektivt. Efter årsskiftet 2014/2015 ersatte linje 7 linje 32 mellan O n och Malmö
Central. Sträckningen och håilplatserna ar desamma som tidigare, men turtätheten har
ökat till 10-minuterstrafik i högtrafik och 20-minuterstrafik i lågtrafik (innan årsskiftet
var 15:e minut i högtrafik och var 30:e minut i lågtrafik).

När turtätheten efter årsskiftet ökar till var 10:e blir avgångstiden mindre viktig och
ett flexibelt system uppnås. Andra åtgärder att arbeta med för att stärka
kollektivtrafikens attraktivitet ar realtidsinformation och attraktiva bytespunkter
mellan cykel och buss.
GANG- OCH CYKELTRAFIK

Gående och cyklande ska kunna röra sig tryggt och säkert och med stor frihet inom
området. Det kommer inte att fmnas några separata cykelbanor längs de kommunala
gator som finns inom planområdet. Inne i planområdet går en gångfartsgata som gör
det möjligt att bade gå, cykla och köra bil på de gåendes villkor i ett grönt gestaltat
inre stråk. Gångfartsgatan leder österut vidare in genom pågående planområde och
avsikten ar att stråket ska förbinda Glasbrukskajen med Magasinsgatan. I
Magasinsgatan går ett övergripande gång- och cykelstråk som går ifrån Vastra
Hamnen via Ribersborg till Bunkeflostrand.
BILTRAFIK

Två av fyra gator inom planområdet ar lokalgator med kommunalt huvudmannaskap.
Strategin för trafiken ar att utifrån omgivande områden skapa ett lokalvagnat som
länkar samman planområdet med områden runtomkring och med övriga Limbamn.
Lokalgatorna far en sektion med trottoarer och körbana och ska utformas på ett satt
som håller hastigheterna nere och inte inbjuder tiii genomfartstrafik. Gatorna blir
smala men med val tilltagna trottoarer i enlighet med nedanstående bild.

Biiden visar lokalgata i nord-sydlig riktning som korsar gångfartan och gränsar tdi parken. Gatan ar i
denna bild sedd söderifrån med parken "längre Gam" i bilden på höger hand.

Gatan genom området i väst-östlig riktning utformas som en gångfartsgata, dar
fotgängare prioriteras och biltrafiken Får en underordnad roll. Stråket kommer ha en
enhetlig helaggning utan skiiinader mellan gångytor och körbana. Gångfartsgatan får
en varierad karaktär langs med stråket och gott om plats för grönska.

Utöver de kommunala gatorna innehåller planen ytor på kvartersmark som är avsedda
att fungera som kör- och parkeringsytor. På plankartan ar dessa ytor prickade och
saknar darmed byggratt och har en planbestämmelse om att trädplantering ska fuinas.
Dessa körytor är tänkta att gestaltas som tradplanterade gaturum där det får finnas
parkering längs med sidorna, som ovanstående bild, från Hantverksgatan i Malmö,
kan visa exempel på.
PARKERING

För planområdet ska Parkeringqolicy och Parkeringsnormfor bil, mc och cykeliiMalmö följas.
Det är ett grundlaggande ställningstagande inom Malmö stad att det parkenngsbehov

som nytillkommande bebyggelse ger upphov till ska tillgodoses inom den egna
tomtmarken. En av grunderna i parkeringspolicyn är att de boende ska ges möjlighet
att lämna bilen hemma. I annat fall kan effekten bli att man valjer att ta bilen tiii
arbetet med en stor trafkbelastning på de centrala delarna av staden som följd.
Malmö stad tycker att det är viktigt att tillämpa en återhållsam parkeringsnorm som
kan stimulera till en minskad bilanvändning.

Malmö stads Parkeringsnorm för bil anger att för bostäder i flerbostadshus ar
bilinnehavet och parkeringsbehovet beroende av faktorer som bostadens l'age i
staden, närhet tiil service, kollektivtrafikförsörjning, boendetathet och
lagenhetsstorlekar. Behovstalet anges som ett spann som i normalfailet ligger mellan
0,7 och 1,O bilplatser/lagenhet. O m bostäderna ansluts till bilpool och kombineras
med ytterligare mobilitetsåtgarder kan hela spannet (0,5-1,O bilplatser/lagenhet)
nyttjas.
Utifrån planområdets läge i staden och den idag begränsade kollektivtrafkförsörjningen bedöms normen ligga på 0,sbpl/lgh med ett tillagg på 0,l bpl/lgh för
besök.
Avsikten och ambitionen inom planområdet är att tillampa olika åtgärder i enlighet
med strategin Hållbar? resande ilimhamns hamnområde, i syfte att erhålia ett minskat
bilinnehav och därmed en reduktion på parkeringsnormen. I strategin beskrivs olika
åtgärder som kan ge en reduktion på parkeringsnormen. Omfattningen av
reduktionen beror på vilka typer av positiva mobilitetsåtgärder som byggherrama
väljer att arbeta med. I tabellen nedan redovisas exempel på mobilitetsåtgärder som
kan ge en reduktion av p-normen.
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1 intempenta leveransskap

I strategin är en viktig princip att lösa parkeringen i parkeringshus som i möjligaste
mån ska ligga i anslutning till storkvarterens entréer. En positiv effekt av detta ar att
onödiga transporter minskar inne i områdena, vilket ger tryggare och säkrare
trafikmiljöer. Parkeringshus medför generellt ett l'angre gangavstånd till den parkerade
bilen än ett underjordiskt garage direkt under byggnaden. Ur hållbarhetssynpunkt bör
utgångspunkten därför vara att det ska vara närmare till en busshållsplats än till den
parkerade bilen.

Övervägande del av framtida bilparkering inom planområdet avses lösas i det
parkeringshus som planen gör det möjligt att bygga i hörnet PackhusgatanGlasblåsaregatan. Men detaljplanen gör det aven möjligt att bygga parkeringsgarage
under de må bostadskvarteren längst i väster. De två västliga bostadskvarteren
planeras för att bli underbyggt med parkeringsgarage. Område med angiven
användning GANGFARTSGATA (P) får underbyggas för att skapa en förbindelse
mellan de båda fastigheternas parkeringsgarage, vilket ska dimensioneras efter
ekvivalentnivå typ 1, enligt Bro 2004. Det kommer aven vara möjligt att anordna
markparkering på kvartersmark i de ytor som i detaljplanen ar prickade och har en
bestämmelse om att trädplantering ska fmnas (de gestaltningsmassiga avsikterna för
dessa ytor beskrivs under avsnitt om bilparkering).
Parkeringsnormen anger aven att det ska finnas 2,5 cykelparkeringsplatser per
lägenhet för boende och besökare till kvarteret. Minst en cpl/lgh ska vara
lattiiigänglig, den bör dessutom vara vaderskyddade och belägna i marknivå. Dessa
cykelparkeringsplatser ska lösas inom fastigheten. Cykelparkeringens utformning och
lokalisering är avgörande för hur val de kommer att användas. För att stimulera till att
väija cykeln som firdmedel ska det finnas god tillgång till platser för cykelparkenng i
bra lagen nära entréer till bostäder och butikslokaler.
ANGÖRING

Angöring och sop- och varutransporter till förskolan kan ske ifrån omgivande gator.
Friyta för barnen måste prioriteras framför parkeringsyta, varför det bedöms som
lampligt att låta angöring ske från gatan istället för på kvartersmark.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
DAGVATTEN

Dagvattnet ska avledas i ledningar då det inte fmns behov av fördröjning och
områdets utformning inte bedöms generera föroreningar till dagvattnet. Eftersom
dagvattenledningar i området d l viss del leder ut i hamnbassängerna är det viktigt att
marken inom området saneras från markföroreningar till en nivå under vattengång
dräneringsnivå för ledningar vilket förhindrar att föroreningar följer med dagvattnet
ut i Öresund. Området ska höjdsattas så att vatten vid extrema regn avleds ytligt till
hamnbassagen.
Det finns inga ledningar inom detaljplaneområdet. Det finns däremot ledningar i
omkringliggande gator.
VATTENFÖRSORJNING OCH AVLOPP

Inom planområdet finns nödvändiga ledringar för att ta hand om vatten och avlopp.
AVFALLSHANTERING

Avfallshanteringen utformas i samråd med VA SYDS avfallsenhet
Utrymmena för avfallshanteringen ska vara dimensionerade så att det dagligt
uppkommande avfallet kan sorteras fastighetsnara. Avfalisutlymmena ska vara
belägna i markplan med kortast möjliga avstånd till uppställningsplats för
hämtningsfordon. För att frigöra yta på gårdarna kan det vara en fördel att integrera
utrymmen för avfallshantering i den tillkommande bebyggelsen.
Hämtvagen far inte överstiga 50 meter och ska vara hårdgjord samt ha en lutning som
understiger 1:20. Hamtstäilet ska vara placerat så att backning undviks och att det
upplevs som säkert för alla parter.

O m man i bebyggelsen inom planområdet väljer att ha avfaliskvarnar som
avfallslösning ska de underjordiska tankar som används för uppsamling av matavfali
placeras i kvartersmark.
VARME

Fjärmärmeledningar finns i Limhamnsvägen samt langs med och söder om
Packhusgatan. Inom planområdet finns en tillfäiiig fjärrvärmeledning lagd i ett
provisoriskt lage. När man vet läge för kommande gator och i samband med att dessa
anläggs kommer ledningen att läggas i ett permanent lage.
GAS

Det fmns inga gasledningar inom eiler i anslutning till planområdet.
EL

För att kunna försörja p l a n o d d e t med el behöver man anordna tre nätstationer
inom planområdet. Planen föreslår tre lagen som ligger i de kör- och parkeringsytor
som ligger på kvartersmark. För att säkerställa möjligheten att lagga ledningar i ytor på
kvartersmark så är u-områden inlagda på plankartan.
Högspänningskablar föreslås laggas i föreslagna lokalgator i samband med att området
bebyggs.
HOJDSATTNING

I samråd med VA syd har bedömning gjorts att inga plushöjder för den allmänna
marken behöver säkerställas på plankartan.
KLIMATANPASSNING

Planbestämmelse finns som säkerställer att höjdsattning av fardigt golv på
bostadsbebyggelse inom området ska vara minst + 3 meter i RH 2000. Lokaler,
källare eller liknande som uppförs under denna nivå ska utföras vattentäta upp tiil
denna höjd.

ORGANISATORISKA GENOMFORANDEFRAGOR

Kommunen ansvarar genom gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgör allmän platsmark. Gångfartsgatan inom detaljplanen fortsätter
in i angränsande planområde för dp 5306. Gatukontoret kommer att bygga ut
gångfartsgatan först då båda detaljplanerna har vunnit laga kraft.
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av
kvartersmark.
Frågor om markköp, lanunateriförrattningar, ledningar och avtal ska samordnas
mellan fastighetsägarna inom detaljplaneområdet.
E.on ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSAK-FS 2008:l).
TIDPLAN

Efter att detaljplanen vant ute på granskning i oktober/november är avsikten att
planen ska kunna antas av stadsbyggnadsnämnden i december 2014.

TEKNISKA GENOMFORANDEFRAGOR
Ingrepp i fornlämning regleras i Lag (1988:950) om kultuminnen m.m. och beslut
gällande detta fattas av Länsstyrelsen.
Nödvändig grundundersökning (inklusive markföroreningar) ska tas fram av
byggherre i samband med bebyggande av området. Marken har dokumenterade
föroreningar. Ytterligare undersökningar kan behövas, vilket ska hanteras av
byggherre tillsammans med tillsynsmyndigheten. En efterbehandlingsplan avseende
marksaneringen ska tas fram tillsammans med tillsynsmyndigheten.I samband med
bygglov ska ocksä säkerställas att omrädet är sanerat för ändamålet,
VA Syd ska medverka vid slutlig höjdsattningen av omrädet för att säkerställa att
spillvatten och dagvatten kan avledas med sjalvfall.

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA
utredas.
Exploatören ar ansvarig för att säkerställa tillracklig dimensionering av planterbart
bjálklag över passage mellan de två parkeringsgaragen för att tåla laster efter
ekvivalentnivå typ 1, enligt Bro 2004.
Omrädet är belaget inom normal insatstid för Raddningstjansten. Gatusektionerna
ska vara utformade och dimensionerade pä ett sådant satt att intentionen ar att det ska
vara möjligt för Raddningstjansten att utrymma flerbostadshus inom planen med
hjälp av höjdfordon. Vid val av trad i gatorna bör detta beaktas så att trädens kronor
inte försvårar tillgänglighet med höjdfordon. Tillgängligheten för Räddningstjänsten
säkerställs slutligt i bygglovskedet.
Brandvattenförsörjning skall anordnas i området i samräd med VA Syd. Byggherre
ska redovisa att brandvattenförsörjningen ar säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för raddningstjanstens fordon ska anordnas inom omrädet. Avståndet mellan
körbar vag och husens entré får inte överstiga 50 meter. Byggherren ska redovisa att
ätkomligheten ar säkerställd i samband med bygglovansökan. O m tillgängligheten inte
kan sakerstäilas, t.ex. pga. trädplantering på gata eller att stegutrymning inte ar möjlig
pga. att direkt tiilging till fasad inte finns, kravs att byggnaderna dimensioneras för
utrymning utan raddningstjanstens medverkan. Det innebär att trapphusen skall
uppSlla lägst klass Tr2, alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsvag skall
anordnas.

I samband med bygglov ska byggherren redovisa mer detaljerade bullerberakningar,
gallande säval trafik som externt industribuller, för att säkerställa att tillämpliga
riktvärden följs.

Avtal ska träffas mellan kommunen och fastighetsägare angående iordningsstallande
av allmänna platser inom planomrädet, så kallat exploateringsavtal.
Exploateringsavtalet reglerar aven marköverföring mellan exploatör och kommun
samt hur de förskoleplatser och grundskoleplatser som och ska vara undertecknat
innan detaljplanen tas upp för antagande i stadsbyggnadsnämnden.
Kostnaden för utarbetandet regleras i taxa för stadsbyggnadskontorets verksamhet,
reviderad av kommunfullmaktige 2013-04-23 och gällande fr.0.m. 2013-05-02.
Kostnaden består av en startavgift och en planavgft. Avgifterna regleras i startavtal
respektive planavtal.

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele-, eller
elledningar bekostas av exploatören.
Exploatören är ansvarig för att bekosta tillracklig dimensionering av planterbart
bjalkiag över passage mellan de må parkeringsgaragen för att tåla laster efter
ekvivalentnivå typ 1, enligt Bro 2004.
Lantmäteriförrattning skall bekostas av Fastighetsägaren om inget annat avtalas.
FASTIGHETSRATTSLIGA GENOMFORANDEFRAGOR
FASTIGHETSBILDNING

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning. Övriga
förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering.Den
mark som ska ingå i aiiman platsmark ska genom fastighetsregleringöverföras till en
av kommunen ägd park- elier gatumarksfastighet.

I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. I<vartersmarken
förmodas delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För
fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor på
gårdar, bildas gemensamhetsanlaggningar. Fastighetsägare ansöker om
fastighetsbildning och anläggningsförrattning.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras
lampligen genom att servitut eller ledningsratter bildas för dess ändamål. Initiativ till
bildande av servitut och ledningsratt tas av fastighetsägare alternativt berörd
ledningshavare.
Ansökningar om förändringar och nybildningar av fastigheter,
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter ska lämnas till Lantmäterimyndigheten
Malmö stad.

DETALJPLANENSKONSEKVENSER
MILJOKONSEKVENSER
STADSBILD

Föreslagen utbyggnad enligt denna detaljplanen innebär en marginell förändring av
stadsbilden, i förhållande till nu gällande detaljplanen för området (dp 4637).
Bebyggelsetatheten är i stort sett densamma. Denna detaljplan föreslår en något l'agre
byggnadshöjd (4 våningar) in mot den inre gängfartsgatan och mellan 5-7 våningar
mot Barlastgatan och Packhusgatan (vilket ar motsvarande nu gällande dp 4637). Men
den största skillnaden ligger i användningen, Den nu gällande detaljplanen (dp 4637)
medger centrum samt kontor och icke störande industri inom denna del. Detta
förslag till detaljplan föreslår ull största del bostäder, med inslag av centrumandamål
och vård, förskola, gångfartsgata och park.
KULTURMILJO OCH ARKEOLOGI

Det finns inga kanda fornlamningar inom planområdet. Påträffas fornlamningar i
samband med markarbetena skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 S kulturminneslagen,
omedelbart avbrytas och Lansstyrelsen underrättas.

RISKER OCH SAKERHET

Planarbete pågår för närvarande även för fastigheterna Cementen 4 och 5 (dp 5306),
öster om planområdet för att kunna möjliggöra bostäder även här i framtiden. Nu
gällande detaljplan (dp 4637) anger kontor och icke störande industri. Men planen har
inte hunnit genomföras i denna del. Det finns byggnader kvar på fastigheterna som
innehåller lokaler som är uthyrda U11 olika småföretag.
För att, trots pågående planarbete för Cementen 4 och 5 (dp 5306), göra en
bedömning av fönitsättningarna för bostadsbebyggelse inom planområdet har
Skanska tagit fram PM angående o ~ c ~ r i s kvid
e r Cementen? och 10 pyrins 2013-11-78,
reMderad 2014-09-25).
(Fastigheten Limhamn 151:463 hette tidigare Cementen 10.)

Verksamheter som finns är följande: plåtslageri, motorcykelverkstad, bilverkstad,
spmtlackering, metallgjuteri och dackfirma.
Verksamheterna ligger på följande avstånd ifrån planområdets gräns:
Verksamhet

Cementen 3

Cementen
10

Plitskigeri
Motorcykelverkstad

l00 m

100 m
100 m

Bilverkstad
Sprutlackering

60 m

Metallgjuteri
Däckfirma

75 m

100 m

65 m
100 m

40 m
30 m
70 m
90 m

Tyréns drar slutsatsen att avseende olycksrisker sett till nuvarande verksamheter
föreligger inga hinder för att bostäder ska kunna byggas på de aktuella fastigheterna.
Begränsning föreligger gdande svhtrymda lokaler. Med svårutrymda lokaler avses
skola, sjukhus, daghem eller lokal avsedd att inrymma publik (t.ex. hörsal, biograf,
kyrka).
Söder om planområdet har E ON, vid sin fjärrvärmecentral, tillstånd finns för
hantering av brandfarlig vara samt gas. Förvaringen sker mestadels inomhus. På
fjärrvarmecentralen används eldningsolja som bränsle. I dagsläget planeras inga
förändringar i E 0N:s hantering av olja. Eldningsoljan förvaras i en cistern om 2.000
m3 placerad utomhus ca 45 meter från utredningsområdet. Denna ska vara förlagd 12
m från byggnader i obrännbart material eller 25 m från byggnader i brännbart
material. Det rekommenderade skyddsavståndet till bostäder är 25 meter. Tyréns

konstaterar att inga krav på fasader eller brandteknisk klass föreligger utifrån
olycksrisk om avståndet mellan E ONs cistern och nybyggnation av bostäder är 25
meter, vilket innebar att bostäder kan byggas i fastighetsgrans.
Den gas som hanteras vid fjärrvarmecentralen används inomhus men förvaras
utomhus i ett oisolerat plåtskåp. Gasskåpet är placerat ca 24 meter från aktuellt
planområde. Det rekommenderade skyddsavstånden för denna mängd ar 3 m d
byggnader i allmänhet, 25 m tiii stor brandbelastning och 100 m tiil svårutrymda
lokaler. Om förvaringen sker i ett utrymme i brandtekmsk klass E1 60 kravs inte
skyddsavstånd tiii någon byggnad. (SzqIFS 1998:7). I det aktuella planförslaget finns
inga svårutrymda lokaler placerade inom 100 m från gasolförvaringen, förskola och
skola återfinns på langre avstånd an så. Aven om gasen skulle flyttas inom E 0 N : s
fastighet upprätthålls 100 m. Bokstaven C har angetts för byggnader inom 100 m från
gasförvaringen, en planbokstav som medger en stor variation av verksamheter.
Förskola och skola medges dock ej i planbokstav C. Det som skulle kunna vara
aktuelt i detta fall, bortsett från mindre butiker och dylikt ar trygghetsboende med
eventuell samlingslokal. Ett personantal över 150 personer ar med största sannolikhet
inte aktuellt. Bedömningen görs därmed att lokalen inte ska ses som en svåruuymd
lokal och kan accepteras på ett avstånd om 3 m från gasförvaringen. Bokstaven C
bedöms inte medföra att någon verksamhet placeras för nara gasolförvaringen. O m
bostäder och andra mindre lokaler förl'aggs i fastighetsgäns upprätthålls
skyddsavståndet 3 m gentemot gasförrådet. Svårutrymda lokaler ska inte förlaggas
närmre förvaringen an 100 m, alternativt ordnas brandteknisk avskiljning E1 60 av
gasförvaringen. Skyddsavstånd upprätthålls i det aktuella planförslaget. Det aktuella
planförslaget bedöms inte heller innebära någon begränsning av E.ON:s frihet att
ändra i sin verksamhet. (Uppgifter har aven framkommit om att EON planerar att
instaliera gasen i två stycken brandklassade (E1 60) skåp.)
Enligt riskutredningen uppfyller aktuellt planförslag erforderlig riskhänsyn, då skola
och förskola återfinns mer an 100 m från gasförråd samt då ingen av de i
planförslaget aktuella verksamheterna inom planbokstav C bedöms vara svårutrymda
lokaler.
Etablerad industri kan komma att vilja utöka sin verksamhet eller ändra sin
produktion. Aven nya verksamheter kan komma att vara aktuella att flytta in i något
av industrihotellen. I riskutredningen förutsätter man att d a former av ändringar som
skulle kunna komma att beröra planområdet hanteras i respektive tilståndsprocess
(bygglov, tiilstånd att utöka/hediiva verksamhet mm.)
LUFTKVALITET

Planförslaget bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.
VATTENKVALITET

Recipient i området ar befintligt ledningssystem tillsammans med Öresund.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnormer
för vatten överskrids.
MARKFORORENINGAR

För att säkerställa en god boendemiljö måste marken inom planområdet
efterbehandlas eftersom det finns kända förekomster av markföroreningar inom hela
kvarteret Glasbruket. Vidare markmiljöundersökningar kommer darför att pågå
parallellt med att arbetet med detaljplanen fortskrider. Detaljplanen innehåiler en
adminisaativ bestämmelse som innebar att bygglov inte får ges förrän eventuella

markföroreningar ar avhjälpta. Vid sanering ska säkerställas att marken är ren i
erfordrad omfattning ned till draneringsnivå. Detta för att eventuellt förorenat vatten
inte ska komma in i dagvattensystemet, då en viss del av dagvattnet slapps ut i
hamnbassängen.
ELEKTROMAGNETISKA FALT

Tre föreslagna lagen för nätstationer finns inom planområdet.
MARKRADON

Enligt en markradonutredning utförd av SGU (Statens geologiska undersökningar)
1996 ligger kvarteret i ett normalriskområde för radon.
INDUSTRIBULLER

De riktvärden som ska uppfyllas bygger på de numera upphävda allmänna råden från
Naturvårdsverkets Råd och riktlinjer 1978:5 -riktlinjer för externt industribuller som
fungerar som en övergångsvägledningi awaktan på den vägledning som planeras tiii
2014.

Ekvivalent ljudniva i dBA
Områdesanvändning

Bostäder och rekreationsytor i
bostaden grannskap samt
utbildningslokaler och vårdbyggnader (1).
(1)

Högsta ljudnivå i
dBA

m

Kväll kl. 18-22

Natt

Momentana

kl. 07-18

samt sön- och helgdag
kl. 07-18

kl. 22-07

ljud nattetid

50

45

kl. 22-07

40

55

För ~Ardlokalerbör Vägledningen tillämpas då verksamheten pagår.

Enligt en PM angående externbuilernivåer, gjord av Akustikgruppen 2005-03-21, är
området utsatt för externt industribuller ifrån Limhamns Fjärrvärmeverk.
Utredningen gjordes i samband med att man tog fram Planprogram för område runt
Övagen. Inga underlag till utredningen har förändrats varför utredningen fortfarande
har bedömts vara tillamplig.
Enligt Akustikgruppen så överskrids riktvärdet för ekvivalent huller nattetid med 1-4
dBA under 5-10 dTgn/år i den bebyggelse som vetter direkt mot fjarrvärmeverket.
Detta ar baserat på uppgifter från det som 2005 hette Sydkraft Varme Syd AB men
som idag ar E O N Varme. Enligt kompletterande uppgifter ifrån E ON Varme så ar
de 5-10 dygn som Limhamns Fjän+armeverk går på höglast fördelade mellan
november till mars. Det är under dessa nätter som riktvärdena för industrihuller
kommer att överskridas gäilande Ekvivalent builernivå nattetid i de byggnader som
vetter direkt mot fjarrvärmeverket.
Miijöförvaltningen menade 2005 att riktlinjerna bör hålias aven denna kortare period
på året och om nybyggnation sker i ett område som utsatts för externbullernivåer som
överstiger riktlinjerna för Malmö stad är det enligt miljöförvaltningen exploatören
som ska bekosta de åtgärder som krävs för att riktlinjerna ska kunna innehållas.
Under rubriken "tekniska genomförandefrigor" tydliggörs exploatörens ansvar i
frågan.

TRAFIKBULLER

Malmö stad har tagit fram en till'ampningsskrift gallande trafikbuller
"Tillämpningsskrift o m trafikbuller - Malmö stads ljudkrav vid planering och
byggande av bostäder" som ar fastställd av stadsbyggnadsnamnden 2013-03-11.
Skriften bygger på riksdagens trafkbullerriktvärden beslutade genom proposition
1996/97:53 (Infrastnikturinriktning for framtida transporter), Boverkets allmanna råd
2008:l om buller i planeringen, Boverkets byggregler samt den svenska
ljudstandarden 25267:2004 (med iflagget T1:2009). Boverkets handbok Bullerskydd i
bostäder och lokaler har också legat tili grund for arbetet med skriften.
Tiram~ninesskriftenanger som föiier:
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KUNDLAGGANDE LJUDKRAV (huvudregeln)
ds
a l j u d r h a n d e n - det d ä
ä r
dBA ekvivalenmivå vid fasad är rimligt att uppnå .:
ska bebymelse och bostäder lokaliseras och utforma"':"''
så att följánäe ljudnivåer inte överskrids:
- 70 dBA ekvivalentnivå inomhus
15 dB-k maximalnivå inomhus nattetid (06-22)55 dBA elnivalentnivå utomhus vid
55 dBA ekvivalentnivå samt
-0 dBA maximainiva vid uteplats
eplatsen får vara gemensam. 70 dB;i
vid uteplats .får 6versMdas 3,ggr/h.

!'e.:

E n planbestäinmelse har inCörts på plankartan som ang

.,

essa riktvärden ska

innehåilas,

En bullerutredning ar gjort som visar på att bullern~våernainom planomridet håiier
sig under ovanstående ljudkrav. Utbrednmgskattan nedan visar ekvivalenuiivån
uåer på Z meters hojd.
(medelnivån) l

Karta visar den ekvivalenta tratikbuUemivån på 2 meters höjd. Bullerkardigningen visar att inom c.
i anslutning till aktueiit planområde kan uppsatta riktvärden gallande trafikbuller innehåiias.

KONSEKVENSER FOR FASTIGHETER
Konsekvenser för fasti~hetenLirnhamn151:463
Denna fastighet utgör största delen av planområdet. Fastigheten kommer enligt detta
förslag tiii detaljplan att delas in i åtta kvarter med till största del bostadsbebyggelse
med inslag av lokaler för butiker och annan service. Dessa kvarter kommer enligt
s avstyckas d1 egna
planförslaget vara kvartersmark och kommer t r o l i g ~ att
fastigheter så att varje kvarter kommer att innehålla minst en fastighet per kvarter.
Två lokalgator samt en gångfartsgata föreslås i planen på fastigheten. Dessa ska i
framtiden ha kommunalt huvudmannaskap och Överföras dJ1 en av kommunen ägd
gatufastighet. Detaljplanen gör det möjligt att hygga under den alimanna
gångfartsgatan med en tunnel som ar kvartersmark. På fastigheten föreslås aven en
park som aven denna ska överföras tiii en kommunalt ägd parkfastighet.
Gemensamhetsanläggning får fmnas inom kvartersmark för bland annat gemensam
gård, entrégård, underjordiskt garage, cykelparkering, och avfallshantering mm. De tre
ytorna för tekniska anläggningar äz avsedda för natstationer och kan sakerstiilas med
ledningsratt eiier servitut om området inte avstyckas d l egen fastighet.
Konsekvriiser for iaiu~licten(:crncnrcn 3
C;3llnnJe r;l~iigt~etsiriil~ln~r~~sbrsramrnelier
upplior arr gaUn i sarnlnnd nied a t t plaiieri
vinner laga kraft vilket innebär att fastigheten kan delas~ellerombildas. Avsikten med
planen ar dock inte att fastigheten skaii delas in i ytterligare fastigheter utan att
kvartersmarken skaii användas för förskoleandamal.
Konsekvenser för fastigheten Limhamn 151:460
Denna kommunalt ägda fastighet ar aiiman plats i nu galande detaljplan och ska
genom planens genomförande övergå tiU kvartersmark med bostadsandamål. Detta
innebar att denna fastighet inte längre ska vara i kommunens ägo.
Konsekvenser för fastigheten Cementen 14
Denna fastighet ags av E.ON. Avsikten är att en yta på ca 30 kvm genom planens
genomförande ska övergå tiii kvartersmark för bostadsandamål. Redan i nu gälande
detaljplan ingår en liten del av den aktuella fastighetsytan i kvartersmark för
bostadsandamål och den övriga delen ingår i användningsområde för allmän plats uppsamlingsgata. Dock ar ingen fastighetsregleringgjord för denna del av nu gaiiande
detaljplan varför denna markyta fortfarande ingår i E.ON:s fastighet.
SAMHALLSKONSEKVENSER
BOSTADSPOLITISKA MAL

I<ommunfullmäktige antog den 22 november 2012 tio bostadspolitiska mål. hlalen
ska bland annat utgöra utgångspunkt för planläggning enligt plan- och bygglagen.
Genomförandet av detaljplanen bedöms bidra tiU att uppfylla åtminstone fyra av de
tio uppsatta Bostadspolitiska malen för Malmö 2010 - 2014. Planen syftar till att
utemiljön och boendekvaliteten ska hålla god standard vilket utgör mål nr 3. I arbetet
med detta planförslag har behov av lokaler för skola och barnomsorg kommit in tidigt
in i planprocessen. Detta utgör mål 5. Planförslaget medverkar vidare tiii att mål nr 6
uppnås. Detta mål anger att staden ska skapa goda förutsättningar för ny produktion
av bostäder genom god mark- och planberedskap. Aven mal nr 9 uppfylls som anger
att en god service ska erbjudas till byggherrar som ar intresserade av att bygga
bostäder i staden för att stimulera nyproduktion av bostäder.

BARNPERSPEKTIV

Enligt FN:s barnkonvention ska barns basta sattas i främsta rummet. Planområdet bar
goda förutsättningar att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom de skyddade
gårdarna och ett säkert och välutvecklat gång- och cykelvägnät som går genom
området och ansluter tiii förskola och skola. Barns generella behov av god utemiljö
har beaktats genom att bostadsbebyggelsen ramar in skyddade gårdar där barn kan
vistas. Den centralt bel'agna allmanna parken ar ett viktigt komplement till den egna
gården för barnens utevistelse.
Planområdet innehåller ett område avsett för förskola. Att ha möjligheten att ha
bostad och barnomsorg till sina barn inom samma område ar mycket positivt och
innebar en tqgghet. Att det blir många boende i området gör att det blir många
människor som rör sigi området, vilket också medverkar tiil att skapa trygghet under
olika tider på dygnet.
KOMMUNAL SERVICE

Planförslaget innehåller en särskild yta, i planområdets nordöstra hörn, som är avsedd
för förskola. Förskolan ar tänkt att rymma sex avdelningar. O m man raknar med att
varje avdelning bar 20 barn så innebai detta att 120 barn kommer gå i förskola bär.
bled byggratten borträknad så kommer det Finas 29 kvm lekyta utomhus per barn.
Byggratten möjliggör aven två uteavdelningar för 40 barn vilken i sådana faii s k d e ge
totalt 160 förskoleplatser. Vid genomförandet av förskolan ska man arbeta med
lekvardesfaktorer enligt riktlinjerna för utemiljö vid förskolor och skolor. Förskolan
nås säkert för gående och cyklande via den inre gångfartsgatan genom området
alternativt via Barlastgatan eller Glasblåsaregatan.
Diskussionen kring hur många förskoleplatser som ska möjliggöras inom
planområdet har utgått ifrån de beräkningsgrunder som fmns faststailda i Dialog-pm
2006:2 "Förskolor i stadsbyggandet". Enligt dessa raknar man med 0,2 barn per
lagenhet de första fem åren och efter fem år raknar man med 0,l barn per lägenhet.
Inom denna detaljplan har det bedömts rimligt att högst hälften av bostäderna inom
detaljplanen ar möjliga att fardigstalla inom fem år. Detta innebar att för 400 bostäder
ska normen 0,2 tiuämpas och för 400 bostäder ska normen 0,l tillämpas. Detta ger ett
totalt behov på 120 förskoleplatser. Detta motsvarar det antal förskoleplatser som
säkerställs i detaljplanen.
De bostäder som planen föreslår genererar också ett behov av grundskoleplatser. Som
berakningsgmnd anger man bar 0,2 barn per lägenhet de första fem åren och 0,25
barn per lägenhet från 5 år och på langre sikt. Inom denna detaljplan planeras dock
ingen skola. Direkt norr om planomridet, på andra sidan Barlastgatan ar man i fard
med att bygga en grundskola för årskurs 0-6 och i korsningen Limhamnsvagen
Packhusgatan kommer det att byggas en skola för årskurs 7-9. Det gamla lokstallet
som ligger i anslutning tiii denna skoltomt ar tänkt att hngera som ett komplement
till skolans lokaler och skuile förslagsvis kunna användas som fritidsgård.
Inom hela planområdet medges vård som användning. Denna användning ska göra
det möjligt att inom planområdet anordna exempelvis vårdcentral,
tandläkarmottagning eller äldreboende med inslag av vård.
BEFINTLIG HANDEL

Planområdet är belaget relativt centralt i Limhamn. Limhamns centrum ar belaget 800
meter öster om planområdet. Har finns ett varierat utbud av såväl livsmedelsbutiker
som andra butiker av olika slag framförallt langs Idrottsgatan, Jarnvagsgatan och

Linnégatan. Lokaler för centrumfunktioner ska finnas i vissa utpekade lagen inom
planområdet och inom hela planområdet medges centrumfunktioner (inklusive handel
och kontor). Planen bygger på en föreslagen bebyggelsestniktur som möjliggör och
stimulerar till att kunna röra sig genom området, gående eller cyklande, från
Glasbmkskajen i väster till Magasinsgatan i öster. Härifrån tar man sig sedan smidigt
vidare till Limhamns centrum via Idrottsgatan eller Järnvägsgatan. Framtida boende i
dessa delar Limhamns gamla hamnområde kommer att utgöra ett viktigt underlag för
såväl kommande handel och centrumfunktioner inom området som i hela centrala
Limhamn.

Genomförandetiden ar 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner
laga kraft.
VILLKOR FOR BYGGLOV
Det finns kanda markföroreningar inom planområdet. Detaljplanen innehåiier darför
en administrativ bestämmelse som innebar att bygglov inte får ges förrän
markföroreningar ar avhjälpta. En efterbehandlingsplan ska tas fram tillsammans med
tillsynsmyndigheten som ligger till grund för saneringsåtgärderna.

Enligt miljöbalkens 7 kap 13%gailer strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Eftersom detta förslag tiil detaljplan ersätter en tidigare detaljplan innebar
detta (i enlighet med hiB 7 kap 18 g 9) att strandskyddet återinträder och måste
prövas på nytt.

I hlB 7 kap 18c g står som följer: "Som särskilda skal vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphavandet eller dispensen avser 1. redan är ianspråktaget" osv. Eftersom
planområdet utgörs av ett område som i manga år använts som farjelage och
i denna paragraf föreslå
hamnområde vill stadsbyggnadskontoret med hänvisning d
att stadsbyggnadsnamnden godtar att upphäva strandskyddet inom hela planområdet.
Upphavandet trader i kraft då detaljplanen vinner laga kraft

UNDERLAG TILL PLANARBETET
PROGRAM OCH UTREDNINGAR
GRONPLAN

Grönplan för Malmö (godkand av komrnunfullmiktige 2003), redovisar tillgång och
brist på olika sorters grönytor i Malmös stadsdelar. Grönplanen är ett
planeringsunderlag som behandlar gröna varden från en rekreativ och biologisk
utgångspunkt.
NATURVARDSPLAN

Naturvårdsplan för Malmö stad, antaget av kommunfuhaktige i september 2012.

BOSTADSPOLITISKA MAL

Kommunfullmaktige antog 2012-1 1-22 bostadspolitiska mål i tio punkter. Planer och
program för genomförande ska utgå från dessa mål.
MILJOPROGRAM FOR MALMÖ STAD 2009-2020

hfiljöprogrammet fungerar som en gemensam utgångspunkt för miljöarbetet i Malmö
stad. För att nå miljöprogrammets mål måste varje projekt i sitt genomförande bidra
tiil den hällbara utveckling som eftersträvas.
ENERGISTRATEGI FOR MALMO

Energistrategin är Malmö stads handlingsprogram för energifrågor och är samordnat
med miljöprogrammet. Såväl miljöprogram som energistrategi har antagits av
kommunfullmaktige.
MILJOBYGGPROGRAM SYD

bliljöbyggprogrammet är kommunens program för hållbart byggande och ska följas
vid nybyggnation på mark som kommunen äger, säljer eller upplåter. Pa övrig mark ar
programmet vägledande vid nybyggnation och galler för både bostäder och lokaler.
TILLÄMPNINGSSKRIFT OM TRAFIKBULLER

Dokumentet beskriver vilka krav hlalmö stad stalier vid planering och byggande av
bostäder och är godkand av stadsbyggnadsnämnden. Malmö stads Uampning ar tiU
viss del en anpassning av Boverkets allmanna råd 2008:l om planläggning för
bostäder i bullerutsatta miljöer.
TRAFIKSTRATEGI FOR MALMO

Trafikstrategin, antagen av kommunhiiimäktige 2004, redovisar en måimedveten
strategi för ett trafiksystem som bidrar dl att skapa framtidens Malmö med tre
huvudmål: trygg och Ullgänglig stad för Malmöborna, en starkare region och
effektivare transporter.
TRAFIKMILJOPROGRAM FOR MALMO STAD 2012-2017

Tratikmiljöprogrammet, antaget av tekniska nämnden, har som övergripande
malsättning att Malmö stad ska arbeta i riktning mot ett miljöanpassar
transportsystem.
FOTGANGARPROGRAM FOR MALMO STAD 2012-201 8

Fotgängarprogrammet utgör grunden för gångstråksplanen i vilken viktiga stråk för
gående pekas ut. Programmet antogs av tekniska nämnden 2012.
PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM

Behov av bil- och cykelparkering för bostäder och olika verksamheter regleras i
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, Pr 3087, antagen
av kommunfulimäktige i september 2010. Parkeringsnormen galler som vägledning
vid detaljplanelaggning och som krav vid bygglovgivning.
AVFALLSPLAN 2011-2015 FOR MALMO STAD OCH BURLOVS KOMMUN

Avfaiisplanen innehåiler mål och strategier för avfallshanteringen.
RIKTLINJER FOR UTEMILJO VID FORSKOLOR I MALMO

Riktlinjerna har sitt ursprung i hliljöprogram för Malmö stad 2009-2020, i pilka man
slår fast att "Aiia barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och

inspirerande miljöer". Syftet med riktlinjerna ar att ge förskolebarn allrackligt stora
samt omväxlande utomhusmiljöer så att deras lek- och rörelsebehov tillfredsstäLis och
deras utveckling främjas. Riktlinjerna är framtagna för att vara ett verktyg för att i
detaljplaner avsatta ratt yta för förskoletomter, att vid utformningen av
förskolegårdens innehåll ge inspiration d i god lekmiljö samt i bygglovgranskningen ge
stöd att bedöma om tomterna är lämpliga för lek och utevistelse.
HALLBART RESANDE I LIMHAMNS HAMNOMRADE

Ambitionen med strategin, Hådbatit resande Hiimhamns hamnområ&, ar att minska
efterfrågan på bilresor i området och minska bilinnehavet. I strategin belyses
fönitsattningar och möjligheter för ett hållhart resande och förslag på konkreta
åtgärder presenteras.
Målet för Limhamns hamnområde är att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska stå för
minst 65 % av resorna år 2030. För att nå stadens uppsatta mål avseende
trafkfördelning och samtidigt bibehåila Ngangiigheten vid fortsatt exploatering
kommer det att kravas en kraftsamling. Resor från/tiii och inom Limhamns
hamnområde behöver vara präglade av håilbarhet. Målet kommer att följas upp via
Malmö stads kontinuerliga resvaneundersökning.
Arhetet med ett håilbart trafiksystem kommer att hava delaktighet från alla aktörer
som är delaktiga i den fortsatta utvecklingen: byggherrar, verksamheter, boende,
besökare med flera. Malmö stad kommer att tillhandahåila verktyg i form av
aktiviteter och strategier för att nå målen. Men för att nå målen måste alla som är
delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Limhamns hamnområde tiilämpa verktygen
och andra sitt förhållningssätt tiii resandeframkomlighet och tiiigängiighet. Ett
resbeteende med högre andel gång, cykel- och koilektivtrafk och mindre bilresande
måste bli det naturliga valet.
Staden, byggherrarna och de olika verksamheterna måste arbeta aktivt tillsammans
med såväl beteendepåverkan som @siska åtgärder för att skapa goda Förutsättningar
för att gå, cykla och åka kollektivtrafik. Strategier och aktiviteter har formulerats inom
delområden. För att uppnå en långsiktigt hållbar trafiksituation kravs det att liknande
kraftfulla åtgärder också genomförs aven i övriga Malmö.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram
detaljplanen har dessutom tjänsteman från gatukontoret, fastighetskontoret,
miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningen deltagit. Iflustration, visionsbilder och
underlag för plangestaltning är gjord av Kanozi arkitekter.
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GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplan för Nordvästra delen av kvarteret Cementen i
Limhamn i Malmö
Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen, berörda
nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt
intresse av förslaget.
Ett ailmant samrådsmöte hölls den 5 maj 2014.
Följande sammanställningredovisar samråds- och remissynpunkter.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer redovisas i kursiv stil.
hlot stadsbyggnadsnamndens beslut att skicka detaljplanen på samråd har
Moderaterna och Folkpartiet samt Miljöpartiet de gröna 2014-04-10 lämnat in ett
särskilt yttrande.

MYNDIGHETER
Länsstyrelsen meddelar följande i yttrande 2014-04-24
Lansstyrelsen har inget att erinra.
Planområdet berörs av riksintresset högexploaterad kustzon enligt miljöbalkens 4
Kap 2 Kommunen gör bedömningen att planen inte kommer att piverka
riksintresset. Länsstyrelsen delar denna bedömning.

s.

Kommunen bedömer att förslaget inte innebar betydande påverkan på miljön
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Lantmäterimyndigheten Malmö stad meddelar i skrivelse 2014-05-15 följande:
Under ekonomiska genomförandefrågor står i sista stycket "om planens
genomförande förutsätter lantmäteriförrättning skall det bekostas av
fastighetsägaren om inte annat avtalas". Meningen får omformuleras eftersom
planområdet omfattar både kvartersmark och a h ä n platsmark så kommer det att
behövas lantmäteriförrattningat.
Stads~gqnadskontoretskommentar: Planbesknuningen har nuiderats i enhghet med
Lantmatenmyndighetensyttrande.

KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN
Tekniska nämnden meddelar i skrivelse 2014-05-21

följande:

Gestaitningsfrågor
1. Gångfartsgatan ska inte underbyggas med parkering, då det kommer att
omöjliggöra trädplantering som ska finnas langs gatan (syns på illustrationen).
Bestammelsen (P) "Parkering under mark", som beskrivs under kvartersmark,
ska darför tas bort.

2. Behovet av hörnavskärningar och utfartsförbud måste ses över i samråd med
gatukontoret.

3. I planbeskrivningen står det på s. 12 "Gångfartsgatan kommer ha en enhetlig
beläggning utan skillnader mellan gångytor och körbana." Detta stämmer,
men illustrationen visar något annat. Hit- syns något som liknar en kantsten.

4. Ytan med benämningen GANGFARTSGATA

söder om förskolan ar en liten
del av en gata som kommer att fortsatta österut i nästa plan (framgår av
illustrationen). Det bör framgå av genomförandebeskrix-ningen att gatan inte
kommer att genomföras förrän den pågående planen i öster ar klar.

5. Ytor på prickmark med egenskapen plantering framstalls på illustrationen som
kvartersgator med parkering. För tydlighetens skull bör aven bestämmelsen
parkering anges på dessa ytor på plankartan.

6. Bestammelsen "lek" bör fmnas på alla gårdar, förutom den med direkt
anslutning till parken.
7. Hur förskolebyggnaden placeras i det nordöstra hörnet av planområdet ar
viktigt för hur ljudnivån blir på förskolans utemiljö. Byggnadens utformning
ser olika ut i plankarta och bullerutredning i planbesknvningen.

8. I övrigt ar det viktigt att huskropparnas placering i förhåilande till gatorna inte
andras i senare skede på ett sådant satt att buiierutredningen blir ogiltig. De
krav som stalls i tillampningsskriften om trafikbuller, också vad galler tiilgång
till uteplats och att rum ska vandas mot tyst sida, ska klaras.
Genomförandefrågor

9. Det bör under ekonomiska genomförandefrågor förtydligas att
exploateringsavtalet inte bara kommer att reglera iordningställande av
allmänna platser, utan aven bl. a. reglerar marköverföring mellan exploatör
och kommun. Det bör aven förtydligas att exploateringsavtal ska vara tecknat
innan detaljplanen kan antas.
1 övrigt finns det från tekniska nämndens sida inget att erinra mot planförslaget och ej
heiier mot att detsamma antages av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmaktiges
ställe.

Stadsbygnadskontomts kommentar:
I. /Grundtanken medgångfartsgatan ar att denna ska vara ettgmnt alhänt rörelsstråk.
Det ar d d o r viktigt att det blir mujligt att ha stora trad langsgångfartsgatan. A v
denna anledning har underbyggnadsrattenforparkering augränsats till attgallafor en
begränsad del avgångfartsgatan.

2. /Hörnauskarningar och ufartforbud ar $er samrådet studerade och reviderade i
samråd medgatukontoret./
3. /Il(ustrationen ar reviderad så att degestaltningsmässiga intentionernafiamgår

tydligare./
4. /Text angåendegenomförandet av deta&lanen ar reviderad i enlghet med Tekniska
nämndens synpunkter./

5. /Det ar helt riktigt attytor med angiven egenskap at lan te ring" auen ska kunnafunngera
somparkeringsytorpå kvartersmark, i enkghet medplanbeskrivning och
illustrationiplan. Anledningen tiilatt dessaytor inte harparkering som angiven
egenskap ar attparkering är mykg att anordna unfiån hurplanen ar ufomad Det ar
dock inte ett måsteför staden att det ska varaparkeringpå dessaytor, men duremot ar
det viktigt att säkerställa iplanen att det verkkgen bhplantering har, vafor detta har
en egenskapsbestammeheiplanen,
6. /Plankartan ar revidzrad så att egenskapsbestammehe som anger att det skajnnas
lekplatsgalizrför alla gårdar.

7. /Förskolansforerlagna bggrattfiamgår avplankartan, i hörnet mellan
Glasblhgatan och Barlartgtan. Denfillt u t ~ q a d e~ggrattenfiamgårockså au
illustrationsplanen Bullerutredningen visar en lyggnad,placerad mot Barlastgatan, som
inte utn)i@arlygrattenfullt ut. Ingen tuingas att utnyfiJa sin &ggrattfillt ut, men i
dettajall råder det ingen tuekan om attförskolan kommer att behöva u t y q a hela
bygrattenför attfa till det antaletförskoleplatser som behövs inom området. Utöver det
behov som planenger upphov tiliså råder det en bristpåförskoleplatser i område i stort,
vilket Qdkgtj-arngår auförskolejön~altningenssamrådjyttrande. Resultatet au
bullerutminingen visar attgransvardenaför buller kommer att innehållas aven om
kommandzförskolebggnad bara skulle utytt/a den delen av &gratten som k&er ut
mot Barlastgatan.
8. /Detal@lanen sgr gdkgt upp bgratternasplacering iforhållande tillgatan. Det ar

dock inte så att detahlanen kan tvinga någon att utnynja hela sin ingratt och inte
heller att utlyggnad sker uid ett och samma til-falle.
9. / Planbeskrivningens avsnitt angående ekonomiskagenomförandej-ågorar reviderad i
enkghet med Tekniska namndens synpunkter.
Miljönamnden meddelar i skrivelse 2014-05-26 följande:
1. Pågående !dimatförandringar medför en aiit mer ökad risk för översvämningar

vid stora regn och vid höga vattenstånd i kombination med vågbildning.
Malmö stads riktlinjer ar att ingen nybyggnation ska ske under 3,O m över

medelvattenstånd för att minska risken för översvämning samt effekterna av
sådana incidenter, dvs egendomsförstörelse och underminering av byggnader.
Hela planområdet är strandnära och ligger under + 3,O m över
medelvattenståndet. Planen medger också att marken anordnas för
underjordisk parkering. Den Skyddsåtgärd som föreslås i planen ar att under
rubriken "Byggnadsteknik" införa krav på att "Höjd på färdigt golv får ej
understiga + 3 m i RH 2000". Denna bestämmelse ar otydligt formulerad men
förvaltningen tolkar detta som att det avser golv i boende och
verksamhetslokaler, ej kallare mm. Planen d i t e r anläggande av underjordisk
parkering i delar av kvarteren. I princip är parkeringslösningar under mark
olämpligt i området men så l'ange kollektivtrafikförsörjningeni området ar
svag €år fönitsattas att bilinnehavet kommer vara relativt högt, aven om olika
typer av mobilitetslösningar införs. Det fristående P-garage som ingår i planen
kommer då inte ha tillräcklig kapacitet och för an undvika gatuparkering så
långt som möjligt i området (h1.a. av barnsakerhetsskäl) så är underjordiska
garage en acceptabel lösning. Det fönitsätter dock att de hyggtekniskt utförs
så att fuktskador ej uppstår. Dessutom bör planen styra mot att
skyddsåtgärder för att minska skador orsakade av kommande Översvämningar
vidtas. Detta kan t.ex. innebära att materialval, lokalisering av kansliga
installationer och möjlighet att täta genomföringar (bland annat dörrar,
fönster, ventilationskanaler) genomförs med utgångspunkt att de ska klara en
översvämningsincident. Aven hur utformning av markytan görs i anslutning
till byggnaderna kan vara väsentligt. Miljöförvaltningen anser utifrån
ovanstående att den föreslagna skyddsbestämmelsen behöver utvecklas för att
svara mot intentionerna i stadens riktlinjer, d.v.s. att minska riskerna för
egendomsförstörelse och säkerställa att byggnaderna inte undermineras utan
ar fortsatt säkra vid de översvämningsincidenter som med stor sannolikhet
kommer att inträffa under byggnadens livstid.
Skyddsbestämmelserna gällande klimatanpassning bör darför utformas så att
de: dels tydligt anger en l'agsta golvnivå för lokaler avsedda för boende- och
verksamhetsandamål, d.v.s. minst +3,0 m enligt RH 2000, dels anger att
grundläggning och byggnadsdelar som helt eller delvis är underjordiska (d.v.s.
källare, garage mm) och liknande utförs vattentåliga byggnaderna aven i övrigt
ska utformas och konstmeras så att risken för, respektive effekten av
Översvämningar minimeras. Onskvart ar också att Planbeskrivningen förses
med en nibrik "Klimatanpassning" där planens åtgärder för att möta
överssvamningsrisker (regn, höga vattenstånd) beskrivs.
Dagvattenhantering

2. En god dagvattenhantering är en del av klimatanpassningsåtgarderna, d.v.s.
för att minska risken för att skador uppstår vid haftiga regn Stora delar av
området kommer att hårdgöras och pga. markföroreningar ar det inte lämpligt
att anordna Lokalt omhändertagande av dagvatten i form av infiltration som
tränger djupt ner eftersom detta kan mobilisera de föroreningar som kan
förmodas fmnas kvar aven efter sanering (sanering bnikar inte genomföras
djupare an ca 1,5-2m, se hfarkföroreningar nedan). Dagvattenhantering och
markens utformning bör darför ta hänsyn tiii detta. Positivt är därför att

planen föreskriver att tak ska anläggas med vegetation i stora delar av
planområdet och att grönytefaktom ska vara meiian 0,5 och 0,6 inom
kvarteren. Planen bör dock tydligare uppmärksamma att parken och övriga
planteringsytor har en potential att utgöra magasin som kan minska
vattenståndsnivåer i området vid översvämningsincidenter. Planen bör därför
styra mot att åtminstone parken får en sådan magasinerande funktion genom
att ange höjdskillnader (lägre i parkens mitt an i kanterna). Aven gatornas
utformning bör göras så att de ligger något lagre än omgivningen och kan
fungera som en kombination av vattenmagasin och vattenledare. Även detta
skulle kunna anges som en planbestämmelse, t.ex. under rubriken
"Byggnadsteknik".
Markföroreningar

3. Marken är sannolikt förorenad och planens bestämmelse om att
"markföroreningar ska vara avhjälpta" innan bygglov ges är bra.
Miljöförvaltningen vill dock understryka att aven de befmtliga upplagen av
asfalt mm som kan vara förorenade också ska vara borttransporterade och
sanerade.
Buller

4. I direkt anslutning dl planområdet ligger Limhamns fjärrvärmeverk som
framförallt används vid tiiifaiien med spetslastbebov. hIiljöförvaltningen anser
att den inskrivna planskyddsbestämmelsen om att åtgärder ska vidtas på
kvartersmark så att naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller kan
innehållas bör vara Ullracklig. Förvaltningen vill dock understryka vikten av att
detta är en skyddsåtgärd som kan kava att byggnadernas utformning anpassas
och då inte enbart genom att tiilse att ligenbeter är genomgående. Aven hur
byggnadskroppar och fasader utformas ar viktigt. Skyddsbestämmelsen kan
förslagsvis darför utvecklas så att den inte bara anger att skyddsåtgärder ska
vidtas på kvartersmark utan att det också tydligt framkommer att det även
innefattar utformning av byggnaderna. Förvaltningen vill understryka vikten
av att utformningen sedan följs upp val under bygglovsprövningen.
Lokalkiimat

5. Planomrädet är havsnära och de förhärskande vindarna blåser från sydväst,
d.v.s. från havet. Det är därför viktigt att vidta åtgärder så att bra lokala
klimatförhåilanden kan skapas åuninstone på de platser som kan fungera som
sociala m ö t e s m . Det ar därför positivt att de flesta kvarteren (de områden
som avses för byggnation) är asymmetriskt utformade och att byggnaderna
styrs mot att variera i höjd eftersom det sammantaget bidrar dl att bromsa
luftrörelser och därmed förbättrar lokalklimatet. Aven att parken lagts inne i
planområdet omsluten av byggnader och därmed skyddats för starka vindar är
positivt ur lokalklimatsynpunkt.Att detta positiva vidmakthålls vid själva
utformningen av byggnadskropparna ar väsentligt. Det bör därför Övervägas
om inte en vindstudie ska vara obligatorisk i samband med bygglovsgivandet
så att smärre utformningsmissar kan rättas till innan bygglov ges.

Kvarters- och byggnadsutformning i övrigt
6. Planen innehåller en variation av halvprivata och offentliga rum vilket ar
positivt ur social synpunkt. Gångfartsgator ar en positiv lösning ur
trafiksakerhetssynpunkt men det kräver att den också utformas så att bilister
verkligen tar hänsyn och framför fordonen långsamt och med god överblick.
Denna utformning hör särskilt bevakas vid bygglovgivning. Parkområdet ar
avsett för lek och hur det utformas ar väsentligt för att det ska bli en
inspirerande och säker lekyta. Planen bör utnyttja möjligheten enligt PBL att
styra utformning av parken och dess vegetation med utgångspunkt (vid sidan
av klimatanpassningsbehovet) i sociala behov. De två västliga kvarterens
innegårdar samt gångfartsgatan mynnar mot kajen/ det sjönära
promenadstråket. Ur barnsäkerhetssynpunkt ar det vasentligt att utformning
av gränszonerna mot kajen görs så att små bam avhålls från att själva gå ut på
kajområdet. Det kan t.ex. handla om val av vegetation i kombination av små
murar eiier liknande som försvårar för barn att själva passera. Även här bör
planen utnyttja möjligheten enligt PBL att styra utformning och val av
vegetation.

Barnkonventionen har beaktats vid handlaggningen av detta ärende på följande sätt:
Bedömning av hur planen hanterar markföroreningar (som kan vara särskilt skadliga
för små barn)
Bedömning av hur planen hanterar skapandet av miijöer med goda
lokalklimatförhållanden
Bedömning av hur planen hanterar trafiksäkra områden för lek och rekreation
respektive grönytefaktor.

Stadrbgnadskontorets kommentar

I. /Precis som miliönämnden konstaterar i sittyttrande såjnns det en planbestämmelrepå
plankartan som säkerställer hhöjdpåfärdzgtgolupri +3 m i RH 2000. Enligtplanoch bygggen ska detaj'Lanen säkerställa att bebggelre i enlighet medplanen integer
qphou tillfarafir hälsa- och säkerhet. Planbestämmelsen är reviderad så att det
framgår att dengällerfor bostäder och att lokaler, källare eller iiknande som uppfirs
under denna nivå ska u@ras uattentäta under denna höjd Under delavsnitt "teknisk
firsöts;ning" iplanbeskriuningen är tillagt en rubrik for "Klimatanpassning" under
vilken det beskriv hurplanfirslagetfirhållersig tillj-amtida översämningsrisker.
området auledas i Ledningar. Det är enlgt V A 2. /Enigt K4-Syd ska dagvatten
Syd inte lämplgt att tilkimpa lokalt omhändertagande av dagvaten med hänsyn till
eventuellförekomstav qipare belagna markfirareningar. Dessutom, bedömer VA-Syd,
att man h m tillräcklga dimensionerpå sina dagvattenledningari området.

I samråd med VA-Syd har bedömningen,ijorts att deta&anen inte behöuerfireskriva
några höjderförgatumarken inom området. I arbetet med aii hojds8a ett område är
K4-Syd alltid med och säkerställer så attj-amtida avrinning av områdetfungerar
också iförhållande till redanfärdigställd ma& och ledningar runt omkring.

3. /De bejinthga upplag av oiika bgmateeriol somfinns inom området i h g kommer tas
bort innan man bovar sanera markenför att dkfier kunna söka bygglov.
4. /Detablanens skyaaJbestammelse anger att åtgarder ska vidtaspå kvartersmark så att
Ove@ngsvvagledning Naturuårdsverkets "Råd och rikthye 1978:5 - Riktvärdenfor

externt in&sbi%uller" kan innehålhr. Denna bestämmelse anger Qdhgt ramarnaför
vad somgallerfor eftefoJande bglovsbantering. Att iplanbestammelsen beskriva hur
manpå olika vis kangöraför att riktiirykrna ska kunnaföJasgör att bestämmelsen
blir mindre ~ d h gOm
. man villföreskriva en vissgestaltning bör man utallet använda
sig av u~rmningsbestämmleser.

5. /Även om det inte hmgiods någon särskild vindstudie så h m det i arbetet med
uformning avplanrmktunn varit en vikhg)åga attfå till ettgynnsamt mikmklimat
inomplanområdet. Det ar kanske)amforalt iplatsbildningm och andraphtser som
man ska uiJa uppehålla sig vid som det ar viktigt attfå till ettgynnsamt mikmklimat.
Inom denna detablan hger dessa platser samlade langs den inregån@artgatan.
Ejersomgåndartsgatan knäcker av innan den möter kBjen och &
kvarteren
i
på ömse
sidor omgån@&trgtan är oregelbundna och knäckta i sinfonn är det vår ove~gelseatt
detta tillammans kommer att skapa en skapagoda vistelsemi~öeri skyddfin de
starkaste vindarnaji-ansydi,äst.
6. /Igestaltning avparken arbetargatukontont också uhjan de målsättningar somfinns
i barnkonventionen och man arbetar medvetet med attgöra nyaparker och gator qgga
för barn och också stimulera till det sonah h e t i staden. Uformning avgräns~onerna
mellan kvarter och kaj kommer aii studeras i det vidare arbetet så att detta blir säkra
miJöer, inte minstfor barn.
Fötskolenamnden meddelar följande i skrivelse daterad 2014-06-02:
Förskolenämnden har tagit del av förslag till detaljplan för Nordvästra delen av
kvarteret Cementen i Limhamn i hlalmö och ar positiv till att det skapas bostäder
inom gångsavstånd tili förskola och skola. Det är angelaget att i området skapa en
blandad bebyggelse med ett varierat utbud av bostäder, verksamheter, kommunal
service och gröna ytor. Det kusmara laget med goda koiiektivtrafiksförbindelser
kommer att bli ett attraktivt Lage för boende. Det är också viktigt att den fj-siska
planeringen möjliggör ett brett och blandat hostadsutbud med olika bostadstyper för
att motverka segregation.
Det finns ett stort behov av utbyggnad av förskoleplatser i Limhamnsområdet och i
hela Malmö. Behovet av förskoleplatser i Limhamn är stort i redan befmtlig bebyggelse,
här finns också en del tilifahga förskolor och förskolor i mindre bra lokaler vilket
innehar att behovet i Limhamn är mycket stort. Det är svårt att hitta ny mark för att
bebyggelsen i enlighet med
uppföra nya förskolor i området och den ~tterli~gare
föreliggande detaljplaneförslag medför ett ökat behov i området. \'i viii inte hamna i
samma situation som i Västra Hamen där huvuddelen av förskolorna ar tillfalliga och
i planeringsarbetet är det komplicerat att få fram mark för att skapa nya bra
förskoleplatser. Förskolenamnden ar darmed mycket angelagen om att detaljplanen
antas med en kapacitet om 160 barn för förskola, vilket är 40 fler an vad planförslaget
medger.

Det är viktigt att det i nya planerade bostadsområden stalla krav på utökad kommunal
service och ytterligare lokaler för skola och förskola. Förskoleförvaltningen har idag
endast i området Limhamn-Bunkeflostrand kö till förskoleplats på cirka 370 platser,
fram till och med 2014-09-01, varav 158 platser är omplaceringskö. Föräldrarna till
dessa barn har då köat i Fyra månader och ar berättigade till en förskoleplats. Efter
höstens placeringar i Limhamn och Bunkeflostrand kommer sammanlagt cirka 120
barn (t.0.m. 2014-09-30) att placeras utanför det egna området (3 km-barn). Större
delen av dessa barn kommer att placeras på en förskola som ligger 3 kilometer eiler
längre från barnets adress. Sannolikt innebar detta aven att omplaceringskön återigen
kan beräknas börja vaxa. Förskoleförvaltningen har bedömt att behov föreligger för
en skyndsam utbyggnad av förskoleverksamheten i Limhamn och Bunkeflostrand
samt ser detta som en viktig strateg för att på sikt lösa den problematik som fmns i
området.
Förskoleförvaltningen arbetar intensivt för att hitta förskolplaceringar i
Limhamnområdet. Arbetet med att finna förskolelagen ar problematik på grund av
kravet på tillrackligt utrymme för utemiljö. Förskolan ar tänkt att rymma sex
avdelningar till 120 barn. Den dimensioneras för maximalt tre våningar med byggyta
på 550 kvadratmeter, och med total yta på cirka 4000 kvadratmeter.
Förskoleförvaltningen önskar dock att det i detta läge planeras för minst 160 platser
med hänsyn till bristen på förskoleplatser och med en kommande fortsatt stor
efterfrågan i Limhamnormådet.
Det ar av stor betydelse att stadsbyggnadskontoret tar hänsyn till barnperspektiv
enligt FN:s barnkonvention i sitt arbete med detaljplanen. Det finns kända
markföroreningar inom planområdet. Det ar darför av stor betydelse att en
administrativ bestämmelse införs, vilket innebär att bygglov inte far ges förrän
markföroreningar är avhjälpta.
Förskolenämnden vill åter betona vikten av att man i planeringen av
bostadsbebyggelse och kommunal service tar särskild hänsyn till trafiksäkra @ng- och
cykelvägar till den aktuella förskolan och i hela området. Förskolenamnden vill aven
betona vikten av att tidigt i planeringen av nya förskolor möjliggöra säkra angöringar
till förskolor i området, och att föräldrars transporter tas med i Överväganden.
Förskolenämnden menar vidare att man i planeringen av nya förskolor måste
överväga och sakra angöring och uppehållsplats för förskolebussar. Detta för att
möjliggöra en flexibel och långsiktig planering i syfte att kunna möta framtida behov
av förskoleplatser.
Sammanfattningsvis vill Förskolenamnden framhålla att förskoleverksamheten ar en
central faktor för en positiv utveckling av en ny stadsdel och att förslaget för kvarteret
Cementen darför bör utvecklas med ett tydligare förskoleperspektiv. Detta bör också
återspeglas i direktiven rörande kommunens exploateringsarbete.

I övrigt har Förskoleskolenamnden inget att erinra mot att planförslaget antas av
stadsbyggnadsnamnden i kommunfullmäktiges staile.

Stadrbygqnadskontorets kommentar Inom dettaplanområde @erMalmö stad inte marken.
Skanska arjastighetsägare och bestalLare au deta@bnen. Diskussionen kring hur många
förkoleplatser som ska möih&iiras inompbnområdet har utgåtf apån de

dimensioneringpiniper somjinnsfastställda i Dialog;pm 2006:2 'Förskolori
stadi&ggandet': Dessa dimennoneringsprinnper anger att det antalförskokplatsersom
&gande aujerbostadshus bedömsge behov av ar 0,2förskoleplatsper lagenhet deförtafem
å m och Iferfem år sjunker behovet avforskoleplatser lill O, I plats per lagenhei Inom
denna detahfan har det, medgmnd i dessapnnnper, bedömts rimhgt att högst häpen au
Detta innebar attfor
bostäderna inom deta@lanen är mvbga attfard&stalla inomfem
400 bostäder ska nomen 0,2 tillämpas ochfoi400 bostäder ska nomen 0,l tilhmpas.
Dettager ett totalt behoupå 120forskoleplatser. Detta motsvarar det antalförskoleplatser
som sakerstäLh i deta&Ianen.
Till Förskolenämndens yttrande bifogas en reservation från Folkpartiet och
Moderaterna daterad 2014-06-09:
Folkpartiet liberalerna och Moderatenia anser att en enda förskola för 120 barn, som
planförslaget idag medger, i ett område med 800 bostäder, som dessutom ligger i en
del av Malmö som ar mycket attraktiv för barnfamiljer, ar alldeles för lite. Aven det
j-ttrande som majoriteten i förskolenämndens arbetsutskott valt att skicka, dar det
föreslås förskoleplatser för 160 bam inom planområdet, anser vi riskerar att leda till en
framtida platsbrist.

I h& det aktuella utbyggnadsområdet planeras för fler an 4 000 bostäder och samtidigt för
ca 400 förskoleplatser, vilket ungefarligen innebar ett utrymme för 1 förskolebarn för
var 10:e bostad. Detta kan inte anses håilbart i det aktuella området och kan få som
uppenbar konsekvens att Malmö åtengen drabbas av en platsbrist som går ut över
småbarnsföraldrama.
Vi yrkade därför att avdelningschefen för avdelningen Fysisk miljö skulle ges i
uppdrag att förhöra sig om det planerades för fler förskoleplatser i nära anslutning till
aktueii detaljplan i kringliggande detaljplaner samt att han, om så inte var faiiet, skulle ges i
uppdrag att revidera yttrandet så att detta slog fast att 2 förskolor på 120
förskoleplatser vardera behövs planeras för inom den aktuelia detaljplanen. På detta satt
skulle det garanteras att förskolenämnden tar ansvar för att det byggs ratt antal
förskoleplatser inom utbyggnadsområdet. Tyvärr vilie inte vänstermajonteten försäkra sig
om detta.
Då vi inte fick gehör för våra yrkanden avger vi härmed denna reservation.

Gnindskolenamnden meddelar i skrivelse 2014-05-21

följande:

Gnindskolenamnden har tagit del av förslag till detaljplan för Nordvästra delen av kv
Cementen i Limhamn i Malmö och är positiv till att det skapas bostäder inom
gångsai-stånd tili förskola och skola. Det ar angelaget att i området skapa en blandad
bebyggelse med ett varierat utbud av bostäder, verksamheter, kommunal service och
gröna ytor. Det kustnära laget med goda koiiektivtrafikförbindelser kommer att bli ett
attraktivt lage för boende. Det ar också viktigt att den fysiska planeringen möjliggör
ett brett och blandat bostadsutbud med olika bostadstyper för att motverka
segregation.

Grundskolenamnden vill även framföra följande synpunkter som bör beaktas i de
fortsatta planarbeten inom Limhamns hamnområde. Söder om planområdet (DP
5099) planerar Grundskoleförvaltningen för en åk 7-9 skola med verksamhetsstart
höstterminen 2018. Grundskolans behov för idrott och halsa är tankt att lösas genom
byggnation av en gymnastikhall 441 meter ifrån skolbyggnaden och inom det privata
fastighetsbeståndet. För detta ändamål pågår en detaljplaneändring, D P 5302. Utifrån
Grundskoleförvaltningens perspektiv är det fysiska avståndet mellan skolbyggnaden
och gymnastikhallen inte acceptabelt av flera skal, vilket har framförts tiil
Stadsbyggnadskontoret under våren 2014. Dessutom ar hallen tankt att förlaggas
några våningar upp i den privatägda byggnaden, vilket försvårar situationen
ytterligare.
Den generella inställningen från Grundskolenämnden ar att samtliga skolbyggnader
inklusive gymnastikhall ska integreras på skoltomten. I dagslaget pågår det en
utredning för att aven grundskolan för åk 7-9 inom D P 5099 ska få den inriktningen,
dvs gymnastikhallen ska i första hand placeras under skolbyggnaden alternativ ska den
delvis sankas ner på skoltomten så att delar av taket utgör utemiljö i kuperad
utformning. Båda alternativen är förknippade med högre investeringskostnader an
genomsnittet, vilket kommer att resultera i en högre hyra för
Grundskoleförvaltningen. Grundskolenamnden anser inte att det är rimligt att dessa
kostnader ska bäras av förvaltningen som en konsekvens av inriktningar i
stadsplaneringen. Vi efterlyser konstruktiva lösningar i syfte att säkra grundskolans
behov av lokaler för idrott och halsa mot en rimlig investerings- och hyreskostnad.
Vidare vill grundskolenamnden åter betona vikten av att man i planeringen av
bostadsbebyggelse och kommunal service tar särskild hansyn till trafiksäkra gång- och
cykelvägar till skolor, förskolor i hela området samt att föräldrars transporter tas med
i Övervägandena.

I övrigt har grundskolenämnden inget att erinra mot att planförslaget antas av
stadsbyggnadsnämnden i kommunfulhaktiges stäiie.

Stadrbyggnadskontorets kommentar Vid tidga diskussioner angående lägeefor
gymnastikhallför skolan i angränsande dp 5099fanns tankarpå att kunna hitta ett satt
att intepragymnasfikhalen i en bggnad som ockå innehåller cenfrumf.nktioner, ca 400
meterfian skolan. Denna ide' ar inte längre aktuell och undersökningarpågårföratt hitta
andra m@ga, och n h n : lägenförgymnastikhall Diskussionen kring rletta hör dock
samman med arbete med detaj)lan 5302 som ocksåpågårjust nu.
Fritidsförvaltningen meddelar i skrivelse 2014-05-12

följande:

Detaljplanen innebar på sikt en ökad befolkning i området. Vikten av att planera för
Malmöbons möjligheter till fysisk aktivitet framstår därför som aktuell. I det
aktuella området finns ytor för olika typer av aktiviteter. Bristen i området består
främst av boiiplaner. Den föreningsdrivna fotbollsverksamheten har ett behov av fler
boliplaner. Den närliggande Limhamns IP kommer i förlangningen inte att räcka till
för en ökande befolkningstillväxt i området. Minst en konstgrasplan med tillhörande
omklädningsrum bör uppföras för att möta efterfrågan. Hybekrokens drivingrange

eller gräsytan direkt väster om bågskyttebanan med ny infart från Vaktgatan framstår
som lämpliga ytor för detta ändamål. Samtliga ytor är tillräckligt stora för att anlägga
trrå fotbollsplaner. I övrigt ar fritidsföwaitningen positiv ull att det skapas en park
som möjliggör rekreation och fysisk aktivitet.

Stadsbygqnadskontorets kommentar Stadsbgqnadskontoret ar enig medf"tidsfönia1fningen
om a# det är au största vikt attge malmöbornogohfön*tsattningarförfisiskaaktiviter.
Det ar dock suårt att inom ramenför arbete med denna detajpianföreslå lagenför bolblaner
vid Hylhekmken Stadsbgqnadskontont anser att man ska se på &nnaj+Bga i ett stöm
perqektiu,förslagsuis inom ramenför arbetet med Planför samhahse~icensmarkbehov.
Serviceförvalmingen/Stadsfastighetermeddelar i skrivelse 2014-05-12

följande:

För att kunna genomföra en nybyggnation krävs det att föreslagen prickmark
anpassas tiil en sexavdelnings typförskola. Byggnadens möjliga placering och val av
typ ska vara så fri på tomten att det optimalt aven kan skapas en sammanhangande
utemiljö. I praktiken skall det i planarbetet beaktas att delar av gårdens grönytor
kommer att reduceras på grund av kommunikationsytor. En angivelse av ett
exploateringstal framför allt för stor andel prickmark är att föredra.
Angöring till mottagningskök fönitsatts att det sker på gatumark. Den har punkten
kräver ytterligare traiikutredning. Angöring och parkering på tomtmark tar stor plats
och behöver beaktas d l följd av nybyggnaden. Aven här krävs den en anpassning av
föreslagen prickmark och valet av byggnadstyp och möjliga placering måste vara så
pass fri att det optimalt kan skapas en sammanhängande utemiljö.
Utemiljöns utformning är en specifik bygglovsfråga.

Stadsbyggnadskontorets kommentar Stadsbygqnadskontont anser a# det ar viktigt att
förskolans &gqra#placeras så a# bgqnaden "skannar au" mot euentuellafiamtida
störningar @n trajkpå Barlasgatan ochger en skyddad uterniJofor barnen innanför
förskolebyggnaden. Det ar däfor inte akhrellt att ersatta nuuarandeplatsd$nierade &gratt
med en expioatenngsbestammelsesomgallerför belaförkoletomten.
Angöring tillmottagningskök torde, med bJigqra#ensplaceringiplanförlaget, kunna ske
zfin Barlasgatan eLer Glasblåsangatan.

Stadsområdesnämnd Vaster meddelar i skrivelse 2014-05-28

följande:

Stadsområdesnämnd Vaster ställer sig positiv U11 planen och att det planeras
bostadsbyggande som förtätar staden. Planen belyser viktiga aspekter och behov på
ett tillfredsställande satt. Däremot finns vissa synpunkter som kan tas i beaktande.
Aven om nibricerat kvarter idag är obebyggt, ligger det intill två fastigheter som det
idag bedrivs olika industriverksamheter på. Detta kan göra att vissa lagen på de
tänkta bostadshusen upplevs som sämre och eventuellt kan dessa upplevas som
mindre attraktiva att bo på.

I planen anges det heller inte vilka upplåtelseformer bostäderna är tänkta att ha.
Nämnden förordar blandade upplåtelseformer för att på så satt locka en bredare
måigrupp.
Nämnden forntsätter att alla eventuella miljöpåverkningar utreds innan start samt att
samtliga åtgärder som kravs för att säkerställa markkvaliteten håller och att inga
föroreningar påverkar boende och besökande.

Stadrbgnadskontoretskommentar Förfastigheterna öster om (Cementen 4 och f)pågår
auen planarbetejär att aven hargöra det mqhgt att bygajärskola och bostäder med inslog
av centrumfunktioner. Dettagör att befinthg verksamhetpå dessafastgheterpå sikt kommer
att avvecklas. När detgäller E 0N:sjamämecentral så har det tagiitsJs.amen PM
angående 04cksriskervid Cementen 3 och 10 som argiord au Tyéns 2013-11-18
(FasttighetenLimhamn l51:463 hette tidzgme Cementen 10.) Enhgt denna PM beskrivs att
E ONforvarar sin eldningsoJa i en cistern om 2000 dplacerad utomhus ca 45 meter $-ån
aktuelltplanområde. Denna ska varajärlagd minst 12 meter från bgnader i ickebrännbart material eller 25 meterfi-an bgnader i brannbarb materia/. Det rekommenderade
skyddsavståendet ti(l bostäder ar 25 meter. ljréns konstaterar att inga kravpåfasader eller
brandteknisk klassjäreh&er utfrån obcksrisk om avståndzt mellan E 0N:s cistern och
iybgnation är minst 25 meter, vilket enligjäreh&andeplanjärslag innebar att bostäder
kan bygas ifastghetsgräm. Vissa kuarter inom deta&lanen ligger i anslutning till kajen
och kommer ha en gdhg koppling till havet. Men aven om inte alla kvarter inom
deta@lanen h&er i detta speciella lage så ar det trots allt så att alla bostäder inom
planområdet hjger inom 300 meterfrån kajen och de bostäder som hjger i kvarteren längre
österut inomplanområdet har stora kvaliteter i sin direktkontakt med det inngröna shoket
och parken.
Det ar inte mojhgt att säkerställa upplåteiseformjär kommande bostäder inomplanområdet i
en deta%pan.
Tdi Stadsområdesnämnd Västers yttrande bifogas en resenration från Moderaterna,
Folkpartiet och SPI daterad 2014-05-28:
Ytterligare ett ärende som visar hur majoriteten gör det svårare för medborgare som
har bil. I ärendet som gailde "Oversiktsplan Södra Hyiiie" lämnade man ett förslag dl
remissen som vi ställde oss bakom.
"Nämnden föreslås ställa sig positiv till bostadsbyggande med olika upplåtelseformer
för att på så satt locka en bredare målgrupp. Trafik och parkeringsplatser behöver
anpassas till en så bred målgrupp som möjligt. Vissa målgiupper är i större behov av
bil varför det bör byggas flexibelt. Det är positivt att kollektiv- cykel- och gångtrafiken
prioriteras men kopplingen till biltrafken måste fungera smidigt för de boende som
behöver det".
Vi yrkade att ovanstående stycke också s k d e anges som svar aven i detta ärende. Av
någon anledning fick v i inte igenom detta. Vi stäiler oss bakom det särskilda yttrande som
moderaterna och folkparaet lämnade i Stadsbyggnadsnimnden där det bLa. trycktes på att
packeringsplatser bör ordnas i p-garage under husen och inte i p-hus i utkanterna. Vi

ställer oss bakom det särskilda yttrande som moderatema och folkpariet h a d e i
Stadsbyggnadsnämnden.

VA Syd meddelar i skrivelse 2014-04-29

följande:

Text under Teknisk försörjning/dagvatten kan justeras enligt följande: Dagvattnet ska
avledas i ledningar då det inte finns behov av fördröjning och områdets utformning
inte bedöms generera föroreningar till dagvattnet. Eftersom dagvattenledningar i
området till viss del leder ut i hamnbassängerna ar det viktigt att marken inom
området saneras från markföroreningar tiil en nivå under vattengång/&aneringsnivå
för ledningar vilket förhindrar att föroreningar följer med dagvattnet ut i Öresund.
Området ska höjdsattas så att vatten vid extrema regn avleds tiii hamnbassängen. Det
finns inga ledningar inom detaljplaneområdet. Det finns daremot ledningar i
omkringliggande gator.
Planbeskrivningen saknar beskrivning över påverkan på vattenkvalitet. Påverkan
bedöms bli ringa med tanke på den låga trafikbelastningen inom området, men bör
ändå tas upp i beskrivningen på samma satt på luftkvalitén.

Stadsbl,ggnadskontorets kommentar Planbesknuningen har kompletterats avseende
påverkan på vattenkuaiitet i enkghet med VA Sydsyttrande.
VA Syd (avfaii) meddelar i skrivelse 2014-05-15 att VA SYD ser positivt på att det
ska dimensioneras för avfaiiet. Det är bra om denna dimensionering ar tillracklig för
fullständig sortering. Med fullständig sortering avses åtta fraktioner; nämligen rest-,
matavfail, tidningar och papper samt förpackningar av metaii, papper och plast. Till
god service hör aven att erbjuda insamling av batterier, och glödlampor samt
småelektronik. Utvecklingen på avfaiisområdet går fort och i framtiden kommer det
med största sannolikhet att vara fler fraktioner för insamling, darför ar det viktigt att
ta tiii yta för avfallsutrymme så att det finns flexibilitet för framtiden.
Den stora knäckfrågan blir ändå hur det är tänkt att avfallet ska kunna transporteras
ut, med tanke på hur gatustrukturen är planerad. Ju tätare det byggs desto mer avfail
alstras och detta måste tas om hand. Det planeras för fastighetsnära insamling, vilket
kommer att innebära flera hamtstallen inom detta område. Det ar viktigt att det tas
höjd för att göra plats för avfailshamtningsfordonet så att det kan stanna vid
hämtstallet i form av en angöringsficka eller dylikt så att bilen inte behöver stå mitt i
gatan och blockera. På många stäiien i Malmö är det så och våra hamtfordon b h
bötfallda för detta. Avfallshanteringen ar en infrastruktur som det måste ta hänsyn till.
O m det ska planeras för angöringsfickor, så måste aven placeringen av
avfallsutq111mena planeras. För hämtstaiiena galler följande krav; hamtvagen inte
överstiger 50 meter och att hamtvagen är hårdgjord samt understiger en lutning på
1:20. Hämtstäiiet ska vara placerat så att backning undviks och att det upplevs som
säkert för aila parter. Vad gailer 8-meters regeln så har hliljöförvaltningen tagit bort
detta krav eftersom det som avgör avståndet ar hur miljöhuset byggs.
Vad galler planering av matavfallskvarnar till tank, så ber vi byggherrarna kontakta
VA SYD för mer information om detta.

Stadr&ggnadkontorets kommentar: Text iplanbeskriuningensdel som behandlar
avfalhlshantering ar reuiderad i enizghet med VASydyttrande.
Raddningstjansten anför i skrivelse 2014-05-23

följande:

E.ons oljecistern
1. Ett PM angående 011-cksrisker daterat 2013-11-18 ar framtaget av Tyréns. Detta PM
baseras delvis på tidigare genomförda analyser i området. I PM:et konstateras att inga
riskreducerande åtgärder är nödvändiga med hänvisning tiii att säkerhetsavstånden
angivna i SL41FS2000:2 överstigs. I aktuellt fali rekommenderar SAIFS 2000:2 att ett
avstånd på minst 25 meter hålls mellan cisternen och bostadsbebyggelse samt 50 meter
mellan cisternen och svånitrymda lokaler så som skolor och sjukhus. I PM:et hanvisas
aven till en strålningsberakning genomförd i en tidigare riskanalys som sägs 1.sa att en
brand i en tänkt pol inte skuiie sprida sig till angränsande bebyggelse. Den
beräkningen ar otydlig, behaftad med ett antal tveksamma antaganden och saknar ett
viktigt resonemang kring var ett läckage faktiskt skulle ta vägen. Raddningstjansten Syd
ser inte denna beräkning som ett bra beslutsunderlag utan utgår ifrån att det ar
rekommendationerna i SAIFS 2000:Z som ska uppfi-las, vilket aven är det som
utredningen i PM:et gör. Alltså bör den framtida planen inte d å t a svårutrymda lokaler
närmre cisternen an 50 meter. Bostäder kan tillatas vars som helst i planområdet då
cisternen ligger placerad mer an 25 meter från planområdet. Raddningstjansten Syd viii
påminna Stadsbyggnadskontoret om att nar avstånden raknas mellan cisternens
befintliga placering och planområdet så inskränks E.ons möjligheter att flytta
cisternen i framtiden. Tidigare utredningar har tagit hänsyn till eventuella flyttar av
cisternen vilket har lett till att en v d har placerats längs gränsen mellan E.ons fastighet
och aktuellt planområde samt att bostäder inte har planerats n a m e ä n 25 meter från
plangransen. Denna fråga bör diskuteras med E.on innan beslut fattas.
E.ons gas
2. På fastigheten Cementen 14 hanteras utöver eldningsoljan aven cirka 500 liter
brandfarlig gas. Av någon anledning nämner ingen av de genomförda
riskutredningarna de skyddsavstånd som ar kopplade d den hanteringen. Enligt de
allmänna råden till SAIFS 1998:7 ska avstånd enligt bifogad tabell hållas om inte en
riskutredning kan visa att samma säkerhet uppnås genom andra åtgärder. I de
genomförda riskutredningarna anges att gasflaskorna hanteras inomhus och därmed
verkar författarna anse att frågan är utredd allrackligt. Men uppgiften om att gasen
hanteras inomhus stämmer inte, gasen förvaras i ett plåtskåp på sydsidan av en av
byggnaderna (enligt telefonsamtal med Roger Assarsson som är anl'aggningsskötare
2014-05-27). Så länge det inte säkerställs att gasen är avskild ifrån omgivningen i
brandteknisk klass El 60 s i ska 100 meter upprätthållas meiian fastighetsgransen och
svanitrymda lokaler. Följande verksamheter klassas som svårutrymda: skola, sjukhus,
daghem eller lokal avsedd att inrymma publik, t.ex. hörsal, biograf, sporthall, kyrka
eller teater. O m avståndet på 100 meter inte halls på grund av nybyggnation kan E.on
få problem nar de söker tillstand för hantering aT brandfarlig vara nästa gång.
Smidigaste lösningen i det aktuella faller bör vara att avtala med E.on om att de
bygger in sina gasflaskor och att de medger att deras möjlighet till att förvara
flaskorna utomhus utan brandteknisk avskiljning försvinner. Om det inte går att

komma överens med E.on bör planen inte tillåta några svårutrymda lokaler inom 100
meter från fastighetsgränsen då det förekommer att gasflaskor flyttas runt inom en
anläggning, något som inte ar lika vanligt när det kommer till stora cisterner.
Omga riskkällor

3. Gällande övriga riskkallor som diskuteras i PM:et har Raddningstjansten Syd inget
att erinra.
Brandvattenförsörjning
4. Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Flödet i brandposterna ska
dimensioneras enligt VAV-norm P-83. Avståndet mellan brandpost och
uppstdningsplats för slackbil får inte överstiga 75 meter. Uppställningsplatsen får
vara placerad maximalt 50 meter från byggnadernas angreppspunkt (normalt entrén).
Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen ar säkerställd senast vid det
tekniska samrådet.
Insatstid

5. Planområdet finns inom normal insatstid.
Raddningstjanstens dlganglighet
6.Om utrymning av personer från bostadshusen ska ske via raddningstjanstens
höjdfordon måste det sakerstalias att det finns förutsatmingar för att detta ska
fungera, det vill saga det inte får finnas träd eiier annat som hindrar uppstaiining och
manövrering av stegen. Enligt de samrådshandlingar som Raddningstjansten Syd tagit
del av så ser det ut att vara problematiskt att kombinera den tänkta gatumiljön med
utrymning med hjalp av raddningstjanstens stegutrusming. O m detta inte kan
sakerstalias måste det tidigt i projekten anges att utrymning får lösas utan
raddningstjanstens hjälp. Denna fråga diskuterades på möte 2014-05-13. På mötet
delades Raddningstjansten Syds Råd och anvisningar som behandlar utrymning ut,
denna finns aven på vår hemsida www.rsyd.se.

Staddygqnadrkontorets kommentar

I. /Frågan kring ~Jeisternernasnuvmandepiucering och m$ihgaj?amtidaplacering har
f q d k a t s iplanebeskrivningen.
2. / I Tyrns PM angående olyckrisker nämner man att E on har tilhtåndjr hantering av
brandfag vara samtgas. Den version av utredningen som k3g tillgrundfr
samrådshandiingen redogiorde intej r om hanteringen av den brandfarhgagasen skulle
kunna ha en inwrkanpa det aktuellapiunfrshget. Riskutndningen ochpiunbeskriviningen
har sedan dess reviderats så att det tydhkors att E 0 N : s hantering avgas inte kan komma
att ha en inverkan på aktuelltplanforsiag eller vice versa./
6./Avsikten ar att så langt m@gt säkra tilkanghgheten sa a# Räddningssfiansten kan
utymma med stegbil I vissa enskil& lagen inomplanområdet kommer det inte vara mqhgt
j r RäddningsQansten aii ha tilkanglághet med stegbil och dar ar au~ktenatt ha Tr2trqphus. Planbeskrivningen anger tydligt vad som galler rörande RöaYnings.+instens
til&anglighet och u~mning./

Region Skåne - Regionala tillväxtnämnden meddelar i skrivelse 2014-05-19 att
Regon Skåne ställer sig positiv tiii detaljplaneförslaget då det ligger i iinje med
strategierna för Det flerkarniga Skåne, daribland att aktivt arbeta med att förtäta
befintliga strukturer och utveckla koiiektivtrafken inom Skånes tiilväxtmotorer. I
utredningen Framtidens kollektivtrafik från 2008 redogör Malmö stad för
ambitionerna att successivt utveckla en spårburen kollektivtrafiklösning för
stadstrafiken. En utbyggnad av Limhamn och orterna söderut ger ett ökande underlag
för en tyngre kollektivtrafksatsning i detta stråk. Region Skåne anser därför att
detaljplanen med fördel kan kompletteras med ett resonemang kring områdets
framtida koliektivtrafikförsörjning dar aven en sådan sparYilösning ingår.

Stadsbyggnadskontorets kommentar Med ett ökat befolkningsunderlagså vill Malmö stad
ocksågärna satsapå att utöka kollektiz~tr@kensomforsöljer denna del au Limhamn. Det
finns tankarpå attforbinda Limhamn med centrala MaImö med påmagpå längre sikt,
men avsikten är da att spåwugen ska dras i en sträckning i Linnegatan då man har bedömt
att man har har e t i störe befolkningsunderhg. Däremot villMaimö stadgarnafortsatta ha
en dialg med Skånetr4ken i detfofisatta arbetet angående hur aktuelltplanområde, samt
omgivande område, kan@ engodforsöl;;nngmed kollektivtrafik ij?amtiden.

FOLJANDE HAR INGET ATT ERINRA MOT FORSLAGET

Malmö Museer

7,

SAKÄGARE OCH OVRIGA
Malmö Sjöscoutkår anför i skrivelse 2014-05-19

följande:

Vid ett informationsmöte för boende och verksamhetsutövare arrangerat av
Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret och Skanska i Malmö sjöscouters lokal på
glasbruksområdet den 5 maj 2014, redovisades de fortsatta planerna för byggnationen
kring Limhamns Norra hamn och på On. I sammanhanget nämndes att det tinns
planer på en öppningsbar bro över hamnen och då ev. i Vaktgatans förlängning, Som
motiv för detta angavs att räddningstjansten kraver detta.
bialmö Sjöscoutkår bedriver sedan många år tillbaka verksamhet i Limhamns Norra
hamn. Det ar en verksamhet som fått ett kraftigt uppsving under senare år.
Bostadsbyggandet i området har haft stor betydelse för detta och vi valkomnar en
fortsatt bostadsproduktion. hialmö Sjöscoutkår vill som ideeil förening för framförallt
barn och ungdomar och med inriktning på sjöliv spela en viktig social roll i den
framväxande stadsdelen. Omfattande investeringar i våra anlaggningar har möjliggjort
åretsruntverksamhet. Seglingssasongen som omfattar perioden maj t.0.m. september
månad lockar ett stort antal ungdomar. Vårt båtmaterial ar omfattande och under
ständig utveckling.
De eventuella planerna på en öppningsbar bro inger mot denna bakgrund stark oro.
Vi ar för vår verksamhet beroende a\- att komma ut och in ur hamnen på ett enkelt
satt och detta vid i princip alla tidpunkter under seglingssäsongen. O m tillkomsten av
en eventuell bro skulle försvåra förutsättningarna för detta blir vår verksamhet starkt

lidande. Det skulie naturligtvis också påverka forutsättningarna för utveckling av
övrigt båtliv i hamnen.
O m det vid en fortsatt byggnation på On, av räddningstjänstskal, bedöms som
absolut nödvändigt att anlägga en bro skulie en lösning, som tillgodoser våra
verksamhetskrav, kunna vara att bron i normaraget är öppen och endast stängs vid
Funktionstestning och vid tiilfalien då räddningstjänsten har behov av det.
Malmö Sjöscoutkår utgår från att på ett aktivt satt får delta i det fortsatta samrådet
kring frågan.

Stadsbyggnadskontorets kommentar E n möjizghet att byga engång- och ykelbro (iforsta
hang finns med i översiktsplanen, som ar en övergripande strategi& phn som omfattar hela
Malmö kommun. Deifinnsför tilfäliet inga konkretaplanergällandedenna bro eller medel
ausattafor detta ändamåL Man kan i nuläget inte vara sakerpå att det kommer att bygas
en bro. Om det iframtiden uppst& mer konkreta diskussioner kring denna bro anser
Malmö stad att Malmö $öscoutkår är en viktig diskussionspattgällandeufoormning och
placering av en sådan bro. Det är en sjalvklarjömtsattning att M a h ö sjosscoutkår ska
kunnafo~ättasin verksamhetpåplatsen.

BRF Glasbruket 3 anför i skrivelse 2014-05-11

Följande:

Ang höjder så har vi aiia blivit informerade om en bebyggelse som består av hus som
motsvarar våra hushöjder och att bebyggelsen liksom på vår sida Barlastgatan är
högre utåt havet och lägre inåt land. Vi har naturligtvis dock inte raknat med att det
ska bli tätbebyggt med så många som 800 lagenheter. Vi som väljer att bosätta oss här
ute på Limhamn har lugnet som en tung faktor för det valet så detta kanns som en
stor förändring, Om man d bo nära havet och tätbebyggt så hade nog de flesta valt
Västra hamnen istället. Det är viktigt att Malmö får ha sina olika delar med olika
känsla som tillgodoser olika behov. Vi tycker däremot att det är positivt med bostäder
istäilet för industri och kontor. Själva kanslan i förslaget, med kvartersbebyggelse i
olika höjder och med grönytor och gängstråk, kanns i grunden bra.
Vi önskar också att det tas fram en ordentlig plan för kollektivtrafiken i området och
att parkeringsmöjligheterna blir tiilräckiiga.

Stads~gpnadskontoretskommentar: Omvandlingen av hela denna &l av Limhamns
hamnområde har barapåböjats. Sedan deforsta bostäderna byggdes i området langs kojen
så har avszkten varit att bebygga heh den del avplanområdet som ingår i Glasbruksplanen
dp 4637. Avsikten har aldng vant att bara bygga några bostäder längst ut vid kajen och
lämna resten av området obebyggt. Det ar tvättom engrundlaggande tanke att det område
som ni bor ifår en natlrrhg sammankoppling med det befint&sagamlaLimhamn så att
allmän service som skolor ochforskolor, sporthahr bblïr utbggda och likad att det blir ett
befolkningsunderkrg som ger ettfungerande underlag tillde lokaler som redan idag ar
f&d&byggda längs k q i n $jetfi.ån stadens sida är att detta ska bli en stadsmi'ö som till
största del består au bostäder men också lokalerfor centrumfunktioner,parker, h e r , skolor
OSU.

Kerstin Akerman anför i skrivelse 2014-05-05

följande:

Jag gillar inte tanken på att ha ett hus som stör utsikten, som man betalat mycket för.

När jag köpte min lägenhet så fick jag besked om lagre bebyggelse av JhP. Det skulle
inte bli några höghus nere vid sjön. Tvärtom skulle det bli strandpromenad och ev.
uteserveringar. Det harmonierar inte med er syn på hur området ska se ut.
Varför inte ha högre hus lite langre bak så att det kan bli den dar mysiga
strandpromenaden. Så att folk får ett trevligt strövområde, att man kan promenera
från ö-vagen ner mot Turning Torso.
Vi kanner väl oss d a lite lurade. Vi har ju som sagt köpt våra lägenheter för dyra
pengar för att vi skulle få njuta av utsikten.
Jag hade inte köpt min lägenhet iallafail, om jag visste att jag fick titta in i ett höghus.
Lägenheterna kommer att förlora i värde och kommer att vara svårsålda.
Önskar att N tänker om innan denna plan beviljas

Stadsbyggnadrkontoreu kommentar Detphnpförslag som varit ute på samråd motsvarar tilL
stora &/ar de bygpnadshöjder som arfäststaiida i den nugälland? detalrpbnen 4637for
kvarteret Glasbruket. Den nugallande detajjplanen anger 20 meter i bygnadshöjd Detta
motsvarar 6,s våningm Planen medger dessutom att man bygger takvåning tiii 60% av
takytan och med en höjdpå 3 meter och dämtöuer medgespå takvåningen e f f tom med
hogsta byggnudrhöjdpå 3 meter. Detta innebär att nuvarande detajjplanger ratten att bygga
centrumfunktioner och icke-störande industner i 8,5 våningar i bland annat hörnet
BarIasgatan/Glasbmkskajen. I nu aktuelltfislag till d?tajjpLan (dp 5303) medges att
man i &ffal@far bygga bostäder med centrumfunktioner i bottenvåningen i 7 våningar och
därutöver medges aii manfår uppföra en takuåning/uindsvåningM 4 0 % av takytan med en
högsa höjd au högst 4 m. Detta innebar att manfår bygpa i totalt 8 uåningar enligt
fonslagen detalrphn.
Syftetjån stadens sida är att detta ska bli en stadsrni40 med största delen bostäder men
också med ett stort inslag av centrumfunktioner och aliman sem'ce som sko/or,forskolor,
sporthall och allmänna kajer, parker och to%.
Erkki Johansson anför i skrivelse 2014-05-06

följande:

Refererande till samrådsmötet den 2014-03-10 och den 2014-05-05 tog vi upp frågan
om planering av bussFörbindelser inom området, men inget konkret har presenterats
hittills. Det verkar som att ärendet bollas bara mellan Statsbyggnadskontoret och
Skånetraf&en/bussbolagen utan resultat. Presentera ett förslag tili oss boende innan
det ar for sent!

Stadr~ggnadskontontskommentar Det vi konkret vet i skrivande stund ar aii det kommer
bli ett nytt lageefor en busshåliphtspå Övagen, mellan de silos som ska bygäs om och
Dragorkajen. Kajen, mellanglasbruksomradet och Ouägen, kommer attfardigstailas av
gatukontoret när detajjlanenfor den västra delen au Cemenfabriken arfärdig.

Staden och byggherrar i området har en pågående diahg med Skånetrajken angående vikten
av att vi tiLIsammansgör uad vi kanför att iframtidenfå en barn kolLektiuh-ajkfirsö~ning
au hela Glasbruks- och Cementenområdet.

Annika och Hans Rasmusson anför i skrivelse 2014-05-08 följande:
Vi kommer att bli starkt påverkade av det nya förslag dl detaljplan som ar framtagen
för kvarteret Cementen, nordvästra delen (DP5303). Våra synpunkter galler primärt
detaljplanens Förslag om att tillåta ett åttavåningshus (sju våningar plus takvåning) i
nordvästra hörnet av området, längst fram vid kajkanten. Vi har tagit fram ett
alternativt förslag för placering av de olika tillåtna höjderna. Detta förslag innebär att
ni fortfarande får ut lika många våningar på marken och därmed också fortfarande
kan sälja marken tiii samma höga pris (och budgetera markförsaljning till samma höga
belopp). Däremot så drabbas inte vi som redan bor i området och blir lurade om
förutsättningarna andras jämfört med hur de var nar vi flyttade in.
Synpunkter på detaljplanen
Det stora problemet ar att nar vi köpte vår Iagenhet, så medgav dåvarande detaljplan
fem våningar (20 meter byggnadshöjd). "Närmast Barlastgatan får butiker,
föreningslokaler, restauranger och dylikt finnas. Byggnadshöjden motsvarar fem
våningar närmast kajen, eventuellt fyra om verksamheterna kräver hög bjäiklagshöjd.
Byggnadshöjdema är minskande tiil tre våningar i den nord-östra delen".
(l'lanbeskrivning DP4637 sidan 6) Byggnaderna föreslås vara i fem vaningar mot kaj
och mot den nya delen a r Packhusgatan (norr om värmeverket), tre våningar mot
Vaktgatan, Barlastgatan och Magasinsgatan och två våningar i det inre av
bostadskvarteren. (l'lanbeskrivning DP4637 sidan 6)

I iilustrationsplanen för DP4637 kan man dessutom se att husen söder om
Barlastgatan ar lika höga som husen norr om Barlastgatan.
Antalet våningar ar nu ändrade från fem till åtta. Det anges ingen max hyggnadshöjd,
varför vi inte kan ta stallning till argumentet att den nya byggnaden inte kan bli högre
an 20 meter, utan vi f& helt enkelt utgå ifrån, att risken för en högre byggnad ar
överhängande med tanke på att byggnaden fått tre nya våningar. I ett basta scenario
(tre meters våningshöjd, takvåning fyra meter) b h byggnaden 25 meter. Det ar trots
allt 5 meter högre an i tidigare plan.
Detta faktum ar mycket oroande för oss. Det som framförallt kommer att påverkas
ar:
Marknadsvärdet: Vi betalade 500 000 kr mer för vår l'agenhet på femte våningen,
jämfört med en lägenhet på första våningen. Detta marknadsväxde byggde på då
rådande förutsättningar (DP4637). Vår Iagenhet kommer tappa mycket i
marknadsvärde om huset mittemot byggs i fullhöjd, något som givetvis påverkar oss
mycket negativt. Vi känner oss lurade. Som privatperson förutsätter man att en
detaljplan skall ligga fast och följas, åtminstone sedan byggnationen för området
påbörjats.

Upplevelsen av området: I Planbeskrivning DP4637, sidan kan man utläsa:
"Kaj- och hamnmiljön och närheten d l Ribersborgsstcinden ger ovanligt stora
möjligheter d l rekreation och fritidsaktiviteter. Områdets specieila kvalitet är att det
ligger vid hamn- och rekreationsområde och detta har inspirerat och påverkat
utformningen av planförslaget."
Man kan alltså konstatera att kommunen såg att Limhamns Sjöstads särart är ett
havsnära boende, med fokus p i lugn och friluftsliv. Att bygga ett åttavåningshus
längst ut på kajen, kommer effektivt att ta bort den mysiga kanslan för de besökare
som vili flanera langs kajen. Ett annat potentiellt problem vi ser är att det ligger höga
hus (fem och sju våningar) Iangre in på Barlastgatan, där det kommer att byggas
radhus mittemot. Vi tror att detta kommer att upplevas som en mur av de som ska
flytta in i ett radhus.
Vårt boendes förutsättningar: När det nu planeras för ett åttavåningshus, förändras
vårt boende i grunden. Idag har vi, under en stor del av året, ljusflöde in i Iagenheten,
och solijus på balkongen under en stor del av dagen. Ett så pass högt hus, skuiie
istdet lagga vår balkong i skugga och mörker under en stor del av dagen, även under
sommarhalvåret. Det är också så att hela huset påverkas om ett stort höghus byggs,
då solljuset mot hela huskroppen försvinner, och därmed påverkas sannolikt
energiåtgången för uppvärmning av vårt hus.
Nytt förslag
Byggnaden närmst kajen längst ut på Barlastgatan sänks från åtta (sju plus takvåning)
d l sex (fem plus takvåning) våningar. På så vis åstadkoms den efterfrågade
dynamiken (olika höjd på husen Iangs kajen), samtidigt som vi som redan bor på
Barlastgatan slipper den kalldusch som ett attavåningshus innebar.
Justering av byggnader längst östenit i hörnet vid Packhusgatan. Byggnad på tidigare
sex @lus takvåning) våningar höjs ull sju viningar @lus takvåning) och byggnad på
tidigare fem våningar @lus takvåning) höjs till sex våningar @lus takvåning). I detta
hörn ligger värmeverket, vilket gör att högre hus passar bättre in i här. Det Finns
heller inte några befintliga boende som drabbas, utan de som flyttar hit får en schysst
chans att ta stäilning tiil om man vill bo med de intilliggande omgivningarna.
Avslutningsvis
\'i hoppas att ni tar er tiden att studera vårt förslag ordentligt. Det innebär en liten
justering för er, men en oerhörd förändring för oss. Vi hoppas att vi ska slippa mer
oro kring vad som kommer att ske på andra sidan Barlastgatan, och att vi i framtiden
kan njuta av ett trevligt och välanpassat område, utan att behöva oroa oss för att den
dagen vi säijer drabbas av en ekonomisk smäll som påverkar hos livet ut.

Stadsb_gnadskontonts kommentar Detplanförsiag som vant ute på samråd motsvarar till
stora delar de b_gnadshöjhrsom arfarttu/lda i den nugäLlanh detahkmen 4637för
kvarteret GLasbwket. Den nugalianh detaj$lanen anger 20 meter i ignadshhöjd Detta
motsvarar 6,s våningar. Planen medger dessutom att man bygger takvåning tiM 60% av
takjtan och med en höjdp; 3 meter och dämtöver medgespå takvåningen ett torn med
högsa &gnudrhöjdpå 3 meter. Detta innebar att nuvarande detallplanger räiten att b g a

centmmfunktioner och icke-störande indushir i 8,5 uåningar i bland annat hörnet
Bar/as~an/Glasbn/kskqen.I nu aktuelltj%rslagti// detaip/an (L@5303) medges att
man i detta &gefar bgga bostäder med centmm@nktioner i bottenvåningen i 7 yaningar och
dantöuer medger att manfår uppföra en takvåning/uindrvaningtill 40% au takytan med en
högsta höjd au hagst 4 m. Detta innebär att manfår bygga i totalt 8 uåningm enhgt
föreslagen detai$lan.
Lars Erik Ivarsson anför i skrivelse 2014-05-11

följande:

Angående ändringen av detaljplanen på "Dl' 5303 Nordvästra delen av cementen" till
bostäder som du presenterade, så var det mycket prat om att man måste förtäta
byggandet. Vid dagens förtätning av bostäder medför att ni inte godkanner att man
glasar in sina balkonger just med det argumentet, att det är för tätt mellan husen. Här
ute i Limhamn vid havet blåser det mycket så en inglasad baikong hade inte varit så
dumt, om man nu hade fått bygglov. Vår förening på Glasbmket har Ett avslag på
grund av att husen ligger för nära varandra. Ett märkligt argument, eftersom en
inglasning inte gör att huskropparna - eller balkongerna för den delen -på något sätt
kommer närmare varandra.

Stadsbggnadskontorets kommentar Det är svårt att i $erhandge klarhet i uarfor ni stött
på svångheter i er bygglousansökangallandeinglasning au balkonger. Dettaförslag till
detaj$lan innehåJler ingen bestämmelse som anger att man intefårglasa in balkonger.
Anders Andréasson och Boel Olsson anför i skrivelse 2014-05-15

följande:

Jag och min sambo har äntligen fått en dröm att slå in nämligen att bo centralt och
nära havet i en ganska lugn miljö.

En förlängning av Limhamn med allt vad det innebär, en idyli nära till alit.
Hade vi velat ha mer trafik, liv, butiker mm så finns alternativet Vastra hamnen, men
dit ville vi inte.
Vi tänker närmast på följande:
-

Mycket mer trafui, det börjar redan bli problem med parkeringsplatser.

-

Tätare bebyggelse.

-

Hyres o bostadsrätter ( ett nytt Annestad??)

-

Det finns fortfarande lagenheter här som inte är sålda.

-

För hög bebyggelse närmast kajen.

-

Behövs inga butiker mm, Limhamns centrum har allt.

-

Inget nytt Vastra Hamnen här!

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Omvandlingen av hela denna del au Limhamns
hamnområde har barapåböjats. Sedan defösta bostäderna bggdes i området langs kajen

så har avsikten varit att bebga hela den delavphnområdet som ingår i Glasbruksplanen
dp 4637. Avsikten har a& varit att bara b g a några bostäder hngst ut vid kajen och
lämna resten au området obebgt. Det är tvärtom engrundla&ande tanke u f fdet område
som ni bor ifår en naturhg sammankoppling med det bbefintlgagamlaLimhamn så att
allman service som skolor ochförskolor, sporthallar blir utbygqda och likaså att det blir ett
befolkningsunderlagsom ger ettfungerande underlag till de lokaler som redan idag ar
färdagbgh längs kajen. Syftetj+ån stadens sida är att detta ska bii en stadsrni@ som till
största del består au bostäder men också lokaler@r centrumfunktioner,parker, kojer, skolor
osv.
E. ON Elnat anför i skrivelse 2014-05-12

följande:

För att kunna försörja planområdet med el behövs tre nya natstationer. För att
möjliggöra byggandet av tre nya natstationer föreslår vi att de två byggratter för
natstation som redan ar redovisade på plankarta och i planbestammelser kompletteras
med ytterligare en byggrätt. \'i föreslår att den tredje nätstationen placeras enligt
sydöstra delen av planen i anslutning till Packhusgatan.)
bifogad karta. (I
Enligt starkströmsföreskLiftema måste avståndet mellan nätstation och
brännbar byggnad/byggnadsdel vara minst fem meter. Bestämmelsen fmns
för att begränsa brandspridning från nätstation till byggnad vid eventuellt fel
i nätstation. Det i starkströmsföreskLiftema redovisade minitniavståndet innebär aven
fördelar med avseende på natstationens magnetfalt. blagnetfaltet ar förhåliandevis lågt
fem meter från en natstation. Enligt illustrationsplanen är avståndet mellan föreslagna
byggnader och byggrattema för natstation över fem meter. Eftersom planen trots d t
tillåter bostäder och arbetsplatser i direkt anslutning till byggratterna för natstation
föres12 vi att planbestammelsema kompletteras med en bestämmelse som innebar att
avståndet melian natstation och brännbar byggnad/byggnadsdel måste vara minst fem
meter.

Stadsbygnadskontorets kommentar Effytterhgare lageför natstation ar inhgtpå
plankartan i enlghet med E. onts önskemål:
Dejreslagnu hgenaför natstation arjusterade viketgör a# stationerna i samthga lägen
hamnar 5 meter eller mer zj+ånfasad.
E. O N Varme anför i skrivelse 2014-05-14 följande:
E. O N Varme Sverige AB (E. ON Varme eller bolaget) har tagit del av inkomna
handlingar i rubricerat ärende och vill framföra följande synpunkter.
E. O N Värme ar berörd av detaljplanen dels för att bolaget har ijänvänneledninga
inom planområdet och dels såsom ägare av dlplanområdet angränsande fastighet med
darpå belagen produktionsanlaggning FFC) för fjämtäxne. LFC drivs i enlighet med
galiande miljötillstånd beslutat 1996-07-11 och överskrider inga gränsvärden vad avser
buller och andra utslapp i förhållande till omgivande behtlig bebyggelse. Vad gälier

produktionsanläggningen FFC) så måste detaljplanen utformas så att det inte kan
uppstå några inskränkningar i driften framöver. Anläggningen är av stor betydelse för
stadens fjärrvärmeförsörjning framför allt såsom spetsanläggning vid hög förbrukning
vid kalla vintrar, men E. O N Värme vill betona att bolaget har ratt enligt gallande
rniljötilistånd att köra anlaggningen 4 000 timmar per år. En förutsättning för att
bolaget ska kunna acceptera planförslaget är att kostnader för eventuella
anpassningsåtgärder som kan bli aktuella att vidta på LFC dl följd av att bebyggelse
uppförs enligt planförslaget inte drabbar bolaget. Av planhandlingen måste man av
denna anledning kunna utläsa att det ingår i exploatörens ansvar att utforma
planförslagets bebyggelse så att gällande gränsvärden avseende buller och andra
utslapp från LFC inte riskerar att överskridas samt att exploatören elier annan part
skali ersatta E. O N Värme för kostnader för eventuella anpassningsåtgärder.
Produktionsanlaggningen PFC) alstrar vissa ljud, främst vid drift, som kan uppfattas
som störande av boende och andra i närheten. D å Malmö Stad tog fram detaljplanen
för området Glasbruket (akt 1280I<- DP4637) hänvisades tili två
industribullerutredningar, framtagna av akustikgruppen. I denna detaljplan gränsar
fjärrvarmecentralen till ett industriområde och först darefter på ca 250 meters avstånd
planerades bostäder. Man konstaterade då i planbesknvningen att för viss del av
bostadsområden skulle riktvärdena för externt indusmbuller vid planerade bostäders
fasader inte kunna hallas.
Mot bakgrund av detta, undrar E. O N Värme hur detaljplanen (Dp 5303) skall styra
att de planerade nya bostäderna på betydligt kortare avstånd från tomtgränsen för
Cementen 14 ges en sådan utformning att gallande riktvärden kan hållas? S detaljplan
med ärendenummer D p 5099 avseende område söder om Cementen 14 slog man fast
ett minsta avstånd om 25 meter från tomtgräns till bostäder i enlighet med
sprängämnesinspektionens Föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor (SAIFS
2000:Z) med ändringar i SAIFS 2000:5. En förutsättning för denna placering var att
en vall om 30 cm uppfördes i tomtgräns. Enligt mätningar på plankartan ar detta
avstånd nu istället 15 meter. E. O N Varme menar att ett minsta avstånd om 25 meter
bör galla aven för planområdet norr om Cementen 14 fönitsatt att gallande riktvärden
enligt resonemang ovan kan innehillas vid denna placering av bostäder
E. O N Varme vill att texten p i sidan 19 angående vilka dagar per månad LFC körs
byts ut. Texten bör bytas ut di; Vid normalår kör anlagpingen 5-10 dygn under
perioden november dl mars.
E. O N Varme bar en befintlig fjärrvarmeledning ovan mark inom planområdet som
försörjer byggnader inom området Glasbruket. I samband med exploatering av
e att markforlagga denna fjärvärmeledning.
området med gator kommer E. ON T.*'
O m avsikten är att uppföra en mindre vall i tomtgräns mellan Cementen 14 och
planområdet får samtliga kostnader för denna baras av exploatören. Exploatörens
kostnadsansvar enligt detta sscke måste framgå av planhandlingana (exempelvis
under genomforndehagor).S god tid innan arbeten vidtas i närheten av
fjärrvarmeledning skall exploatören kontakta E. O N Varme, nätansvarig
Martin.Hartler@eon.se te1 0706-00 28 21. Vid arbeten i närheten av fjärmarmeledning
skall exploatören Nampa de regler som E. O N Varme har rörande sådana arbeten.
Bifogar "Bestämmelse för grävarbeten nara fjärrvärme- och fj a x k y i a l e d i .

För m r kung p r o d u k t i o n s ~ m
IFC var god kontakta Ro-m. Assarsson@.eon. se te1
0703-255445.
E. ON lTätme är positiva d
i att kunna ansluta bebyggelsen tiil fjärrvärmenätet och
med beaktande av ovanstående synpunkter ställer sig E.ON Värme positiva di
planförslaget.

Stah~ggnadskontorefskommentar:
Som underlag till dettaforslag till detaj)lan har tagitsjam en PM angående o&cksrisker
vid Cementen 3 och 10 som argord av l j ~ d m2014-09-25 (Fnrtgbeten Limhamn
151:463 hette tidgare Cementen 10.) En& denna PM beskrivs att E ONföwmar sin
eldningsoja i en cistern om 2000 r?placerad utomhus ca 45 meter $ån aktz/ellt
planområde. Denna ska varaforlagd minst 12 meter @n bygpnader i icke-brännbart
material eller 25 meterjån &gnuder i brännbart material. Det rekommenderade
s!yddravståendet till bostäder ar 25 meter. Qre'ns konstaterar att inga krav påfarader eller
brandteknisk. klarsforeligger u & j ~ o&cbisk
n
om avståndet mellan E 0N:s cistern och
nybgnation ar minst 25 meter, vilket enlgtforeh&andeplanforslag innebar att bostäder
kan byggar ifastighetgräns.
Texten som beskriver antalet dagarper år somjamamecentralen ar i dr$ är ett citat
hämtatfin bullerutmdningensom Akustikgruppengorde 2005. Tmts att utredningen ar
gammal så har det intefunnits anledning attgöra en ny @ersom dengrundar sigpå samma
tillrtånd som E on har idag så szit;an som anger antalet dagarper år som anläaningen är i
dnji har ingen reell betydelse utanfinns mer med som enjngennjning om ung(2rhg
användning. Men .jaIvklart ska s@an vara korrekt och ar reviderad iplanbesklivningen.
Skanska är medveten om att denjamameledning somförörjer de utbyggda bostäderna i
Glasbruket ska laggar i någon av degator som ska byggas inomplanomr2det.
En& ovanstående PM angående o~cksriskergiordau Q d n s 2013-11-78 sa kommer man
j a m fill att &n i dp 5099järeskrivna vallen på 30 cm inte behöverforeskrivasi denna
detaljlan. $ j e t med en vall ar attfordröja qridningen av en pölbrand vid ett eventuellt
läckagejan ojecisternerna. På denna sida om LFC h&er Packhusgatan mellan LFC och
aktnelltplanområde vilketgör att det intefinns någon liknandefinktian attblhfor en vall
langs med Skanskasfastighetgrans i anslutning till Packhusgatan.

Tele 2 anför i skrivelse 2014-04-22 att de har ledningar på berörd fastighet enligt
bilagd karta. Tele 2 önskar behåila ledningarna i befintligt Iage och förutsätter att
eventuell flytt bekostas av kommun, exploatör eller ny ägare.
Stads~ggnadskontoretskommentar Iplanbeskriuningen anges att eventuell~ytteller
ombgnad av ledningar ska bekostar av exploatören.

Skanska Sverige AB anför i skrivelse 2014-05-15 följande:
Plankarta:
1. BCID har tillkommit samt texten: hiinst en lokal per fastighet skall fmnas. Racker
det inte med utformningsbestämmelsen v l ? Avsikten är förberedelse för minst en
lokal per fastighet.
2. BClDP har tillkommit samt texten: hlinst en lokal per fastighet skall finnas. Racker
det inte med utformningsbestämmelsen v l ? Avsikten ar förberedelse för minst en
lokal per fastighet.
3. Placering teknisk anlaggning (elstation) ligger väldigt nara huskropparna. Iaaras
säkerhetsavstånden eller skall det sakerstälias i och med EON:s remissvar?
4. Inplacering av multihus medför problem med tiildelad BYA . En skiivelse som
tillåter avvikelser i BYA-fördelning vid byggnation av multihus måste adderas.

5. Inom kvarter E i den norra delen har en del BYA fallit bort i samband med
justeringar av storlekar och höjder. 300 BYA 7 vån bör vara 600 BYA. 700 BYA 5
vån kan däremot justeras ner.
6. Egenskapsgransen i Kv. H som anvisar parkeringshuset bredd bör justeras så att
både fyravåningsskeppet och femvåningsskeppet får en bredd på 18m för att
tillgodose ett så effektivt hus som möjligt.
7. Egenskapsgransen på ett par stälien är inte vinkelräta utan behöver justeras. Galler
Kv. C sydvästra hörn, I<v. E sydvästra hörn samt Kv. G östra sida.
8,Egenskapsgränsen i samband med våningsskillnader bör justeras så att de alltid
tillåter isolering på utsida i översta planet.
Planbestämmelser:
Användning av mark:
9.BCD, BClD, BCDP samt BCIDP: behöver det stå att underjordisk parkering under
mark ar tillåtet elier skall det anses att det går att tolka in i texten?
Begränsning av markens bebyggande:
10. Uthus på kvartersmark, ny text har tillkommit, Tak skall uppföras med vegetation.
Hur grönska skall uppnås på egen kvartersmark bör ligga i exploatörens händer. Text
bör utgå.
11. Vad galler text om uthus anser vi att bestämmelsen bör vara densamma för all
markerad begränsning av mark, dvs total yta om 100 kvm.
Markens anordnande:
12. Bestämmelsen om plantering ar missvisande samt text om att trädplantering skall
finnas. Huvudsyftet med kvartersgatan ar parkering och omfattning av trad måste
kopplas till iiiustrationsplan.
13. Ny text: Grönytefaktor 0,5-0,6 per kvarter skaii uppnås.

IGav på grönytefaktor bör utgå. Bör ej vara kciv på grönytefaktor för exploatörens
egen mark. Närhet till Limhamnsfaltet mm ger dessutom grön närhet. Nyligen
antagna detaljplaner i området har ej denna föreskrift.
Utformning:
14. Utöver tillåten totalhöjd (antal våningar avses?) medges aven anordnande av
teknisk anläggning till en begränsad omfattning och på ett sätt som är integrerat i
byggnadens gestaltning.
15. Loftgångar får endast fmnas mot gård och i begränsad omfattning, ny text har
Ullkornmit. Bör strykas med hänsyn till planflexibilitet och framtida förändringar av
efterfrågan. Området kommer byggas ut över lång tid vilket kcaver flexibilitet.

16. Planbestämmelsen 1'2 bör generellt medge att utskjutande ytterväggckonstruktion
i syfte om energieffektivisering,typ passivhus, tillåts inom hela egenskapsområdet.
Störningsskydd
17. Bestämmelse kring industribuller bör referera tiil den aktuella versionen av
Naturvårdsverkets "Råd och riktlinjer - riktvärden för externt industribulie? vid den
faktiska tidpunkten för bygglovsprövningen. Området kommer byggas ut över en lång
period, viket gör att föreskriven bestämd version kan vara inaktuell.
18. Bestämmelse kring riktvärden för trafikbuller bör referera till den aktuella
versionen av BBR vid den faktiska tidpunkten för bygglovsprövningen. Området
kommer byggas ut över en lång period, d e t gör att riktvärden som återfinns i tabeii
kan vara inaktuella vid bygglovsprövning. Tabeii bör utgå.
Administrativa bestämmelser:

19. Bestämmelse om markföroreningars avhjäipande innan bygglov beviljas bör utgå,
detta kan kontrolleras innan starbesked medges.
Synpunkter iilustrationskarta:
Generellt:
20. Husen är illustrerade med en grön kulör på taken. Detta är endast ett kulörval och
visualiserar ej utbredning av grön växtlighet på taken.
Planbeskfivning
Koilektivtrafk
21. Sid 5: Mtp att det är ca 4 000 bostäder som planeras för i Limhamns
industriomr&dear högst Önskvärt att ökad kapacitet och turdragning för buss lyfts
högt upp på agendan, s&att Limhamns industriområde kan utvecklas som en hållbar
stadsdel och dar bilberoendet inte styr stadsplaneringen eller den enskildes möjlighet
att bo dar genom att denna måste ha en bil.
Grönska på kvartersmark:
22. Sid 10: "Planen föreskriver en grönytefaktor om 0,5-0,6 per kvarter ska uppnås".
Bör ej vara krav på grönytefaktor för exploatörens egen mark. Närhet till
Limhamnsfaltet mm ger dessutom grön närhet. Nyligen antagna detaljplaner i
området har ej detta kommunala sarkrav i planbestämmelsen.

23. Sid 10: "planen föreskriver gröna tak på komplementbyggnader."
Bör ej vara ett krav om grönt tak på komplementbyggnader. Hur grönska skall
uppnås på egen kvartersmark bör ligga i exploatörens händer.
Parkering:
24. Sid 13: "Utifrån att planområdets läge inte är gynnsamt ur kollektivtrafiksynpunkt
är detta ett område i staden dar normen bedöms ligga på 0,8 bpl/lgh med ett tillägg
på 0,1 bpl/lgh för besök. Malmö stad ser dock gärna att man inom planområdet
tillgängliggör en viss andel av parkeringsplatserna för bilpool och om så sker kan en
ny bedömning av bilplatsbehovet göras i bygglovskedet."
Utifrån de diskussioner vi har haft om parkering har vi utgått ifrån en norm om max
0,8 bpl/lgh (inkl besök) som dimensionerande för området. Genom att sätta en
återhållsam norm ges Limhamns industriområde förutsättningar att utvecklas som en
hållbar stadsdel och dar bilberoendet inte styr stadsplaneringen eller den enskildes
möjlighet att bo där genom att denna måste ha en bit.
Tekniska genomförandefrågor:
25. Sid 16: "I samband med bygglov ska också säkerställas att området är sanerat för
ändamålet.''
Detta kan kontrolleras innan startbesked medges, bör inte tas i bygglovsprövningen.
hiarkföroreningar:
26. Sid 18:" Detaljplanen en administrativ bestämmelse som innebär att bygglov inte
far ges förrän eventuella markföroreningar är avhjalpta." Detta kan kontrolleras innan
startbesked medges, bör inte tas i bygglovsprövningen.
Elektromagnetiska fdt:
27. Sid 18:" Två föreslagna Iagen för nätstationer finns inom planområdet"
Placering teknisk anläggning (elstation) ligger väldigt nära huskropparna. Naras
säkerhetsavstånden eller skall det säkerställas i och med E0N:s remisssvar?
Industribuller:
28. Sid 18: Bestämmelse kring industribuller bör referera till den aktuella versionen av
Naturvårdsverkets "Råd och riktlinjer - riktvärden för externt industribuller" vid den
faktiska tidpunkten för bygglovsprövningen. Området kommer byggas ut över en lång
period, vilket gör att föreskriven bestämd version kan vara inaktuell.
Trafikbuller:
29. Sid 19: Bestämmelse och text kring riktvärden för trafikbuller hör referera till den
aktuella versionen av BBR samt övriga styrande dokument vid den faktiska
tidpunkten för bygglovsprövningen. Området kommer byggas ut över en lång period,
vilket gör att riktvärden som återfinns i tabell och text kan vara inaktuella vid
bygglovsprövning. TabeU och text bör utgå.
Admuiistrativa frågor:
30. Sid 22: "Detaljplanen innehåller en administrativ bestämmelse som innebär att
bygglov inte får ges förrän markföroreningar ä~ avhjalpta."

Detta kan kontrolleras innan startbesked medges, bör inte tas i bygglovsprövningen.

Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1.-2. /Anuandningsbesthmelsen sorker centrumanvandningen i de lokaler som i
ordningsstalisi bottenvåningen i eniaghet med u~ormningsbestammeisenvl.
3. o 27. /Nätstationernas läge arflyttade inomplanområdet så att de nu I&er mer an 5
meter)& angränsandefasad
4. - 8. /$qunkter ar bearbetade i samråd med Skanska.

9. /Att anordna undejordisk parkering har stöd i den ringbrickade rastreringenpå
bostadgårdarna Ett eventuellt undejordisktgarage under dessagårdar ska syf titill att lösa
tillackiagparkeringtill de bostader- eller cenh/mfunnktioner somjnm i Ö@t inom
kvarteret med angiven anuandningsbestammeise, det ar då inte nödvan& att specgcera P
som en del i användningsbestammeisen.
10. o 20. o 23. /Att tak ska uppföras med vegetation är något som ar hmphgtför att
fordröja en del au utrinningen au dagvatten inom kvarteret. Det stimulerar aven den
biolog2ka mångfadeen i ett område som i övngt kommer att vara relatiut hårdgjort. Eniagt
plan- och bygglagen ska en detahlan regera hur såual den alfmanna marken som
kvartersmarken ska utformas.
I I. / E n sammanhgd bggrattför uthuspå bostadgårdarnapå 100 kvm har bedömts
ugöra enför stor enhet varför bestämmelseför kvarteren anger att bggrattenpå 100 kvm
skafördelas relativt iikapa minst två bygqnader.
12. /Det ar helt riktigt aiiytor med angiven egenskap '$dantering"auen ska kunnafirngera
somparkeringytorpå kvartersmark, i eniaghet medplanbesknuning och illustrationsplan.
ilniedningen till att dessaytor inte harparkering som angiuen egenskap är attparkering ar
mojbgt att anordna uhzån hurplanen ar utformad Det är dock inte ett måsteför staden att
det ska uaraparkeBngpå dessaytor, men diremot ar det viktigt att sakerstaLla iplanen att
det verkigen blirplantering har, varfor detta har en egenskapJbestammelseiplanen.
13. o 22. /SamtILga deta&laner somgörs i Malmö idag har enforeskrivengmnytefaktor i
detai$lanen. Detta ar i liv>mediWmö stads nyligen antagna övercktsplan - att man ska
arbetaför att sakerstäla tiilgången tillgmna rum på kuartersmark. Gmnskan har en viktig
firnktionfor attfördqa en del av avrinningen av dagvatten inom kvarteret. Det stimulerar
aven den biologiska måndalden i ett område som i övngt kommer att varaganska hårdgiolit
14. /Planbestammeisen är komgerad så att den anger "utöver tillaet våningsantai?
15. /Möjgheten att bgga lojgångar ar inte självklar i alla deta@hner. Inom denna
detaj$lan har vi bedömt att det ar Iampiagt att kunna bygga ioffggar motgårdarna och i
begränsad omfftning. Detta ar med hanyn taget tillgårdarnas storlek och att staden inte
dl ha en lösning där aliaJasa&tor motgården har loftgngac Det ar dels vikhgt med
variationen men det ar också viktigt att@ tilirackkgt med soipågårdarna.
16. /Syflet med V2
- bestammeisen ar attgeflexibiktet i u~rmningav bebygeisen inom
kvarterengenom att man inom detta område kan ha vissa utskyutande byggnadsdeLar. Syjet
med bestämmelsen ar inte attflytta ut detgrundlagande husdj-petfor byggnaden.

17. o 28. /Nar mangor en detakhn måste man ta hanlyn till de regler somgäller vid det
tilyalle dåphnengörs. För att detpågår ett arbete med att takam y a riktvärdengallande
externt indush'buller så kan vi inte låta bli attfirhålh oss till det externa indush'bullreti
detaklanen. Nar de y a riktuärdena arfardzga så kommer dessa automatzikt bli de som
hker tillgrundfor ~glolovpröuning.
18. o 27. /Tabellen gällande vilka trajkhullemiuåer som intefår öuerskridas, somjnns
inlagdpåpiankarfan, hanterar avsteg ifån riktvärdena och måste av denna anledningjnnas
med
17. o 25. - 26. o. 3O./Om man inte iplanen anger att markfimreningar ska vara
avhjälpta innan byglouges ar inte den markanvändning somplanen m@iz&ör aii betrakta
som lämpizg markanvändning enhgtplan och bygagen.
21. /Attforbäma kollekhitrajken i området ar en diskussion som staden tilisammans
med er bghewar stan'at med Skånetr4ken. Denna diskussionfortg&.
24. /Texten iphnbeskriuningen ar reviderad i enizghet med sypunkter.

FOLJANDE HAR INGET ATT ERINRA MOT FORSLAGET

E.ON Gas
Teliasonera Skanova Access AB

>,
2,

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

SAMRADSMOTE
Samrådsmöte om planförslaget hölls 2014-05-05. Mötet utlystes genom följebrev
och på Malmö stads hemsida. På mötet deltog 43 personer, varav 23 man och 20
kvinnor.

~olkpartietLibedema
Malmö

Särskilt

yttrande

Cementen
Det är angeläget att ett kvarter med detta läge far mycket hög kvalitet på byggandet så att
dess attraktivitet bidrar till att stärka Malmö.
Parkeringen bör ordnas i p-garage under husen och inte i p-hus i utkanterna.

Stefan Lindhe (M

Lars Hedaker (M)

Med instämmande av:
Karin Olsson (M)

Evelina Mattsson (M)

Simon Chrisander (FP)

MILJOPARTIET DE GRONA
Malmö
Drottningtorget2a
21 1 25 Malmö

Särskilt yttrande:
Miljöpartiet de Gröna i Malmö
Ärende C12 Stadsbyggnadsnämnden2013-03-20. Anmälan av
normalt planföriarande för detaljplan för Nordvästra delen av
kvarteret Cementen i Limhamn i Malmö (Dp5303)

August Palms plats 1,
Malmö stadshus, rum
7026.7029 040 34 10 O0

www.m~.se/malmo
malmoicD.mpse

Miljöpartiet de Gröna vill särskilt belysa vikten av att det ar den blandade
staaen vi oygger For an ndnna lycnás med detta ar aet viktigt med en goa
serv ce naromradet ocn att a- h a- cvke. och no edivtraf n Jaor stommen i
trafikplaneringen.
I den blandade staden kan man leva ett gott liv utan att behöva äga en egen bil.
V ser aarfor garna an ae boende nan va,a oort pa~erngskostnaoernagenom
ah parner nqen samoranas pa ert fata stalien p - n s samtia a l som ooda
förutsättningar skapas för bilpooler.

-

-

Barnen benover få p ats i staaen och forskolorna ska darfor vara val
.ntegreraae i aebygge sen ocn ne Ire f,era I te monare som igger nara an etr
f6ta stora
Inte mycket saknas för att en spårvägsutbyggnad mot Limhamn ska bli
samhällsekonomisk1. En folktät och arbetsplatsrik bebyggelse i och kring
planområdet kan bidra med det saknade underlaget. Nar spåivagnarna i
framtiden kommer till Limhamn ser vi gärna att de stannar i denna nva
staasoei ocn det ar darfor vikt gr att pliner ngen skapar forssann ngar
Omradet nan bl, en rarare narna aei nva L mnamn som vaxer fram ocn
därmed utgöra ena anden av ett aktivt stråk med centrala Limhamn i den
andra.
Att många malmöbor älskar havet vet vi vid det har laget. Med rätt
riori it er ina ar så kan Limhamn få en omtvckt motsvariahet till Västra hamnen
nar cementfabriken som byggde den fuiiktionsuppdeiade bilstaden på 60- och
70-talen omvandlas utifrån de insikter som vi fått sedan miljonprogrammets
dagar.
Lucas Carlsson
och
Kami Petersen
~~

I

Samhällsekonomiskvärderingav spaivdg i Malmö

- utvadering av sju möjliga spaivagsstrak.Tnvector rappoit 2009: 16

~

MILJOPARTIETDE GRONA
Malmö
Dromiingtorget 2a
211 25 Malmö

040 23 46 O0
040 23 O5 33 (fax)
August Palms plats 1,
Malmö stadshus,
rum 7026,7029
040 34 10 O0

Särskilt yttrande:
Miljöpartiet de Gröna i Malmö

Ärende C8 Stadsbyggnadsnamnden 2014-04-10. Beslut om
samråd för detaljplan för NV delen av kv Cementen i
Limhamn i Malmö (DP5303)
Miljöpartiet de gröna är mycket positiva till den täta och blandade
kvartersstad som möjliggörs i planen. Här finns goda förutsättningar att
skapa den urbanitet som vi vill ska prägla Malmö. Det trafikstrategiska
tänkande som numera är en integrerad del av planingen i andra
omvandlingsområden kan bli en möjlighet här.
Men eftersom en övergripande trafikstrategi för hela utbyggnadsområdet
mellan Limhamnsvägen och On ännu saknas så medger planen en mer
bilcentrerad bebyggelse med "billigare" boende invid grönskande
markparkering tillsammans med det "exklusivare" boendet med
hissförbindelse direkt ner till bilparkeringen i källarplan.
P-huslösningenskulle ge förutsättningar till ett bättre stadsliv och
samtidigt ge ordentligt utrymme till lattillgängliga och säkra
cykelparkeringar. Erfarenheterna av "gröna" bilparkeringar på privata
kvartersgator är dåliga. Aven med träd och buskar mellan bilarna blir
parkeringen en ödslig baksida.
En stor vinst med ett P-hus är att boendekostnaderna kan frikopplas från
parkeringskostnaderna och att de förbättrade förutsättningarna för
bilpooler skulle öka tillgången till bil för de som inte behöver äga egen bil.
Unga som har svårt att etablera sig på boendemarknaden prioriterar ofta
eget boende framför egen bil.
Dessa kunskaper finns redan på stadsbyggnadskontoret och Malmös
~0l.tiskama oritet nar redan satt LOD mål for trafiKfor~e~nino.
or orirerina
av färdmedil och ungas boende. självklart måste stadsplaneringen hänga
ihop för att staden ska kunna hänga ihop.
Arbetet för hållbar trafik i Limhamn påverkar direkt arbetet för hållbar trafik
i övriga Malmö. Vilket också konstaterades i sammanfattning av
utredningen av hållbar trafik i Västra Hamnen:
"Att enbart arbeta med förbättringsåtgärder i Västra Hamnen
kommer dock att få begränsad effekt. För att uppna en långsiktigt
hållbar trafiksituation i Västra Hamnen krävs det att liknande
krailfulla åtgärder genomförs i övriga Malmö."
Det finns alltså mycket goda skäl att stadsbyggnadsnamnden agerar
kraftfullt och använder de möjligheter vi har att se till att huvuddelen av
bilparkeringsbehovetlöses via P-hus.

Lucas Carlsson

och

Kami Petersen

miljöpartiet de gröna

Särskilt yttrande

-

--

------

h d e C 12
Vi i majoritetspartiemavill se ett foitsatt arbete med detaljplanen och beslutade att skicka vidare planen på
s d . Vi vill ända, genom detta särskilda yttrande utveckla vira tankar om de hus som föreslås byggas på
marken.
Skånska har i detaljplanen föreslagit h t l i g a huskroppar, så kallade "åttaspännare", vilka ska ge inte
mindre än åtta ragenheter per våningsplan. Man hävdar att detta är ett sätt att faner
produktionskostnaderna, vilket i slutändan kan ge I@ priser per enhet på bostadsmarknaden. Vi i
majoritetspartiema ser gäma h a t i v a lösningar som leder till Iagre bostadspriser, men i detta fall blir vi
d e .
Med så många Iiigenheter som åtta pa våningsplan kommer boendemiljön att fastryka på foten.
Huskropparna kommer vara dimensionerade så att Iienhetenia blir ensidiga, med fönster enbart åt ett
håll. För vissa av ragenhetenia kommer detta enda håll v m norr. Om man därtill ragger att marken föreslås
bebyggas tättoch högt kommer människor boende på de I@ våningsplanen, fiamfömllt de med fönster
endast mot norr mycket lite solljus in i lägenheten. Att så många människor delar på samma
trappuppgång och port kommer sannolikt att skapa otrygghet for de boende, där man likt ett hotellboende
Jcommer att ha svåri att känna igen sina egna grannar.
Vi Jioppas a$ iilén med "attaspännare" ses över n& planen nu g& ut på s d .

För Socialdemolmtema
Caina Svensson

För Vänsterpartiet
Magnus Welroos

För Miljöpartiet
Lucas Carlsson

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2014-10-16.

Ärende: SEN-2014-146 DP 5303 Detaljplan för nordvästra delen av kvarteret
Cementen i Limhamn.
Särskilt yttrande.
Syftet med planen ar att kunna bygga ca 800 bostäder med blandad upplåtelseform i 8 gårdar samt
ett parkeringshus. Under dessa hus medger planen underjordiska garage. Majoriteten kom med ett
förslag att låta garagen under de två gårdarna längst in vara kvar men att lyfta ut garagen från de
andra gårdarna och istället säkerställa att parkeringshuset blir bygg. Antalet parkerings platser ska på
så satt vara tillgodosett. Sverigedemokraterna tycker a t t underjordiska garage ar att föredra när vi
ska förtäta staden, vi vill att det finns parkerings platser dar folk bor så att vi inte får dessa bilar att
stå uppställda på gatumark. Men detta ärende ar lite speciellt på så satt att vi kan få ner produktions
kostnader, vilket också kan göra lägenheterna billigare för de boende. Byggbolagen har i dag för stor
makt över staden och det ar nu upp till byggherren att visa staden att man genom omprioriteringar
kan sanka produktionskostnaderna så att detta aven gynnar de boende i området och att de vinster
man gör på att bygga ett parkeringshus i stallet inte bara hamnar som vinst i byggherrens konto.

Anders Olin

med instämmande av Tonni Andersson

Reservation
Stadsbyggnadsnamnden

Stadsbyggnadsnamnden 2014-10-16
Ärende: Dp5303 Detaljplan för nordvästra delen av kvarteret Cementen i Limhamn i Malmö
Vi anser att det är felaktigt att ta bort möjligheten att bygga garage på gårdama som de
rödagröna på sittande nämnd föreslog.
Vi anser att den bästa markanvändningen ar att bygga garage i anslutning till bosfadema inte
att anlagga p-hus. I det här fallet fanns det enligt förvaltningens förslag möjlighet att bygga
bådadera och det är därför anmärkningsvärt att de rödgröna beslutade att ta bort
garagemöjligheten.

Sannolikt blir det nu problem med parkeringen i området och den basta lösningen med garage
under jord tas bort. Det ar viktigt med säkra och bra p-platser så att de boende väljer annat
fardrnedel.
Vi yrkade därför bifall till stadsbyggnadskontorets förslag och avslag på Carina Svenssons (S)
förslag.
Då vi inte fick gehör för våra yrkanden avger vi reservation

Stefan Lindhe (M)

Med instämmande av:

Evelina Mattsson (M)

Anders Lunderquist (M)

Karin Olsson (M)

Limhamns hamnområde
l

..

.

.

-

- ,

Limhamns hamnområde ska bli en attraktiv och
hållbar stadsdel. I föreliggande strategirapport
beskrivs Malmö stads målsättning för trafiken till,
från och i utvecklingsområdet Limhamns
hamnområde. Vidare beskrivs vilka åtgärder som
staden, byggherrarna och de olika verksamheterna
ska arbeta med för att skapa långsiktiga och
hållbara resvanor. De föreslagna åtgärderna berör
främst attityd- och beteendepåverkan men även
den fysiska miljön.
Detta arbete har skett förvaltningsövergripande
mellan Stadsbyggnadskontoret och Gatukontoret i
dialog med byggherrarna i Limhamns
hamnområde,

Förord

INNEHALLSFORTECKNING
INLEDNING
Bakgrund
Syfte
BREEAM Carnmunities
Målpunkter
övergripande mål

MOBILITY MANAGEMENT
Kommunicera stadens mål och visioner för trafiken
Mability management för verksamheter
Mability management för boende
Mability management för besökare

EN FYSISK STRUKTUR SOM STODJERGANG-, CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIK
Cykeln ska synas och prioriteras
gent, tryggt och gångvänligt
Snabb och tillgänglig kollektivtrafik
Biltrafik på oskyddade trafikanters villkor

SUMMERING
Sammanfattning av delområden med aktiviteter och strategierför ett hållbart resande i Limhamns
hamnområde

26

INLEDNING

verksamheter och kontor. Kajen utformas som ett
attraktivt promenadstråk och erbjuder möjlighet

till mindre arrangemang. Med denna omvandling
kommer området att alstra avsevärt fler rörelser
och transporter av både människor och gods

BAKGRUND

jämfört med den tidigare trafiksituationen.
Exploateringsområdet begränsas av kajen mot

Delområdet Limhamns hamnområde ligger vid
havet i stadsdelen Limhamn i den västra delen av
Malmö och omfattas av det före detta

Limhamns hamn i nordväst. Limhamnsvägen i
söder och sydöst, Vaktgatan i nordöst och sträcker
sig ett kvarter sydväst o m Ovagen.

industriområdet i norr, On som ligger utanför
strandlinjen samt småbåtshamnen i söder.

Till grund för exploateringen av området ligger

Området ligger ca 800 m norr om Limhamns

arbetet med flera olika detaljplaner där ett flertal

centrum.

byggherrar deltar. Ett par detabplaneområden
befinner sig redan i byggskede medan, planarbetet
pågår i andra delar av området.
I översiktsplanen för Malmö är strategierna för
trafikutvecklingen i Malmö tydliga. En fortsatt
befolkningstillväxt ökar trycket på Malmös
trafikytor samtidigt som markanvändningen i den
nära, täta och gröna staden ska vara effektiv.
Trafikytor måste användas och utformas så att de
kan transportera så många som möjligt på ett
ytsnålt och resurseffektivt sätt, vilket åstadkoms
genom att satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Enligt Trafikmiljöprogram 2012-2017 för Malmö
stad, ska malmöbornas bilresor minska till år 2030
till 30 %(den faktiska andelen var 40 % å r 2013)
och inpendlarnas bilresor till 50 %(den faktiska
andelen var 62 % ar 2013).

På uppdrag avTekniska nämnden håller en trafik..
.

,.'

-.r=--

4'

-.

Urvecklingsområdeti Limhamns hamnområrle.
Industriområdet i den norra delen ska exploateras

och mobilitetsplan för Malmö stad för närvarande
på att tas fram. Planen ska konkretisera de mål för
trafiksystemet som finns beskrivna i Oversiktsplanen och Trafikmiljöprogrammet och föreslår hur
staden ska arbeta vidare för att nå dessa mål.

SYFTE

och dess grundläggande användning kommer att
förändras. Tidigare dominerades området av

Stadsbyggnadsnämnden gav 2013-11-14

industriverksamheter, framförallt Malmös

Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en

cementfabrik med de karaktäristiska cement-

strategi för ett hållbart resande i Limhamns

silorna. I framtiden kommer området innehålla en

hamnområde. Ambitionen med strategin ar att

blandad stadsbebyggelse, till största delen

minska efterfrågan på bilresor, samt att nå ett

bostäder men aven service i form av handel och

lägre bilinnehavän i övriga Limhamn. I strategin

centrumfunktioner såsom livsmedelsbutik,

belyses förutsättningar och möjligheter för ett

hållbart resande och förslag på konkreta åtgärder
presenteras. För att uppnå målen kravs både
fysiska lösningar och beteendeförandringar.

BREEAM COMMUNITIES
BREEAM Comrnunities ar en hållbarhetscertifiering
för stadsdelar. Metoden används på planeringsstadiet och betygsätter planeringen för en
stadsdellområde i fem kategorier; delaktighet,
socialt och ekonomiskt välbefinnande, resurser och
energi, markanvändning och ekologi samt
transporter och resande.
Under 2013 pågick arbete med att, på ett
nationellt plan, ta fram en svensk version av
Breeam Communities anpassad efter svenska
planeringsförhållanden. Som ett led i detta arbete
gjordes s.k. BETA-tester av olika stadsomvandlingsområden i Sverige. De delar av Limhamns
hamnområde dar detabplaner sedan tidigare ar
gjorda var ett område dar tester genomfördes.
BETA-testningen genomfördes i december 2013
genom att alla aktörer som har varit och ar
delaktiga i dessa detaljplaner deltog i en heldagsworkshop där man utvärderade de gjorda planerna
utifrån de aspekter som ingår i en BREEAM
Cornmunities certifiering.

På workshopen enades deltagarna o m att en
certifiering inte ar aktuell för Limhamns
hamnområde. Beslutet grundandes dels på att
utbyggnaden av området redan kommit långt och
dels på att Malmö stads generella hållbarhetskrav
håller en, i flera delar, högre nivå an kraven i
BREEAM Communities. Dessutom har Malmö stad i
sitt planeringsförfarande redan idag ett stort inslag
av dialog med Malmöborna på olika plan.
Bedömning gjordes därför att en certifiering av
området sannolikt inte skulle leda till åtgärder som
gör resandet i stadsdelen mer hållbart.

ILIALPwNKTERI MALMO,

REGIONALT

HAMI

OCH NATIONELLT
Malmö Centralstation, Triangeln station och Hyllie
station ligger samtliga ca 5 km från Limhamns
hamnområde. Stationerna trafikeras av tåg som
går både till regionala och nationella resmål samt

till Köpenhamn och Danmark. Limhamns centrum
ligger endast 800 m från Limhamns hamnområde.
l bilden till höger och i tabellen nedan presenteras

restiderna för de olika fardsatten till Malmö C,
Hyllie station, Triangeln station samt Limhamns
centrum. I restiderna nedan ingår tiden det tar att
parkera bilen vid målpunkten. för att f å jämförbara
tider fardsatten emellan, har därför 3 min adderats

till restiden för bil. Kollektivtrafiken som trafikerar
området utgörs av stadsbusslinjerna 32 och 33.
För de som ska resa till Danmark ar Hyllie station
mest attraktivt då det ar den sista stationen i
Sverige. För resor till övriga Skåne kommer troligen
Malmö C att väljas i större uträckning. För de som
väljer att resa med stadsbuss är Malmö C eller
Hyllie C mest attraktivt med hänseende till restid.
Att resa kollektivt till Triangeln station kräver ett
byte. Väderskyddad cykelparkering med bra
låsmöjligheter finns vid samtliga stationer.
Restiden med stadsbuss till Malmö C och Hyllie
station ar densamma som restiden med bil.
Restiden med buss till Triangeln station ar nästan
den dubbla jämfört med bil på grund av bytet. Att
cykla till samtliga stationer tar bara 2-4 minuter
längre tid jämfört med att åka bil. Det går fortare
att cykla an att åka bil till Limhamns centrum.

Restid med gke4 stadsbuss ooh bi/tzll.Malmö C, Triangeln
station, Hyllie station samt Limhamns cvntmrn.

LOKALA

MALPUNKTER

planerade bebyggelsen kommer att ligga högst 400
m från en hållplats (som är ett vedertaget mått för

I bilden nedan redovisas befintliga och planerade

god kvalité avseende kollektivtrafik).

lokala målpunkter i Limhamns hamnområde.
I den östra delen av Limhamns hamnområde

Planområdet ansluter till stadens cykelstråk och

planeras ett flertal förskolor och skolor som

möjliggör snabba resor med cykel till många viktiga

kommer att bli viktiga målpunkter i den vardagliga

målpunkter i Malmö. l bilden redovisas det

reskedjan. Samtliga har goda kopplingar till

befintliga, prioriterade och övriga, huvudcykel-

huvudcykelnätet och ligger nära hållplatsen. Större

nätet som heldragna linjer hämtat från

butiker samt återvinningscentral planeras i

översiktsplanen. De streckade linjerna redovisar

utkanten av hamnområdet så att den tunga

planerade nya kopplingar. Området kommer att få

trafiken inte dras in i den täta bostadsmiljön.

en finmaskig gatustruktur som skapar möjligheter
för korta avstånd till målpunkter f ö r fotgängare

Området har goda möjligheter till rekreation. Langs

och cyklister.

kajen skapar e t t gångstråk som inbjuder till
promenader och vistelse. Nord- öst om

Det befintliga kollektivtrafiknätet erbjuder en bra

hamnområdet ligger Ribbersborgsstranden med

koppling med kort restid till både Malmö C och

tillhörande stora grönytor. Dessutom planeras en

Hyllie station. Det finns tre hållplatser utmed

områdespark i den södra delen av området.

Limhamnsvagen och en ny hållplats planeras i höjd
med silorna. Ungefär tre fjärdedelar av den

-- ---
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Limhamns hamnområde ska bli en hållbar stadsdel.

Fler malmobor, fler arbetstillfällen, fler besökare
och turister och en befolkningsökning i regionen i

Det ska vara attraktivt att gå, cykla eller åka

stort innebar ökat resande.

kollektivtrafik och efterfrågan på bilresor i området
ITrafikmiljöprogrammet är de långsiktiga målen att

ska vara låg. En stor andel yteffektiva färdmedel
mojliggör att många manniskor kan transporteras,

malmöbornas andel bilresor ska minska till 30 %

samtidigt som en attraktiv stadsmlUo kan skapas.

(40 %år 2013) och att inpendlarnas bilresor

minskar till 50 % (62 %år 2013) till år 2030.
För att bibehålla tillgängligheten och
attraktiviteten i Limhamn när fler människor ska bo

Förutsättningarnaför ett minskat antal bilresor

och verka där, måste gatorna möjliggöra en

skiljer sig mycket mellan innerstad och ytterstad

förflyttning av fler människor och mer gods utan

utifrån reseavstånd, tillgång till kollektivtrafik,

att större fysiska ytor tas i anspråk. Fler ska

parkeringsmöjligheter samt utbud av service och
handel. I det pågående arbete med Trafik- och

transporteras på samma yta, vilket åstadkommas
genom att öka attraktiviteten och underlätta

Mobilitetsplan (TROMP) för Malmö delas staden

användandet av de transportsatt som kan

därför in i 15 delområden, där Limhamn tillhör

transportera flest människor per ytenhet.

område 9. För varje delområde har en målbild för
färdmedels-fördelningen för samtliga resor

DAGENS FÄRDMEDELSFI)RDELNIHG

arbetats fram för år 2030. Målbilden har
definierats utifrån en sammanvägning av

Nar detta skrivs är Limhamns hamnområde ännu

Fotgängarprogrammet (2012-2018),

inte utbyggt vilket gor att det är svårt att dra
slutsatser om resandet i stadsdelen. Den statistik

Cykelprogrammet (2012- 2019), en uppräkning av
målen i Koll2020 och Trafikmiljöprogrammet

som finns att tillgå visar ett större område dar
centrala Limhamn samt kringliggande områden

(2012-2017).

ingår.
Enligt resvaneundersökningenfrån 2013 utgörs 54
%av limhamnsborna av bilresor, medan 14 %av
resorna sker med kollektivtrafik, 20 % med cykel
och 10 %till fots. Det är en avsevärt högre andel
som kör bil i Limhamn jämfört med Malmö som
helhet där bilandelen är 40 %. 74 %av
limhamnsbornas resor har målpunkt inom Malmö
stad. Resor inom Limhamn står för 24 %av
limhamnsbornas resor. Inom den egna stadsdelen
görs 35 %av resorna med bil och 64 %på cykel
eller till fots.

I TROMl' betraktas
staden z l5 delomrjden
Limhamns
hamnomrdde ingår i
deiomráde 9.

Trafik- och mobilitetsplanens mål för hela

Målen för fardmedelsfördelningen som redovisas i

Limhamn är att högst 40 %av resorna ska ske med

diagrammet till vänster omfattar hela Limhamn,

bil och 60 %ska ske med gång, cykel och

som år 2030 till störst del kommer att utgöras av

kollektivtrafik. Diagrammet nedan redovisar hur

befintlig bebyggelse. Då Limhamns hamnområde är

resandet måste förändras i Limhamn som helhet

ett helt nytt område finns bättre förutsättningar

om stadens mål ska nås år 2030.

att skapa bra mobilitetsförutsättningar. Området
kommer att vara tätt bebyggt, ha närhet till
förskola och skola och ha ett utbud av lokal service
och handel. Dessutom ligger området nära
Limhamns centrum, har goda cykelkopplingar till
centrala Malmö och Hyllie samt trafikeras av
stadsbuss. Förutsättningarna att nå en låg bilandel
för området finns och därför bör målen för
Limhamns hamnområde vara högre satta än för
Limhamn som helhet. I digrammet nedan redovisas
målen för fardmedelsfördelningen år 2030 för
Limhamns hamnområde.

Dagensja,dmedehfOrdelning och målenjr 2030fOr
Limhamns om helhet Staplarna visar
resandemängdernas stor/ek ijrhdlkznde till varandra.

Målen fir firdmedelsfirdelnin~dr 2030 for Limhamns hamnområde.

HUR

UPPNAS MALEN?

kommande avsnitten beskrivs åtta olika
delområden som innehåller strategier och

För att nå de uppsatta målen för fardmedels-

aktiviteter som sammantaget bidrar till att målet

fördelningen kravs åtgärder så att de boende i

uppfylls. Dessa delområden ar:

Limhamnsbor väljer att åka kollektivt, cykla eller
gå. Lika viktigt ar det att Malmö stad i samverkan

MOBILITY MANAGEM

med byggherrar och företag arbetar aktivt för att

OCH DIALOSJ

förändra resbeteenden. Alla aktörer kan medverka

till ett hållbart resande. Ett aktivt samarbete och
stöd för varandras projekt ar grundläggande för att
uppnå största nyttan för ett långsiktigt hållbart
resande i området.

KOMMUNICERASTADENSMAL OCH

VISIONER FOR TRAFIKEN
MOBILITY MANAGEMENT FOR
VERKSAMHETER
MOBILITY MANAGEMENT FOR BOENDE

Att enbart arbeta med förbättringsåtgärder i

MOBILIN MANAGEMENT FOR BESOKARE

Limhamn kommer dock att få begränsad effekt. För
att uppnå en Iångsiktigt hållbar trafiksituation i
Limhamn kravs det att liknande åtgärder
genomförs aven i övriga Malmö.

FYSISK STRUKTUR

CYKELN SKASYNAS OCH PRIORITERAS
GENT, TRYGGT OCH GANGVÄNLIGT
shin66 OCH TILLGANGLIG
KOLLEKTIVTRAFIK
BILTRAFIK PÅ OSKYDDADE TRAFIKANTERS
VILLKOR

Under

Målen kommer föhas upp via Malmö stads
resvaneundersökning som görs vart femte år. Den
kontinuerliga uppföljningen ar viktig för att se att
förändringen succesivt styr mot målet.

/ftgardeernokan flara inom Mobihg management,
inom denb~iskamiJön eller en kombination.
&garderna bör utvärderas med ~&ångqunktf.ån
områdes spei$ka@nftsathingar i sambond med en
anobs av trajk.öde~~
och v<paii

MOBILITY
MANAGEMENT
Mobility Management (MM) är ett koncept för att
främja hållbara transporteroch påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers
attityder och beteenden, det vill säga a n med
mjuka åtgärder påverka resan innan den börjat.
Förenklat kan man säga att mobility management
handlar om a n få fler människor att välja det minst
miljöpåverkande sättet att resa. Mobility
management ger människor kunskap om och
möjlighet att pröva nya färdsätt. För att människor
ska kunna göra hållbara transportval krävs en
hållbar fysisk planering.
i Limhamns hamnområde finns det flera olika

målgrupper för arbetet med mobility management.
Boende ar en stor målgrupp då många nya
bostäder byggs. I området planeras också flera
skolor, förskolor och handel. Dessutom kommer
områdets specifika kvalitéer attrahera besökare. 1
detta kapitel föher korta beskrivningar på möjliga
insatser för respektive målgrupp och förslag på
vem eller vilka som skulle kunna genomföra
insatsen.

Gena, säkra och t y g a gkeiuagar är enfomtsath
for att människor ska uu]a an gkda.

Eti stod utbud au m$hgafardsättger/omtsäftningarfoi ett håiibad resande.
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KOMMUNICERA STADENS

MAL

OCH VISIONER F O R

TRAFIKEN
Malmö stad vill skapa en attraktivstadsmiljö för
alla som bor, vistas och verkar i Malmö. Detta,
liksom de uppsatta målen för trafiken i hela Malmö
och i Limhamns hamnområde, behöver
kommunicerastill berörda för att skapa en

Ert av stadens miji ar atlflr ska ykh i A a l m ö

gemensam bild av Malmö i framtiden. De positiva
effekter som en ökad andel gång; cykel- och
kollektivtrafikresor ger måste lyftas fram. Det ar
viktigt att informera om varför Malmö stad aktivt
arbetar med håilbarhetsfrågornaför att skapa en
förståelse och belysa a t t alla är ansvariga för att
uppnå ett förändrat resbeteende. Att sprida
information om genomförda projekt inom hållbart
resande hjälper andra att se sin del och medverkan
i den hållbara staden och marknadsför samtidigt
Limhamns hamnområde och Malmö som en
attraktiv och hållbar stad.

kommuniceras och kan kommuniceras till
allmänhet och stadens anställda via press, intranat,
hemsida och sociala medier. Aven lyckade projekt
kommuniceras här.

MED

Boende i Limhamns hamnområde
Verksamheter i Limhamns hamnområde
Byggherrari Limhamns hamnområde

KOMMUNIKATIONSKANALER ATT
ARBETA M E D

Alla

ZMATION TILL BOENDE l
-A TILL LIMHAMNS H A M )

ADE

,or i, eller ska flytta till, L

nns

hamnområde ska kanna till Malmö stads mål och
ambitioner för området vad galler hållbart
resande.

informeras om Malmö stads förhållningssätt till
trafiken i Limhamns hamnområdeoch Malmö,
samt a n byggherrarnas aktiva medverkan ar en
förutsättning för att nå de mål som finns.

.

INFO

Verksamheter och kommande verksamheter i
Limhamns hamnområde informeras om stadens
ambitioner för området.

Malmö stads förhållningssätt till trafiken i
Limhamns hamnområde och Malmö som helhet

MALGRUPPER ATT ARBETA

Vid byggherremöten i Limhamns hamnområde

MOBILITY MANAGEMENT

F ö r e t o g på c y k e l

FOR VERKSAMHETER

deltagande företag bytte u t korta bilresor mot

För verksamheter finns vinster i såväl halsa som
ekonomi att göra på en omställning till hällbara
transporter. De verksamheter som vi idag vet
kommer att finnas inom Limhamns hamnomräde
ar skolor, förskolor, matvarubutiker och en mindre
del kontor.

Företag på cykel var ett årslångt projekt dar
cykelturer. Via Malmö stad köptes cyklar in med
företagets logga till deltagande företag. Företagen
såg förbättringar i personalens halsa under
projektets gång och antalet sjukdagar blev färre.
AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE M E D I
LIMHAMNS

HAMNOMRADE

Nedan beskrivs åtgärder som bedömds som
lämpliga att genomföra i samband med utveckling
Skolor och förskolor i Limhamns

av Limhamns hamnområde. Aktiviteterna ska bäde

hamnområde

inspirera kommande verksamheter att arbeta

Företag i Limhamns hamnområde

aktivt med ätgarder som påverkar de anställdas

Byggherrar i Limhamns hamnomräde

färdmedelsval, men aven vara vägledande för hur
byggherrarna tillsammans med Malmö stad ska
arbeta med mobilitetsfrågor i planeringsstadiet,
NERADE
ATSER

Nedan beskrivs exempel på tidigare eller pågäende
projekt riktadetill verksamheter i Malmö.

E f t e , . ~ R~V~X ~
I I ~ U F I ,"r parkeringsplats till stor del
päverkar den anställdes färdmedelsval, bör företag

V ä n l i g v ä g till s k o l a n
Idag ar det många föräldrar som väljer att skjutsa

inte tillhandahålla subventionerade eller gratis
parkeringsplatser.

sina barn i bil till skolan istället för att cykla eller gå
tillsammans. Detta leder till en u r flera aspekter
ohällbar situation utanför skolorna, framförallt på
morgnarna. Dessutom fråntas barnen möjlighet till
motion och frisk luft på vägen till skolan, nägot
som ar viktigt u r en hälsoaspekt. Vanlig väg till
skolan ar ett verktyg för skolor att arbeta med för
att uppmuntra fler föräldrar att gå eller cykla
tillsammans med barnen till skolan.

Cash out innebär att företag erbjuder sina
anstallda ett pålägg pä lönen i fall de inte kör bil till
arbetsplatsen. Åtgärden kan kombineras med en
cykel-/bilpool till de anställda for deras resor i
tjansten.
4UBVENTIONERAT
ANSTALLDA

Åtgärden innebar att företag erbjuder månadskort
Resvoneundersökningar

till de anställda för att uppmuntra till ett

Ett samarbete har inletts med Midrocsom äger

miljöanpassat resande som en del i företagets

och driver World Trade Center i Västra Hamnen.

miljöarbete. Subventionerat kollektivtrafikkort till

Dar ska en resvaneundersökning genomföras som

anställda ar en skattepliktig förmån på samma sätt

prioriteringunderlag för kommande ätgarder, i

som parkeringsplatser vid arbetsplatsen ar. Tillgång

syfte att minska bilpendlingen och underlätta för

till subventionerat kollektivtrafikkort på

e t t hållbart resande.

arbetsplatsen har en stark styrande effekt nar det
galler valet att åka kollektivt.

d

SAKER OCH TILLGANGLIG CYKELPARKERING

När verksamheter ordnar säker cykelparkering kan
fler motiveras till att cykla till arbetet. Väderskydd

PILOT

- EN H ~ L L B A R TRESANDE SKOLA OCH

FORSKOLA

och bra möjligheter att låsa fast cykeln är viktiga

Arbetet att påverka fler föräldrar att gå eller cykla
med sina barn till skolan eller förskolan kan

förutsättningar för att cykla till arbetet. Vid skolor
och förskolor ska det finnas möjlighet att lämna sin

varuleveranser och anställdas resor till och från

cykelvagn eller Iådcykel för vidare resa.

arbetet. Förslagsvis kan en avskolorna i Limhamns

SERVICE AV DEN PRIVATA CYKELN VID
ARBETSPLATSEN

Atgarden innebär att företag, genom avtal med en
cykelverkstad, erbjuder gratis service av den
privata cykeln uppmuntrar de anställda att cykla.
Detta kan locka de som vanligtvis inte cyklar till att
ändra sina resvanor.
DUSCH PA ARBETSPLATSEN FOR
CYKELPENDIARE

LANGVAGA

Genom att företagen erbjuder dusch och
omklädningsmöjligheter skapas goda
förutsättningar för anställda som har längre resväg
till arbetet att cykla. Cykelresan kan då ses som ett
träningspass och bidrar även positivt till
hälsoarbetet på arbetsplatsen.
Q

CYKLA T I U ARBETET ~d ARBETSTID

Att cykla ger god hälsa och friska medarbetare som
presterar bättre, vilket är positivt för företaget. Att
erbjuda de anställda en timmes träning per vecka,
som kan vara att cykla eller gå till arbetet, kan
motivera fler att gå och cykla till arbetet.
Q

BILPOOL OCH NKELPOOL

FOR TJÄNSTERESQR

Genom att företagen skapar enkel tillgång till
bilpool och cykelpool (aven elcykel) vid
tjänsteresor minimeras efterfrågan på egen bil i
tjänsten.
4

RESEPOLICY

Genom att företagen har en väl utformad
resepolicy, kan en tydlig prioritering av hållbara
färdsätt ske framför bil. Resepolicyn kan i första
hand påverka valet av färdmedel för tjansteresor
men aven resor till och från arbetsplatsen kan
inkluderas i policyn och påverkasgenom olika
typer av incitament till de anställda.

innefatta såväl föräldrars skjutsande som

hamnområde bli en hållbart resande skola.
Skolorna och förskolorna bör möjliggöra för
föräldrar med cykelvagn/lådcykel att parkera den
på ett säkert sätt nara entrén.

exempel på mobilitetsåtgarder som kan ge en

förändras i framtiden finns det möjlighet att ändra

sänkning av p-normen.

verksamhet i byggnaderna framtiden.
Parkeringshusen ska i möjligaste mån ligga i
anslutning till storkvarterens entré för att minska
onödiga transporter inne i områdena.
Parkeringshus belägna i utkanten medför längre
gångavstånd till den parkerade bilen än ett
underjordiskt garage direkt under byggnaden. Som
utgångspunkt bör det vara närmare till en
busshållsplats an till den parkerade bilen. I
utvecklingen av hamnområdet i Limhamn ar det
viktigt att e n helhetsgrepp för parkeringen tas i e n
tidigt skede för att lösa efterfrågan av parkering
som finns inom respektive område och a n
parkeringshusens läge fastställs.
BILPODL F ~ AIT
R MINSKA EFTERFRAGAN AV
EGEN BIL

Bilpool är för många boende ett ekonomiskt
fördelaktigt alternativ till den privata bilen. M e d
bilpool bibehålls tillgängligheten till bil utan att
man behöver aga den och bilanvändandet blir ofta
lägre. Medlemskap i bilpool bör ingå för alla som
flyttar in i Limhamns hamnområde.
LOKALISEAING AV PARKERINGSHUS I
UTKANTEN AV OMRADET

Utgångspunkten bör vara att några parkeringshus

e

KOLLEKTIVTRAFIKKORT

PA KÖPET

Byggherren subventionerar, helt eller delvis, ett
Jojo-kort till nyinflyttade.

utgör basen för bilparkering till boende, men aven i
viss mån för besökare och arbetstagare i området.
Parkeringshusen ska ha plats f ö r funktioner såsom

CYKELP00L MED LADCYKLAROCH
CYXELK~RRA1 FASTIGHETEN

bilpoolsbilar, cykelpool och byggnaderna kan med

Cykelpool med lådcyklar och cykelkärra i anslutning

fördel ha lokaler för verksamheter i

till fastigheten underlättar för de boende att göra

bottenvåningen.

vardagliga transporter på cykel, som annars hade

I blandad stadsbebyggelse finns det förutsättningar

gjort-

--'
bil.

för samnyttjande mellan boende, anställda och
besökare. Parkeringshus som är öppna för alla kan
därför innebar att färre parkeringsplatser behöver
byggas i jämförelse med o m enskilda garage byggs.
Detta ar både ekonomiskt fördelaktigt och ger
bättre markutnyttjande. Anläggningskostnaderna
för en parkeringsplats i ett parkeringshus ar
dessutom ungefär hälften av kostnaden för en
parkeringsplats i ett underjordiskt garage. Att
bygga parkeringshus innebar aven en flexibilitet
över tid, o m förutsättningar och bilinnehav

Lad~ykelnkan ersata bdenenjör många vardagiip franqorter.

d

GRATIS CYKELSERVICE

4

Boende som behöver laga sin cykel för att komma
igång med sitt cyklande erbjuds gratis cykelservice.

CYKELVERKSTAD I HUSET

En cykelverkstad dar de boende själv kan sköta,
reparera och bygga o m sina cyklar, underlättar och
uppmuntrar cyklandet.

PARKERING

Stadens parkeringsnorm redovisar ett minimikrav

d

på cykelparkeringsplatser. Samtidig som åtgärder

Ett bibliotek av olika typer av cyklar där boende

tasför att minska bilresandet och behovet av

kan låna cyklar utifrån transportbehov. Har finns

CYKELBIBLIOTEK

bilparkeringsplatser, kommer det finnas fler

också möjlighet att prova olika modeller inför ett

cyklister och ett större behov avcykelparkerings-

eget inköp av Lex. lastcykel.

platser för till exempel besökare. Cykelparkering
ska vara lättillgänglig placerad nara entréerna och

CYKELKARTA

gärna vara vaderskyddad med goda

För att uppmärksamma de boende o m hur enkelt

fastlåsningsmöjligheter.

och snabbt det är att cykla till olika målpunkter i
Malmö, kan en cykelkarta med inritade rutter från
Limhamns hamnomräde till viktiga målpunkter

Cykel (aven el-cykel) ingår vid kop av bostad

skickas ut. l kartan kan aven restiden med cykel

alternativt att inkop av cykel subventioneras.

respektive bil skrivas ut.

e

MARKNADSFORING VID

FORSALINING

d

H~LLBARHETSCOACHING

Marknadsföring av de olika mobilitetslösningarna i

1 samband med flytt till ett nytt område finns det

samband med forsäljning av bostäderna ar viktigt

en stor potential att påverka resval. Limhamns

för att upplysa de boende om vilka möjligheter till

hamnomräde kan vara pilot för nya metoder att

transportsätt som ges. Exempel på

arbeta med nyinflyttade som målgrupp, till

marknadsföringsåtgarder kan vara:

exempel att erbjuda de nyinflyttade

En sabbroschyr Iamnas u t till samtliga
bostadssökande.
En informationsbroschyr lämnas ut till
samtliga köparelhyresgaster.

hållbarhetscoaching.
4

KULLEKTIYTRAFIKFONQ

Ett hällbart resande i hamnområdet kan främjas
o m kollektivtrafikåkandet kan säkras pä längre sikt.
Det kan skeom resurser från flera byggherrar

En av lådcyklarna att visas upp i byggherrens
säljbod.

samlas i en fond som skapar möjlighet till exempel
ett flerårigt subventionerat Jojo-kort, så att fler an
de som flyttar in först kan nyttja förmänen.

Bilpoolsföretaget och byggherren gör en
gemensam kraftfull marknadsföring av
billcykelpool samt kollektivtrafik gentemot
hyresgästerna. Detta kan ske dels genom
säljbroschyrlinfoblad och dels genom utbildning av
byggherrens representanter som har kontakt med
hyresgästernalintressenter av bostäderna,
INTELLIGENTA I E V E R A N S S K ~ P

Att tillhandahålla leveransskåp med inbyggd
kylfunktion i eller i anslutning till fastigheten
möjliggör leveranser till de boende av mat när som
helst under dygnet.

Attrakiiv uaderskyddad qke(parkering vid bostaden

TYDLIG INFORMA JION O M
KOLLEKTIVJ8AFIKEN TILL LIMHAMNS

MOBILITY MANAGEMENT

HAMNOMRADE

FOR BESOKARE

Tydlig och välplacerad information om

Det ar lätt att föreställa sig att kajstråket i

underlätta för bland annat besökare att åka med

Limhamns hamnområde blir en attraktiv plats för

kollektivtrafiken.

linjedragningar, turutbud och turtäthet för att

promenader och rekreation. Troligen kommer har
också att finnas verksamheter som genererar

e

K R R ~ R
ow VAGVISNINGF~~R
GAPIG-

QW

CYKELSTRAK

besökare till området.

För att underlätta för besökare att gå och cykla
inom Limhamn ska det finnas vagvisning för gångoch cykelstråk. Kartor för orientering kan placeras
Besökare till aktiviteter och rekreation

vid entréerna till området.

Besökare till boende och verksamheter
KAMPANJER RIKTADE TILL BESbKARE
Föratt uppmärksamma möjligheter till hållbara
C)

AKTIVITETER A T T ARBETA VIDARE

MED I

LIMHAMNS HAMNOMRADE
Nedan beskrivs åtgärder som bedömds som
lämpliga att genomföra i samband med utveckling
av Limhamns hamnområde.
d

INFORANDEAV HYRCYKELSYSTEM

Utredning hyrcykelsystem för Malmö pågår. Då ett
hyrcykelsystem blir verklighet bör man arbeta för
att det etableras aven i Limhamns hamnområde
för att tillgodose att så många som möjligt har
möjlighet att ta sig hit med cykel.
d

CYKELPARKERING VID ALLA BESOKSMAL

Att enkelt kunna stalla cykeln på en saker plats at
viktigt för att hela cykelresan ska bli en positiv
upplevelse. Synliga cykelställ ska finnas nara
attraktiva besöksmål, som exempelvis kajstråket,
områdesparken och vid lekplatserna.
d

SAMARBETEN MED

BESMMAL

Olika besöksmål bör i sin marknadsföring påtala
möjligheterna att cykla eller Aka kollektivt till
Limhamns hamnområde. Publikintensiva
verksamheter som kan komma finnas vid kajstråket
kan med fördel samarbeta med framtida
hyrcykelsystem, kollektivtrafikaktörer och liknande
för att erbjuda helhetslösningar för besökarna

(bussbiljett/cykelavgiit ingår i entrébiljett).

färdmedelsval kan Malmö stad och besöksmålen
med fördel arbeta med kampanjer riktade till
besökare i Limhamns hamnområde.

EN FYSISK
STRUKTUR S O M
STODJER GANG-,
CYKEL, O C H
KOLLEKTIVTRAFIK

ATGARDER ATT ARBETA M E D I
L I M H A M N S HAMNOMRADE
Nedan beskrivs fysiska åtgärder som bedöms som
lämpliga att genomföra i samband med utveckling
av Limhamns hamnområde.
O

PRIORITERING AV CYKLAR I KORSNINGAR

Limhamns hamnområde har goda möjligheter att
kopplas till stadens befintliga övergripande
cykelnät. I anslutning till området finns flera
trafiksignalreglerade korsningar dar cyklister kan
ges en bättre framkomlighet genom förtids-

En förutsättning för att människor ska välja att gå,
cykla och åka kollektivt, ar en val utbyggd
infrastruktur för dessa trafikslag. Det ska vara

reglering, cykelboxar eller cykelracke.
Fortidsreglering innebär att cyklister får grönt
tidigare an biltrafiken.

enkelt, tryggt, gent och snabbt att ta sig till, från
och inom Limhamns hamnområde.
l följande avsnitt beskrivs hur Malmö stad i

samarbete med byggherrar och väghållare ska
arbeta för att öka attraktiviteten för gång-, cykeloch kollektivtrafik genom att belysa vilka åtgärder
som kan ge nytta för de olika trafikslagen.

CYKELN SKA SYNAS OCH
PRIORITERAS
Cykling är viktigt för att göra Malmö attraktivt då
cyklister bidrar till en spännande och dynamisk
stad. De senaste tio åren har antalet cyklister
stadigt ökat i Malmö. I Limhamn finns en stor
potential att överföra bilresor till cykelresor då
många målpunkter, såsom Limhamn centrum,
Malmö centrum samt stationerna vid Malmö C,
Triangeln och Hyllie, ligger inom bekvämt
cykelavstånd (5km). Målet ar att andelen resor
med cykel ska vara 30 % i Limhamns hamnområde
år 2030.

EFFEKTIVA OCH KOMFORTABLA
BYTESPUNKTER MELLAN CYKEL- OCI.
KOLLEKTIVTRAFIK

En vanligt forekommande del avvardagens resor
sker mellan bostaden och forskola/skola. For
många boende inom Limhamns hamnområde
ligger förskolor/skolor på vägen mellan bostaden
och arbetet, vilket innebar goda förutsättningar för
de boende att välja att cykla. Vid hållplatsen kan
det finnas cykelparkering som gärna ar
väderskyddad. Plats för Iådcyklar bör också ordnas.

Väghållare
Skånetrafiken
Byggherrar i Limhamns hamnområde

% CYKELK(lPPLINGA8 TILL

EKTIVTRAFlK&N
Vid cykelturer mellan bostad och hållplats bor

vagen uppfattas som gen och bekvam att cykla. Att
tillåta cykling genom parken kan vara en mojlighet
att få gena cykelvagar.
d

TYDLIGARE CYKELVAG TILL HYLLIE

Cykelvägen mellan Limhamns hamnområde och
Hyllie ar ca 5km och kan cyklas på ca 15min. Det
finns flera möjliga vägar för cykel och dessa
behöver lyftas fram, både genom tydlig skyltning
men också med en vidare utredning om saknade
länkar i cykelnätet. Tydliga cykelstråk kan minska
både den upplevda och verkliga restiden.
Q

CVKELBRO TILL

ON

En ny cykelbro mellan Limhamns hamnområde och
On ingår i översiktsplanen. Bron ger
Limhamnsboende ytterligare en möjlighet att nå
On och ökar aven tillgängligheten för de boende på
On. Elever och förskolebarn som bor på On, får då
en gen koppling till sina skolor/förskolor i
hamnområdet.

CyKeipump ocn andra raciliteter t111 cyklister
uppfattas som förmåner och bekräftar viljan att
stödja cykling. Pumpar går att kombinera med
mindre självservicestationer, till exempel en
verktygslåda.

V t d en statzonar gkeipump ban aven h/u/enp2 miktohr
O L barnvagnarpumpas
~
med /ujP

GENT, TRYGGT OCH

och cykelvägar till skolor och förskolorna i området
och i omkringliggande område. I dessa stråk ar det
extra viktig att trafiksäkerheten ar god med
upphöjda passager över korsandegator.

Många goda kvaliteter uppnås om fler människor

i

går. Det ger trivsammare mibö med färre bilar och
fler människor i gatumiljöerna. E t t ökat folklivgör
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Gator dar människor rör sig och vistas upplevs som

området mer attraktivt, vilket i sin tur kan locka

tryggare vilket gör a t t fler vill vistas och mötas i

ännu fler a t t t a sig fram till fots. Målet ar att

gaturummet. De mest attraktiva gatorna för

andelen resor till fots ska vara 15 % i Limhamns

människorna i staden ar de som befolkas av många

hamnområde år 2030.

fotgängare. Platser och rum med bankar, lekytor
och vatten kan gynna ett levande gaturum.

MALGRUPPERATT ARBETA MED
Vaghållare
Skånetrafiken
Byggherrar i Limhamns hamnområde
Boende och verksamheter i Limhamns
hamnområde

~TG~RDE
ATT
R ARBETA M E D I
LIMHAMNS HAMJIHOMRADE
Nedan beskrivs fysiska åtgärder som bedöms som
lämpliga a t t genomföra i samband med utveckling

9

PARKERING FOR VAGNAR VID FdRSKOLOR

Det bör finnas möjlighet att lämna vagnen i ett
vaderskyddat utrymme vid förskolorna så att
föräldern sedan enkelt kan fortsatta resan till
arbetsplatsen med buss.

4
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Vattnet ar en stor tillgång för Limhamns
hamnområde och det ska göras tillgängligt för alla.
Platser med olika funktioner ska finnas i anslutning

till stråket runt vattnet.

av Limhamns hamnområde.
9
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sowr ~ d a a r uMALPUMER.
Ett Sammanhängande gångnat ar viktigt så att de
boende upplever det som självklart a t t gå till fots

till de närliggande lokala målpunkterna som
mataffar och busshållplatser. Genhetskvoten bör
aldrig överskrida 1.25. vilket innebar att det
verkliga gångavståndet ar högst 25 % längre än
fågelvägen,

om
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Belysning och grönska, i form av planteringar orh
trad, ger en högre trygghetskänsla och
understödjer gångtrafik året runt.
SAKRA SKOLVAGAR

En stor andel av de boende i Limhamns
hamnområde kommer vara barnfamiljer och för att
säkerställa barnens säkerhet och varna om barnens
rörelsefrihet ska särskild omsorg laggas på gång-

Gatumm dirgående yistas o h möts.

SNABB OCH TILLGANGLIG
KOLLEKTIVTRAFIK

e

REALTIDSINFO FOR KOLLEKTIVTRAFIKEN

Kajstråket kommer bli ett attraktivt stråk aven för
besökare. Har kan skyltar med bussarnas avgångar
i realtid informera o m möjligheterna att åka
kollektivt. Aven vid andra platser dar många rör sig

För att fler resenärer ska vaha att resa kollektivt

eller Iangs stråksom knyter till hållplatser kan

istället för att ta bilen måste kollektivtrafiken vara

skyltar synliggöra kollektivtrafiken.

ett attraktivt och effektivt alternativ. Idag
trafikeras områdets södra och östra kant av
stadsbusslinjer. Det finns dock stora möjligheter
att göra busstrafiken till ett mer attraktivt
alternativ, framförallt genom en ökad turtäthet.
Det ska vara gent och tryggt att ta sig till
busshållplatsen och busshållplatserna ska vara
fräscha och trevliga. Säkra cykelparkeringar vid
hållplatserna gör det mer attraktivt att cykla till
hållplatsen. Kollektivtrafiktillgången ska synliggöras
i omradet genom att till exempel visa för boende
och besökare nar bussen går och hur man på
genaste satt tar sig till närmsta busshållplats. Målet
ar att andelen resor med kollektivtrafik ska vara 20
% i Limhamns hamnområde år 2030.

e

f

Idag trafikeras Limhamnsvagen och Ovagen buss
32 och 33 med avgångar var 20 respektive 15

MALGRUPPERATT ARBETA

MED

minut. I framtiden kommer resandeunderlaget
vara betydligt större an idag vilket möjliggör tätare

Skånetrafiken

avgångar. En översyn av stadbussarna till området

Väghållare

behöver göras.

Boende, besökare, verksamma i
KOLLEKTIVTRAFIKBRO TILL

Limhamns hamnområde

ON

Genom att komplettera den befintliga

ATGARDER ATT ARBETA VIDARE MER I
LIMHAMNSHAMNOMRADE

vagkopplingen till On med en ny bro i norr för

Nedan beskrivs fysiska åtgärder som bedöms som

Limhamns hamnområde och inte bara Iangs med

kollektivtrafik, cykel och gång blir det möjligt för
kollektivtrafik att trafikera den nordöstra kanten av

lämpliga att genomföra i samband med utveckling

Ovagen och Limhamnsvagen som idag. Busstrafik

av Limhamns hamnområde.

inne i området skulle innebära att fler boende får
en busshållplats nara sin bostad.

PPUIJKfERp6LiWCYXFI
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I Limhamns hamnområde finns det boende som
har relativt långt till en busshållplats. Att cykla till

*
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Om man utgår från kollektivtrafiken och

hållplatsen kan då vara ett alternativ, o m det finns

kollektivtrafiknoderna i planeringsprocessen

goda cykelkopplingar och hållplatsen har bra

skapas förutsättningar för att boende och

faciliteter, till exempel rikligt med cykelställ dar det

arbetsplatser får en busshållplats i närheten och

går att låsa fast cykeln på ett säkert satt.

att det blir attraktivt att gå eller cykla till
hållplatsen. Avståndet till busshållplatsen kan
också kännas kortare o m vägarna dit ar trivsamma
och trygga.

MINSKADE YTOR OCH LAGA WASTIGHETER
FOR BILAR
En utformning som sänker biltrafikens hastighet
9

BILTRAFIK PÅ OSKYDDADE
TRAFIKANTERS VILLKOR

ökar tryggheten och attraktiviteten för fotgängare
och cyklister. Smalare gator ger mer plats för
gångbana och grönska.

För att nå Malmö stads politiskt uppsatta mål
avseende trafikoch resmönster samt göra
Limhamns hamnområde till en attraktiv ny stadsdel
i Malmö behöver andelen biltrafik minska till
förmån för hållbara färdmedel. Genom att
prioritera fotgangare, cyklister och kollektivtrafik
kan Limhamns hamnområde bli tillgängligt och
attraktivt för boendeoch besökare utan att
äventyra stadens miljömål.
Dimensionering av trafiksystemet görs utifrån de
uppsatta andelsmålen och med hänsyn till en
stadsmässig utformning, dar gatorska utformas
som attraktiva stadsgator. Detta innebar att
gatorna via sin utformning skapar e t t lugnare
trafiktempo och minskad barriamerkan som effekt.
Då blir oskyddade trafikanter tryggare vilket gör

det mer attraktivt att ta cykeln eller gå. Detta ar
särskilt viktigt utanför skolor och förskolor. Genom
att göra skolvägarna och miböerna runt skolor
säkrare och tryggare kan fler barn ta sig till skolan
på egen hand.

I
Gati

Lär nående vistzu och möts.

MALGRUPPER ATT ARBETA MED
Boende, besökare, verksamma I
Limhamns hamnområde

ATGARDER ATT ARBETA VIDARE
L I M H A M N S HAMNOMRADE

LOKALISERING AV PARKERINGSNU$ I
U T U N T E N AV OMRdDET
Bilister som soker bilparkeringsplatser skapar
9

Vaghållare

många rörelser inom ett område. Om
bilparkeringsplatserna placeras vid ytterkanten av

MED I

området, kan antalet rörelser minskas. Vidare
skapas förutsättningar för ett bättre samnyttjande
av bilparkeringsplatser.

Nedan beskrivs fysiska åtgärder som bedömds som
lämpliga att genomföra i samband med utveckling

INGEN ANGORING DIREKT UTANFOR

O M ~ Y G G ~ (AV
~ DLIMHAMNSVAGENOCH
OVÄGEN - DAR MANNISKOR VA'UER A r r 6d
OCH CYXLA
I förstudien Limhamnsvagen - Ovagen som togs

SKOLOR/FORSKOLOR

fram 2011, redogörs för möjligheten att bygga o m

av Limhamns hamnområde.

*

Genom att minska biltrafiken kring skolor och

9

Limhamnsvagen och Ovagen. Ombyggnaden skulle

förskolor blir det tryggare och mer attraktivt att gå

innebära en smalare gata (7 m körbana) med en

och cykla. Angöring bör ske en bit ifrån entrén,

gång- och cykelbana aven på den södra sidan.

avstånd på upp till 300 m ska accepteras.

Förslaget innebar också en grönare och
attraktivare gata som skulle binda samman

Limhamns hamnområde med den befintliga
bebyggelsen söder om Limhamnsvägen på ett
naturligt sätt. Vidare föreslås säkra passager för
fotgängare och cyklister vid korsningspunkter.
0

SAMORDNING AV LEVERANSER

Lastbilstrafiken står för en stor del avalla utsläpp i
staden. Om man kan samordna leveranserna till
exempelvis skolor och förskolor reduceras antalet
lastbilsleveranser i området. Leveransrutterna kan
också planeras så att de flesta lokalgator inne i
stadsdelen blir fria från tung trafik.
d

9AMLADAVFALLSHANTERING

Genom en välplanerad avfallshantering minimeras
sträckan sopbilar behöver köra Inne i området.
0

GEMENSAM V A R U M O l T A G N I N t

Internethandeln växer allt mer, vilket kan innebära
a n vi får allt fler varuleveranser med tunga fordon
inne i våra bostadsområden. Med en gemensam
varumottagningsstation i området kan varor
levereras tryggt utan att leveransfordon behover
kora in bland lokalgatorna. Då minskar utsläppen
och trafikmiljön blir tryggare.

Varxmo8agnzngförDHL
c)

CYKELGODS

Enligt ett aktuellt EU-projekt kan en stor del av de
godsleveranser som idag körs med bil istället
fraktas med cykel. En utökad cykellogistik kan
därmed minska utsläppen och göra gatumihön mer
attraktiva för fotgangare och cyklister.

!E
Många tranqotter i stadengår utmärkt aiigora med gkeykei.

SUMMERING
Målet för Limhamns hamnområde är att gång-,
cykel- och kollektivtrafik ska stå för minst 65 % a v
resorna år 2030. För att nå stadens uppsatta mål
avseende trafikfördelning och samtidigt bibehålla
tillgängligheten vid fortsatt exploatering kommer
det att krävas en kraftsamling. Resor frånltill och
inom Limhamns hamnområde behöver vara
präglade av hållbarhet. Målet kommer att följas
upp via Malmö stads kontinuerliga
resvaneundersökning.
Arbetet med ett hållbart trafiksystem kommer att
kräva delaktighet från alla aktörer som är delaktiga

i den fortsatta utvecklingen: byggherrar,
verksamheter, boende, besökare med flera. Malmö
stad kommer att tillhandahålla verktyg i form av
aktiviteter och strategier för a n nå målen. Men för
att nå målen måste alla som är delaktiga i den
fortsatta utvecklingen av Limhamns hamnområde
tillämpa verktygen och ändra sitt förhållningssätt

till resandeframkomlighet och tillgänglighet. Ett
resbeteende med högre andel gång, cykel- och
kollektivtrafik och mindre bilresande måste bli det
naturliga valet.
Staden, byggherrarna och de olika verksamheterna
måste arbeta aktivt tillsammans med såväl
beteendepåverkan som fysiska åtgärder för att
skapa goda förutsättningar för att gå, cykla och åka
kollektivtrafik. Strategier och aktiviteter har
formulerats inom delområden (se följande två
sidor). För att uppnå en långsiktigt hållbar
trafiksituation krävs det att liknande kraftfulla
atgarder också genomförs i övriga Malmö.

SAMMANFATTNING AV

DELOMRADEN MED
AKTIVITETER OCH

d Cykelpool med lådcyklar och cykelkärra i

fastigheten för att minska efterfrågan på egen
bil
d

Gratis cykelservice

d Attraktiv cykelparkering
d Cykel ingår

STRATEGIER FOR ETT

d

HALLBART RESANDE I

d

Cykelbibliotek

d

Anpassad cykelkarta

LIMHAMNS

HAMNOMRADE
MOBILITY MANAGEMENT

KOMMUNICERA STADENS MAL OCH
VISIONER FOR TRAFIKEN
d

Möten med byggherrar

d

Information till verksamheter
Information till boende och de som ska flytta

till Limhamns hamnområde

Marknadsföring vid försäljning
Cykelverkstad i huset

d Anpassad cykelkarta

d

Hållbarhetscoaching

d

Kollektivtrafikfond

MOBILITY M A N A G E M E N T FOR BESOKARE
d

Införande av hyrcykelsystem

d

Cykelparkering vid alla besöksmål

d

Samarbeten med besöksmål
Tydlig information om kollektivtrafiken till

d

Limhamns hamnområde
d

Kartor och vagvisning förgång- och cykelstråk

Q

Kampanjer riktade till besökare

M O B I L I T Y M A N A G E M E N T FOR

E N FYSISK STRUKTUR S O M STODJER

VERKSAMHETER

GANG-,

d inga subventionerade bilparkeringsplatser

CYKELN SKA SYNAS O C H PRIORITERAS

CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIK

d

Cash out

d

Prioritering av cyklar i korsningar

d

Subventionerat kollektivtrafikkort till anställda

d

Effektiva och komfortabla bytespunkter mellan

d

e

Saker och tillgänglig cykelparkering
Service av den privata cykeln vid arbetsplatsen

d Gena cykelkopplingar till kollektivtrafiken

d

Dusch på arbetsplatsen för långväga

d

Genare cykelkoppling till Hyllie

cykelpendlare

d

Cykelbro till On

Cykla till arbetet på arbetstid

d

Bra tillgänglighet till cykelpump

d

+
d

cykel-och kollektivtrafik

Bilpool och cykelpool för tjänsteresor

GANGVÄNLIGT

Resepoliv

GENT, TRYGGT OCH

Pilot - en hållbart resande skola

d sammanhängande och gent gångnät som når
alla målpunkter
Belysning och grönska langs gångvägar

MOBILITY M A N A G E M E N T FOR BOENDE

d
d
d

En sänkning av p-normen vid

d

mobilitetsåtgärder

d

Säkrare skolvägar
Attraktivt och levande gaturum dar gående
vistas och möts

Lokalisering av parkeringshus i utkanten av
området

d

Parkering för vagnar vid förskolor

Bilpool för att minska efterfrågan av egen bil

d

Tillgängligt stråk langs med vattnet

Kollektivtrafikkort på köpet

S N A B B O C H TILLGANGLIGHET
KOLLEKTIVTRAFIK

e

Attraktiva bytespunkter mellan cykel och
kollektivtrafik

Q

Realtidsinfoför kollektivtrafiken

Q

Fler och tätare avgångar

Q

Kollektivtrafikbro till On
Gena och trygga vägar till busshållplatser

BILTRAFIK

PÅ DE OSKYDDADE

TRAFIKANTERNAS VILLKOR
Q

Ingen angöring direkt utanför skolor/förskolor

Q

Minskade ytor och låga hastigheter för

Q

Lokalisering av parkeringshus i utkanten av

Q

området
Ombyggnad av Limhamnsvagen och Ovagen

9

Samordning av leveranser

biltrafiken

dar människor vaber att gå och cykla
Samlad avfallshantering

6 Gemensam varumottagning
r3

Cykelgods
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